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1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ
1.1. Codi de referència
BC CAT FONS MARQUESAT DE MOJA
1.2. Títol
Marquesat de Moja
1.3. Dates
Dates de producció: 1199 – 1924, amb predomini dels segles XVI al XIX.
Dates de formació: 1583 - 1924
1.4. Nivell de descripció
Fons
1.5. Volum i suport de la unitat de descripció
493 unitats d’instal·lació, entre lligalls, arxivadors i volums, que a la vegada
poden contenir diversos llibres cadascun d’ells amb número de registre propi.
Ocupen 28 metres lineals. I diferents carpetes que contenen uns 2.950
pergamins, no descrits en aquest inventari.
2. ÀREA DE CONTEXT
2.1. Noms dels productors
Els productors dels diferents fons integrants de l’arxiu del Marquesat de Moja
són principalment les dues famílies que van ostentar els títols nobiliaris
Marquesat de Moja de la Torre i Marquesat de Cartellà i els seus llinatges
emparentats. És a dir, pel primer, el llinatge Copons (que alhora integraria els
patrimonis dels Oms i Desbosc (emparentats a la vegada amb els llinatges
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Guimerà, Marimon, Gibert, Setantí, Vilagaia), i pel segon el llinatge Cartellà
(emparentat amb els Malla (el qual amb el Canadal), Camós, Aones i Desbac
(a la vegada emparentat amb els llinatges Desvern i Avellaneda).
2.2. Història de l’organisme / Notícia biogràfica
Fins l’any 1758, arran de l'enllaç matrimonial entre Josep de Copons i d'Oms,
IV marquès de Moja, i Maria Lluïsa de Cartellà, III marquesa de Cartellà, en què
neix una sola línia genealògica, no és ajustat parlar d'una història sinó de dues
principals, amb altres d'emparentades. Les troncals corresponen als llinatges
Copons i Cartellà.

Llinatge Copons
Segons Enric Mitjana de las Doblas, el fundador de la família Copons és
Guillem de Copons, el qual va aconseguir del comte de Barcelona el 3 d'idus
de desembre de 1153 el castell de Copons. D'aquest llinatge de carlans en
sorgiren diferents branques. La primera, acabà amb Pere Ramon de Copons,
que morí sense descendència el qual va nomenar com a hereu al seu cosí
Berenguer, senyor de Llor. La segona branca es va iniciar amb Pere de
Copons, fill de Jaume de Copons, tercer senyor de Copons la qual va finir amb
Ramon de Copons i Calders. La tercera, va sorgir amb Dalmau de Copons i
Guimerà, fill de Joan de Copons, setè senyor de Copons, el qual va comprar la
senyoria del Bullidor el 1487, i es va estroncar amb Dalmau de Copons
Guimerà, tercer senyor del Bullidor, mort sense descendència, el qual va
atorgar testament el 1607 a favor del seu cosí Jaume de Copons, segon senyor
d'Espitlles. La quarta branca va fer camí amb Joan Ot de Copons, fill segon de
Dalmau, primer senyor del Bullidor, el qual es va casar amb Eufresina
d'Espitlles, filla i hereva de Joan d'Espitlles, amb la qual no va tenir fills. D’acord
amb Enric Mitjana de las Doblas, es va casar per segona vegada amb Elfa
Mayol Monsonís Espitlles amb la qual va tenir, entre altres fills, a Jaume, el
qual seria segon senyor d'Espitlles, quart senyor del Bullidor i onzè senyor de
Copons. Aquesta línia successòria acabà amb Joan de Copons Grimau el qual
amb testament atorgat el 1725 féu hereu el seu cosí Agustí de Copons i
Copons, segon marquès de Moja. La cinquena branca, es va iniciar amb Jeroni
de Copons i Bartomeu, fill de Jaume, segon senyor d'Espitlles. Es va casar amb
Àngela de Teixidor, senyora de la Torre de Moja, i van tenir els fills següents:
Francesc, que va ser l'hereu; Pere, que va ser bisbe d'Urgell; Teresa, monja;
Maria, que casaria amb Francesc Cortit, i Raimunda, que també va ser monja.
Francesc de Copons Teixidor, segon senyor de la Torre de Moja, es va casar el
1646 amb Elena de Junyent i després d'enviudar sense haver tingut fills, amb
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Magdalena Berart, de qui va tenir per filla i hereva a Anna, la qual tercera
senyora de la Torre de Moja, es va casar el 1673 amb el seu cosí Ramon de
Copons Grimau, vuitè senyor d'Espitlles, el qual va ser nomenat primer
marquès de Moja de la Torre. D'aquest matrimoni van néixer Agustí, segon
marquès; Pere, arquebisbe de Tarragona, Francesc, abat de Camprodon;
Antoni, canonge de Barcelona, Francisca, muller de Francisco de la Sierra
Vallabriga; Maria, monja; Josepa, esposa del comte d'Estela, a Nàpols; Anna,
muller de Mariano Caracciolo, marquès de San Telmo, a Nàpols, i Gertrudis,
muller de José Pedrajas, intendent de l'exèrcit. Agustí de Copons i Copons,
segon marquès de Moja de la Torre, es va casar el 1714 a Madrid amb
Gaietana d'Oms Santa Pau Desbosc, baronesa de Santa Pau i senyora de
Vilassar. El 1736 va obtenir sentència favorable pels béns del seu avi Ramon
de Copons, quart senyor d'Espitlles. Van tenir els fills: Gaietà, Josep, Ramon,
Maria Anna (que casaria el 1739 amb Narcís de Sarriera) i Manuela, muller de
Josep de Sentmenat. Gaietà Lluís de Copons, tercer marquès de Moja, va
morir sense successió per la qual cosa el va succeir el seu germà Josep. El
quart marquès de Moja es va casar el 1758 amb Maria Lluïsa de Cartellà
Desbac, quarta marquesa de Cartellà i va tenir els fills Maria Josepa, Manuela i
Mercedes. Va morir el 1790. La seva filla Maria Josepa de Copons, cinquena
marquesa de Moja, es va casar el 1786 amb el seu cosí Narcís de Sarriera.
Van tenir dues filles, Maria, que esdevindria sisena marquesa, i Josepa que
seria setena marquesa a causa de la mort de la seva germana sense
descendència. Josepa de Sarriera i Copons, setena marquesa de Moja, es va
casar amb Pere Carles de Sentmenat, sisè marquès de Castelldosrius. No
tindrien descendència.
El 1924 el títol fou rehabilitat a favor de Pilar de Ponsich i de Sarriera, la qual
emparentà amb els comtes de Torre Saura.

Llinatge Cartellà Desbac
Els Cartellà, de Maçanet de la Selva, són documentats des del segle XIII.
Gertrudis de Cartellà va contreure matrimoni amb Lluís Desbac i Oms (en
realitat Cartellà Desbac) al segle XVII. Pere Desbac va obtenir el títol de
marquès de Cartellà el 1702. Partidari del rei borbó va partir de Catalunya i va
tornar després del 1714, essent nomenat regidor de l'ajuntament borbònic de
Barcelona el 1718. El segon marquès va ser Ignasi de Cartellà Oms, fill de
Pere. Mort el seu fill primogènit, el títol passà a la seva filla Maria Lluïsa
Descatllat, que es casaria amb Josep de Copons, marquès de Moja.
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2.3. Història arxivística
La formació dels dos principals fons arxivístics cal buscar-la en la voluntat de
legitimització dels drets dominicals i successoris de les dues famílies principals.
El fons conserva inventaris antics dels arxius dels llinatges Desbosc, Copons i
Cartellà, indici clar que va existir interès en conservar i organitzar els títols i
precedents jurídics. A més, ja dins el segle XIX, les marqueses de Moja
encarregaren la redacció de regestos de fons d'arxiu tant del seu mateix arxiu
com de procedència pública, principalment de l'Arxiu de la Corona d'Aragó.
Els fons devien ser objecte d'una nova ordenació quan es va produir la fusió
per enllaç matrimonial dels dos marquesats. A hores d'ara és ben difícil establir
detalls. Amb la liquidació del patrimoni amb motiu de la mort sense successió
de la darrera marquesa, els avatars són un misteri. El probable és que els
gestors que es van dedicar a la venda dels diferents dominis també alienessin
els documents d'arxiu de les propietats afectades als seus compradors. Això
explicaria el motiu pel qual el Fons del Castell de Vilassar integra un altre arxiu.
2.4. Dades sobre l’ingrés
Malgrat existia el convenciment per part de treballadors de la Biblioteca que el
fons havia ingressat pels volts de 1935 per via de compra a Eduard Mitjana de
las Doblas, advocat gironí que es dedicava també a la compravenda de papers
i que va publicar el 1948 un llibret amb la genealogia del llinatge Copons, el cert
és que, segons les fonts documentals conservades, ho va fer en dates molt
posteriors. Pau de Sàrraga i Samper, treballador de la Biblioteca entre els anys
1941 i 1943, manifestà verbalment a la tècnica de l’arxiu de la Biblioteca Reis
Fontanals el gener de 19941 que a l’any en què va entrar a treballar a la
institució, aquest arxiu ja formava parts dels fons documentals de la biblioteca.
No era així.
Pels expedients de gestió conservats a l’arxiu administratiu de la Biblioteca, el
cert és que el Fons Moja va ingressar en dues tongades, i amb dates posteriors
a la mencionada, la primera, el març de 1952, i la segona el gener de 1955,
com a resultat de dos procediments o expedients.
La primera adquisició de materials procedents de l’Arxiu del Marquesat de Moja
fou per via de compra i permuta alhora. A inicis de 1952, estant interessat
l’Ajuntament de València en recuperar l’Arxiu dels marquesos de Dos Aigües,
que fou adquirit el 1932 per la Generalitat republicana i dipositat a la Biblioteca
de Catalunya, i coneixent que es posava a la venda documentació nobiliària
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Segons anotació a llapis de Reis Fontanals en el primer foli de fotocòpies de la nota de Pere
Bohigas relativa al Fons Moja.
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catalana, el seu batlle es va dirigir a Joaquim Buxó de Abaigar, president de la
Diputació Provincial de Barcelona, amb la proposta que l’Ajuntament estaria
disposat a pagar aquesta documentació a canvi de l’Arxiu dels marquesat de
Dos Aigües. La iniciativa valenciana prosperà de tal manera que per carta de
Baltasar Rull, batlle de València, a Felip Mateu Llopis, director de la biblioteca,
de 31 de març de 1952, sabem que el consistori valencià en comissió
permanent acordà fer la permuta i el 27 de març havia enviat un xec d’un
import de 25.000 pessetes a Domingo Carbó. A la vegada, el 8 d’abril del
mateix any Felip Mateu va fer un informe favorable. Domingo Carbó, rebut el
xec, el més probable és que diposités la documentació a la Biblioteca.
L’oficialització de la permuta, no obstant, i per raons que l’expedient
administratiu no detalla, no es va dur a terme fins al 30 d’abril de 1954, és a dir,
dos anys després, moment en què la Diputació Provincial de Barcelona en
sessió plenària la va aprovar. Es va formalitzar el 20 de maig amb la signatura
d’una acta en la que, davant els funcionaris Pere Bohigas, conservador de la
Secció de Manuscrits i Lluís Cuquerella, director dels subalterns, van signar el
senyor Rafael de Rojas, vescomte de Bètera, i Felip Mateu, director de la
Biblioteca Central, en representació de l’Ajuntament de València i de la
Diputació respectivament. A l’acta consta que la Biblioteca va traspassar:
“Protocolos notariales: 126 paquetes conteniendo los que se detallan en la
relación que consta en el expediente y de la que se da copia al Sr. Rojas.
Legajos: 260, con folio, conteniendo documentación de la Casa de Dos Aguas,
de distintas épocas. 191 legajos en cuarto, con documentación de la misma
procedencia. Ocho sacos de pergaminos, en el estado en que se hallaban”.
Així mateix consta com també en aquell moment el director de la Biblioteca va
ensenyar al representant valencià “la relación de entrega a la Biblioteca Central
que hizo D. Domingo Carbó, de los pergaminos y documentos que le fueron
adquirido[s] por el Ayuntamiento de Valencia para permutar con el Archivo de
Dos Aguas [...]. Esta documentación se halla formada por 271 pergaminos,
comprendidos entre los siglos X y XIII, por pergaminos con firmas reales de
varias épocas en número de doce y 17 bulas pontificias; por 39 cartas reales y
15 cartas de desafío del siglo XV, por 13 legajos de correspondencia varia de
distintos personajes y épocas, folletos y cuatro pergaminos, todo ello en
relación con la historia de varias casas nobiliarias de Cataluña, especialmente
de Moya y otras de la provincia de Gerona, incluyendo correspondencia de
virreyes, gobernadores y otros personajes, en relación con el reinado de Felipe
IV, referentes a la historia catalana".
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L'anuari de la Biblioteca va deixar constància de l'operació, “con papeles de
caràcter histórico expedidos a o por personajes de la familia Moya, que habían
desempeñado importantes cargos públicos”.2
Feta la permuta, el venedor Domingo Carbó Marín va oferir a la Biblioteca de
Catalunya més materials del fons de l'arxiu. El 29 de novembre de 1954 va
posar a la venda per unes cent mil pessetes 558 lligalls i uns 2.500 pergamins.
Finalment el gener de l'any següent la biblioteca va comprar la documentació
amb una rebaixa, per vuitanta-i-cinc mil pessetes
L’arxiu Moja va ingressar a la Biblioteca acompanyat d’un llistat que havia
elaborat Domingo Carbó, el qual consisteix en una relació dels lligalls per ordre
de número. El que era aleshores conservador de Manuscrits, Pere Bohigas i
Balaguer va rebre el fons i va fer unes primeres anotacions a la relació, que pel
seu interès reprodueixo:
“El número de legajos del Archivo Moya recibidos en la Biblioteca Central es de
577. El inventario facilitado por D. Domingo Carbó consta de 558 números. Hay
saltos de numeración, con omisión de los siguientes números: 25, 31, 44, 47,
49, 61, 68, 70, 71, 79, 80, 82, 98, 116, 131, 133 a 144, 146 a 148, 154, 172,
176, 183, 188 a 191, 193, 203, 208, 219, 226, 230, 233, 243, 281, 282, 284,
287, 301, 330, 333, 335, 343, 344, 347, 380, 385, 386, 407, 430, 437, 462, 478,
481, 504. No han aparecido los legajos marcados [amb una senyal al marge],
con los números 8bis, 30, 52, 68, 107, 163, 195, 227-236, 244, 275, 296, 352,
364, 377, 382, 383, 396, 397, 410, 433, 463, 464, 500, 510, 512, 513, 514, 519,
520, 521, 534, 537 a 539, 544, 548. Son repetidos los siguientes números 129,
179, 210, 217, 235, 237, 245, 262, 283, 371, 404, 425, 441, 476, 528, 536. Hay
además 37 legajos sin número.”
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Amb aquestes mateixes paraules es va deixar constància a l’Anuario de la Biblioteca Central y
de las Populares y Especiales correspondiente a los años 1951-1954. Barcelona: Diputación
Provincial de Barcelona,1958, p. 65. No obstant, l’expedient de la permuta conservat a l’arxiu
administratiu de la Biblioteca (494/7) permet ser més precisos. Per una nota de lliurament a la
Biblioteca de 21 de febrer de 1952 de Domingo Carbó sabem que el material comprat per valor
de 25.000 pessetes constava de: 2 pergamins del segle X, 23 de l’XI, 54 del XII i 192 del XIII,
12 pergamins amb firmes reials de vàries èpoques i 17 butlles pontifícies, 39 cartes reials, 15
cartes de desafiament i 13 lligalls i 4 pergamins, a més a més es deixava constància que “esta
documentación se refiere a varias casas nobiliarias, Moyá, y otras, especialmente de Gerona;
cartas correspondencia de virreyes gobernadores y otros personajes en relación con el reinado
de Felipe IV y atañe toda esta documentación a historia de Cataluña desde los siglos X a XVII”.
Un inventari de la col·lecció de cartells de desafiament i de cartes reials va ser publicat
per F.A. Vilarrubias (“Inventario de Cartas Reales procedentes del Archivo de la Casa Moya,
adquiridos por la Biblioteca Central” i “Inventario de carteles originales de desafío procedentes
del Archivo de la Casa Moya, adquiridos por la Biblioteca Central”) al Anuario de la Biblioteca
Central y de las Populares y Especiales. Barcelona: Diputación Provincial de Barcelona, 19611963, pp. 319-324 i 325-326 respectivament.
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3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

3.1. Abast i contingut
El fons està integrat per la documentació produïda i aplegada per les famílies
que obtindrien de Felip Vè els títols de Marquesos de Moja de la Torre i de
Cartellà el 1702.

3.4. Sistema d’organització
Descripció del fons
El fons s'ha descrit a nivell d'unitat documental composta. Sempre que s'ha
pogut s'ha aprofitat el títol formal dels encapçalaments o dels dorsos de les
unitats. El camp "Data(es)" recull la data del document original, assenyalant la
de la còpia en el camp "Contingut".
Classificació del fons
Un cop realitzada la descripció, s'ha realitzat la classificació intel·lectual a partir
de l'atribució a cada unitat del codi corresponent del quadre de classificació
resultant de l'estudi per famílies i patrimonis. El quadre de classificació és el
següent:
01. MARQUESATS DE MOJA I DE CARTELLÀ
01.01. Administració general
01.01.01. Arxiu
01.01.02. Llevadors
01.01.03. Gestió dels procuradors generals
01.01.03.01. Nomenament dels procuradors
01.01.03.02. Correspondència dels procuradors
01.01.04. Drets senyorials de tots els dominis
01.01.05. Liquidació de les propietats dels marquesats de Moja i de Cartellà
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01.02. PATRIMONI COPONS I LLINATGES ENTRONCATS
01.02.01. Administració general
01.02.01.01. Arxiu
01.02.01.02. Llevadors
01.02.01.03. Gestió dels procuradors generals
01.02.01.03.01. Nomenament de procuradors
01.02.01.04.04. Correspondència dels procuradors
01.02.02. Patrimoni Copons
01.02.02.01. Arxiu
01.02.02.02. Família i herència
01.02.02.02.01. Genealogies
01.02.02.02.02. Certificats
01.02.02.02.03. Règim matrimonial
01.02.02.02.04. Testaments i testamentàries
01.02.02.02.04.01. Testamentaria d'Anton de Copons i de Copons
01.02.02.02.04.02. Testamentaria de Ramon de Copons i Oms
01.02.02.02.05. Causes judicials
01.02.02.02.06. Correspondència familiar
01.02.02.03. Patrimoni i rendes
01.02.02.03.01. Administració general
01.02.02.03.01.01. Llibres mestres
01.02.02.03.01.02. Comptabilitats
01.02.02.03.01.03. Impostos satisfets
01.02.02.03.02. Baronies jurisdiccionals, senyories i propietats
01.02.02.03.02.01. Baronia d'Eramprunyà
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01.02.02.03.02.02. Patrimoni de Vilafranca del Penedès
01.02.02.03.02.02.01. Títols i possessió
01.02.02.03.02.02.02. Causes judicials per la jurisdicció
01.02.02.03.02.02.03. Gestió de procuradors i administradors
01.02.02.03.02.02.03.01. Nomenament de procuradors
01.02.02.03.02.02.03.02. Arrendament de rendes
01.02.02.03.02.02.03.03. Comptabilitats generals
01.02.02.03.02.02.03.04. Correspondència amb els procuradors
01.02.02.03.02.02.04. Monopolis i drets senyorials
01.02.02.03.02.02.05. Domini directe
01.02.02.03.02.02.05.01. Capbrevació
01.02.02.03.02.02.05.01.01. Capbreus
01.02.02.03.02.02.05.01.02. Gestió de la capbrevació
01.02.02.03.02.02.05.01.03. Causes judicials
01.02.02.03.02.02.05.02. Establiments emfitèutics
01.02.02.03.02.02.05.03. Gestió de les rendes del domini
01.02.02.03.02.02.05.03.01. Llevadors
01.02.02.03.02.02.05.03.02. Censos, delmes, tasques, lluïsmes i firmes per raó
de senyoria
01.02.02.03.02.02.05.03.02.01. Delmes
01.02.02.03.02.02.05.03.02.02. Censos, tasques, lluïsmes i firmes per raó de
senyoria
01.02.02.03.02.02.05.03.02.03. Causes judicials
01.02.02.03.02.02.06. Domini útil
01.02.02.03.02.02.06.01. Títols, adquisicions, alienacions
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01.02.02.03.02.02.06.02. Gestió del domini útil
01.02.02.03.02.02.06.02.01. Arrendaments i parceries
01.02.02.03.02.02.06.02.02. Obres de manteniment i millora
01.02.02.03.02.02.06.02.03. Comptabilitats
01.02.02.03.02.02.07. Impostos satisfets
01.02.02.03.02.03. Santa Margarida i Sant Miquel d'Olèrdola
01.02.02.03.02.03.01. Títols i possessió
01.02.02.03.02.03.02. Causes judicials per la jurisdicció
01.02.02.03.02.03.03. Gestió de procuradors i administradors
01.02.02.03.02.03.03.01. Nomenament de procuradors
01.02.02.03.02.03.03.02. Arrendaments de rendes
01.02.02.03.02.03.03.03. Comptabilitats
01.02.02.03.02.03.03.04. Correspondència amb els procuradors
01.02.02.03.02.03.04. Monopolis i drets senyorials
01.02.02.03.02.03.05. Domini directe
01.02.02.03.02.03.05.01. Capbrevació
01.02.02.03.02.03.05.01.01. Capbreus
01.02.02.03.02.03.05.01.02. Gestió de la capbrevació
01.02.02.03.02.03.05.01.03. Causes judicials
01.02.02.03.02.03.05.02. Establiments emfitèutics
01.02.02.03.02.03.05.03. Gestió de les rendes del domini
01.02.02.03.02.03.05.03.01. Llevadors
01.02.02.03.02.03.05.03.02. Censos, delmes, tasques, lluïsmes i firmes per raó
de senyoria
01.02.02.03.02.03.05.03.02.01. Delmes
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01.02.02.03.02.03.05.03.02.02. Censos, tasques, lluïsmes i firmes per raó de
senyoria
01.02.02.03.02.03.05.03.02.03. Causes judicials
01.02.02.03.02.03.06. Domini útil
01.02.02.03.02.03.06.01. Títols, adquisicions, alienacions
01.02.02.03.02.03.06.02. Gestió del domini útil
01.02.02.03.02.03.06.02.01. Arrendaments i parceries
01.02.02.03.02.03.06.02.02. Obres de manteniment i millora
01.02.02.03.02.03.06.02.03. Comptabilitats
01.02.02.03.02.03.07. Impostos satisfets
01.02.02.03.02.03.08. Universitat
01.02.02.03.02.03.09. Parròquia
01.02.02.03.02.04. Patrimoni de Barcelona
01.02.02.03.02.04.01. Palau Moja
01.02.02.03.02.05. Patrimoni de la vila de Copons
01.02.02.03.02.06. Torre de Moja
01.02.02.03.02.07. Patrimoni del Catllar
01.02.02.03.02.08. Patrimoni de Granollers
01.02.02.03.02.09. Castell de Montmagastre
01.02.02.03.03. Rendes i concessions reials
01.02.02.03.04. Beneficis, capellanies i causes pies
01.02.02.03.04.01. Missa quotidiana fundada per Pere de Copons
01.02.02.03.04.02. Misses quotidianes fundades per Jaume de Copons
01.02.02.03.04.03. Fundació de Galceran de Copons per a maridar donzelles
01.02.02.03.04.04. Causa pia fundada per Francesc de Copons Grimau
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01.02.02.03.04.05. Benefici de Santa Cecília de l'Església de Sant Miquel de
Barcelona
01.02.02.03.04.06. Causa pia fundada per Anna de Requesens
01.02.02.03.04.07. Benefici tercer de Santa Bàrbara
01.02.02.03.04.08. Benefici de Nostra Senyora del Burguès
01.02.02.03.05. Actiu. Censals cobrats, participació en societats
01.02.02.03.06. Passiu. Censals venuts, deutes
01.02.02.03.07. Despesa de l'economia domèstica
01.02.02.04. Càrrecs públics i eclesiàstics
01.02.02.04.01. Càrrecs militars
01.02.02.04.02. Càrrecs eclesiàstics
01.02.02.04.02.01. Pere de Copons i de Teixidor, bisbe de la Seu d'Urgell
01.02.02.04.02.01.01. Canonge de la Catedral de Barcelona
01.02.02.04.02.01.02. Correspondència com a bisbe de la Seu d'Urgell
01.02.02.04.02.02. Dalmau de Copons
01.02.02.04.02.02.01. Administrador de l'Hospital de la Santa Creu
01.02.02.04.02.02.02. Correspondència
01.02.02.04.02.03. Berenguer de Copons
01.02.02.04.02.04. Anton de Copons i Copons
01.02.02.04.03. Càrrecs públics
01.02.02.04.04. Noblesa i ordres militars
01.02.02.05. Administració de patrimonis aliens
01.02.02.05.01. Administració del Comtat de Torralva
01.02.02.05.02. Administració del patrimoni dels Vilafranca i dels Vélez
01.02.02.05.03. Administració de les baronies de Pinós i Mataplana
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01.02.02.06. Marmessories
01.02.02.07. Recursos d'informació
01.02.03. Patrimoni Oms
01.02.03.01. Administració general
01.02.03.01.01. Arxiu
01.02.03.01.02. Nomenament de procuradors
01.02.02.01.03. Correspondència de procuradors
01.02.03.02. Família i herència
01.02.03.02.01. Genealogies
01.02.03.02.02. Certificats
01.02.03.02.03. Règim matrimonial
01.02.03.02.04. Testaments i testamentaries
01.02.03.02.05. Causes judicials
01.02.03.02.06. Notes i estudis sobre l'heretament
01.02.03.03. Patrimoni i rendes
01.02.03.03.01. Administració general
01.02.03.03.01.01. Llibres mestres
01.02.03.03.01.02. Llevadors
01.02.03.03.01.03. Comptabilitats
01.02.03.03.02. Baronies jurisdiccionals, senyories i propietats
01.02.03.03.02.01. Propietats a la ciutat de Barcelona
01.02.03.03.02.02. Baronia de Montesquiu
01.02.03.03.02.03. Castell de Santa Pau
01.02.03.03.02.03. 01. Títols i possessió
01.02.03.03.02.03.02. Causes judicials per la jurisdicció

xiii

01.02.03.03.02.03.03. Gestió de procuradors i administradors
01.02.03.03.02.03.03.01. Nomenament de procuradors
01.02.03.03.02.03.03.02. Arrendament de rendes
01.02.03.03.02.03.03.03. Comptabilitats generals
01.02.03.03.02.03.03.04. Correspondència amb els procuradors
01.02.03.03.02.03.04. Monopolis i drets senyorials
01.02.03.03.02.03.05. Domini directe
01.02.03.03.02.03.05.01. Capbrevació
01.02.03.03.02.03.05.01.01. Capbreus
01.02.03.03.02.03.05.01.02. Gestió de la capbrevació
01.02.03.03.02.03.05.01.03. Causes judicials
01.02.03.03.02.03.05.02. Establiments emfitèutics
01.02.03.03.02.03.05.03. Gestió de les rendes del domini
01.02.03.03.02.03.05.03.01. Llevadors
01.02.03.03.02.03.05.03.02. Censos, delmes, tasques, lluïsmes i firmes per raó
de senyoria
01.02.03.03.02.03.05.03.02.01. Delmes
01.02.03.03.02.03.05.03.02.02. Censos, tasques, lluïsmes i firmes per raó de
senyoria
01.02.03.03.02.03.05.03.02.03. Causes judicials
01.02.03.03.02.03.06. Domini útil
01.02.03.03.02.04. Castell de Rubí
01.02.03.03.02.05. Vilallonga de Salanca
01.02.03.03.02.06. Marquesat de Quirra
01.02.03.03.02.07. Patrimoni de Palamós, Sant Mateu de Vall-Llobrega i Sant
Joan de Vila-Romà
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01.02.03.03.02.08. Patrimoni de la vila de Copons
01.02.03.03.02.09. Patrimoni a la ciutat de Perpinyà
01.02.03.03.02.10. Patrimoni de Tatzó d'Avall
01.02.03.03.03. Rendes i concessions reials
01.02.03.03.03.01. Donatius de la Corona i subsidis
01.02.03.03.03.02. Pensions sobre vacants de bisbats de Nova Espanya
01.02.03.03.04. Beneficis, capellanies i causes pies
01.02.03.03.04.01. Benefici de Sant Miquel de Bustins
01.02.03.03.04.02. Benefici de Santa Maria de Rubí
01.02.03.03.05. Actiu. Censals cobrats, participació en societats
01.02.03.03.06. Passiu. Censals venuts, deutes
01.02.03.03.07. Despesa de l'economia domèstica
01.02.03.04. Càrrecs públics i eclesiàstics
01.02.03.04.01. Càrrecs militars
01.02.03.04.01.01. Companyia de cavalls
01.02.03.04.01.02. Servei de galeres
01.02.03.04.02. Càrrecs eclesiàstics
01.02.03.04.03. Càrrecs públics
01.02.03.07. Recursos d'informació
01.02.04. Patrimoni Desbosc
01.02.04.01. Arxiu
01.02.04.02. Família i herència
01.02.04.02.01. Genealogies
01.02.04.02.02. Certificats
01.02.04.02.03. Règim matrimonial

xv

01.02.04.02.04. Testaments i testamentaries
01.02.04.02.05. Causes judicials
01.02.04.02.06. Correspondència familiar
01.02.04.03. Patrimoni i rendes
01.02.04.03.01. Administració general
01.02.04.03.01.01. Llibres mestres
01.02.04.03.01.02. Llevadors
01.02.04.03.01.03. Comptabilitats
01.02.04.03.02. Baronies jurisdiccionals, senyories i propietats
01.02.04.03.02.01. Castells de Vilassar i Sant Vicenç
01.02.04.03.02.01.01. Títols i possessió
01.02.04.03.02.01.02. Causes judicials per la jurisdicció
01.02.04.03.02.01.03. Gestió de procuradors i administradors
01.02.04.03.02.01.03.01. Nomenament de procuradors
01.02.04.03.02.01.03.02. Arrendament de rendes
01.02.04.03.02.01.03.03. Comptabilitats generals
01.02.04.03.02.01.03.04. Correspondència amb els procuradors
01.02.04.03.02.01.04. Monopolis i drets senyorials
01.02.04.03.02.01.04.01. Ferreria
01.02.04.03.02.01.04.02. Carnisseria
01.02.04.03.02.01.04.03. Escrivania
01.02.04.03.02.01.05. Domini directe
01.02.04.03.02.01.05.01. Capbrevació
01.02.04.03.02.01.05.01.01. Capbreus
01.02.04.03.02.01.05.01.02. Gestió de la capbrevació

xvi

01.02.04.03.02.01.05.01.03. Causes judicials
01.02.04.03.02.01.05.02. Establiments emfitèutics
01.02.04.03.02.01.05.03. Gestió de les rendes del domini
01.02.04.03.02.01.05.03.01. Llevadors
01.02.04.03.02.01.05.03.02. Censos, delmes, tasques, lluïsmes i firmes per raó
de senyoria
01.02.04.03.02.01.05.03.02.01. Delmes
01.02.04.03.02.01.05.03.02.02. Censos, tasques, lluïsmes i firmes per raó de
senyoria
01.02.04.03.02.01.05.03.02.03. Causes judicials
01.02.04.03.02.01.06. Domini útil
01.02.04.03.02.01.06.01. Títols, adquisicions, alienacions
01.02.04.03.02.01.06.02. Gestió del domini útil
01.02.04.03.02.01.06.02.01. Arrendaments i parceries
01.02.04.03.02.01.06.02.02. Obres de manteniment i millora
01.02.04.03.02.01.06.02.03. Comptabilitats
01.02.04.03.02.01.07. Impostos satisfets
01.02.04.03.02.01.08. Cúria del batlle
01.02.04.03.02.01.09. Universitat
01.02.04.03.02.01.10. Parròquia
01.02.04.03.02.01.11. Hospital, caritat, beneficència
01.02.04.03.02.02. Calafell, Baronia de Llorenç i Quadre de Lletger
01.02.04.03.02.02.01. Administració General
01.02.04.03.02.02.01.01. Llibres mestres
01.02.04.03.02.02.01.02. Llevadors
01.02.04.03.02.02.01.03. Arrendaments de rendes
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01.02.04.03.02.02.01.04. Comptabilitats generals
01.02.04.03.02.02.02.01. Calafell
01.02.04.03.02.02.02.01.01. Títols i possessió
01.02.04.03.02.02.02.01.02. Causes judicials per la jurisdicció
01.02.04.03.02.02.02.01.03. Gestió de procuradors i administradors
01.02.04.03.02.02.02.01.03.01. Nomenament de procuradors
01.02.04.03.02.02.02.01.03.02. Arrendaments de rendes
01.02.04.03.02.02.02.01.03.03. Comptabilitats
01.02.04.03.02.02.02.01.03.04. Correspondència amb els procuradors
01.02.04.03.02.02.02.01.04. Monopolis i drets senyorials
01.02.04.03.02.02.02.01.04.01. Ferreria
01.02.04.03.02.02.02.01.05. Domini directe
01.02.04.03.02.02.02.01.05.01. Capbrevació
01.02.04.03.02.02.02.01.05.01.01. Capbreus
01.02.04.03.02.02.02.01.05.01.02. Gestió de la capbrevació
01.02.04.03.02.02.02.01.05.01.03. Causes judicials
01.02.04.03.02.02.02.01.05.02. Establiments emfitèutics
01.02.04.03.02.02.02.01.05.03. Gestió de les rendes del domini
01.02.04.03.02.02.02.01.05.03.01. Llevadors
01.02.04.03.02.02.02.01.05.03.02. Censos, delmes, tasques, lluïsmes i firmes
per raó de senyoria
01.02.04.03.02.02.02.01.05.03.02.01. Delmes
01.02.04.03.02.02.02.01.05.03.02.02. Censos, tasques, lluïsmes i firmes per
dret de senyoria
01.02.04.03.02.02.02.01.05.03.02.03. Causes judicials
01.02.04.03.02.02.02.01.06. Domini útil

xviii

01.02.04.03.02.02.02.01.06.01. Títols, adquisicions, alienacions
01.02.04.03.02.02.02.08. Universitat
01.02.04.03.02.02.02.09. Parròquia
01.02.04.03.02.02.03. Baronia de Llorenç i quadre de Lletger
01.02.04.03.02.02.03.01. Títols i possessió
01.02.04.03.02.02.03.02. Causes judicials per la jurisdicció
01.02.04.03.02.02.03.03. Gestió de procuradors i administradors
01.02.04.03.02.02.03.03.01. Nomenament de procuradors
01.02.04.03.02.02.03.03.02. Arrendaments de rendes
01.02.04.03.02.02.03.03.03. Comptabilitats
01.02.04.03.02.02.03.03.04. Correspondència amb els procuradors
01.02.04.03.02.02.03.04. Monopolis i drets senyorials
01.02.04.03.02.02.03.04.01. Ferreria
01.02.04.03.02.02.03.04.02. Carnisseria
01.02.04.03.02.02.03.05. Domini directe
01.02.04.03.02.02.03.05.01. Capbrevació
01.02.04.03.02.02.03.05.01.01. Capbreus
01.02.04.03.02.02.03.05.01.02. Gestió de la capbrevació
01.02.04.03.02.02.03.05.01.03. Causes judicials
01.02.04.03.02.02.03.05.02. Establiments emfitèutics
01.02.04.03.02.02.03.05.03. Gestió de les rendes del domini
01.02.04.03.02.02.03.05.03.01. Llevadors
01.02.04.03.02.02.03.05.03.02. Censos, delmes, tasques, lluïsmes i firmes per
raó de senyoria
01.02.04.03.02.02.03.05.03.02.01. Delmes
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01.02.04.03.02.02.03.05.03.02.02. Censos, tasques, lluïsmes i firmes per dret
de senyoria
01.02.04.03.02.02.03.05.03.02.03. Causes judicials
01.02.04.03.02.02.03.06. Domini útil
01.02.04.03.02.02.03.06.01. Títols, adquisicions, alienacions
01.02.04.03.02.02.03.06.02. Gestió del domini útil
01.02.04.03.02.02.03.06.02.01. Arrendaments i parceries
01.02.04.03.02.02.03.06.02.02. Obres de manteniment i millora
01.02.04.03.02.02.03.06.02.03. Comptabilitats
01.02.04.03.02.02.03.07. Impostos satisfets
01.02.04.03.02.02.03.08. Cúria del batlle
01.02.04.03.02.02.03.09. Universitat
01.02.04.03.02.02.03.10. Parròquia
01.02.04.03.02.04. Propietats de Barcelona
01.02.04.03.02.05. Propietats de Les Borges Blanques
01.02.04.03.02.06. Propietats de Santa Eulàlia de Provençana
01.02.04.03.03. Rendes i Concessions Reials
01.02.04.03.04. Beneficis, capellanies i causes pies
01.02.04.03.04.01.01. Benefici de la capella de Sant Vicenç del Castell de
Burriac
01.02.04.03.04.01.01.01. Benefici de la capella de Sant Vicenç del Castell de
Burriac
01.02.04.03.04.01.01.02. Benefici de la capella de Sant Vicenç del Castell de
Burriac. Benefici de Santa Maria l’Antiga de Vilassar, agregat al de Sant Vicenç
de Burriac
01.02.04.03.04.01.02. Benefici del Sant Esperit
01.02.04.03.04.01.03. Benefici de Sant Esteve i Sant Miquel de l’església del Pi
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01.02.04.03.05. Actiu. Censals cobrats, participació en societats
01.02.04.03.06. Passiu. Censals venuts, deutes
01.02.04.04. Càrrecs públics i eclesiàstics
01.02.04.04.01. Càrrecs militars
01.02.04.04.02. Càrrecs eclesiàstics
01.02.04.04.03. Càrrecs públics
01.02.04.04.04. Noblesa i ordres militars
01.02.04.06. Marmessories
01.02.05. Patrimoni Guimerà
01.02.05.01. Arxiu
01.02.05.02. Família i herència
01.02.05.02.01. Genealogies
01.02.05.02.02. Certificats
01.02.05.02.03. Règim matrimonial
01.02.05.02.04. Testaments i testamentàries
01.02.05.02.05. Causes judicials
01.02.05.03. Patrimoni i rendes
01.02.05.03.01. Administració general
01.02.05.03.01.01. Llibres mestres
01.02.05.03.01.02. Llevadors
01.02.05.03.01.05. Comptabilitats
01.02.05.03.02. Baronies jurisdiccionals, senyories i propietats
01.02.05.03.02.01. Castell del Papiol
01.02.05.03.02.01.01. Títols i possessió
01.02.05.03.02.01.02. Causes judicials per la jurisdicció
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01.02.05.03.02.01.03. Gestió de procuradors i administradors
01.02.05.03.02.01.04. Monopolis i drets senyorials
01.02.05.03.02.01.05. Domini directe
01.02.05.03.02.01.05.01. Capbrevació
01.02.05.03.02.01.05.01.01. Capbreus
01.02.05.03.02.01.05.01.02. Gestió de la capbrevació
01.02.05.03.02.01.05.01.03. Causes judicials
01.02.05.03.02.01.05.02. Establiments emfitèutics
01.02.05.03.02.01.05.03. Gestió de les rendes del domini
01.02.05.03.02.01.06. Domini útil
01.02.05.03.02.01.06.01. Títols, adquisicions, alienacions
01.02.05.03.02.01.06.02. Gestió del domini útil
01.02.05.03.02.01.06.02.01. Arrendaments i parceries
01.02.05.03.02.01.06.02.02. Obres de manteniment i millora
01.02.05.03.02.01.06.02.03. Comptabilitats
01.02.05.03.02.01.07. Cúria del batlle
01.02.05.03.02.02. Patrimoni de la ciutat de Barcelona
01.02.05.03.02.03. Propietats de Sant Iscle de les Feixes
01.02.05.03.02.04. Propietats de Llorac
01.02.05.03.03. Rendes i concessions reials
01.02.05.03.05. Actiu. Censals cobrats, participació en societats
01.02.05.03.06. Passiu. Censals venuts, deutes
01.02.05.04. Càrrecs públics i eclesiàstics
01.02.05.04.01. Càrrecs militars
01.02.05.04.02. Càrrecs eclesiàstics
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01.02.05.04.03. Càrrecs públics
01.02.06. Patrimoni Gibert
01.02.07. Patrimoni Lluçàs
01.02.08. Patrimoni Queralt
01.03. Patrimoni Cartellà i llinatges entroncats
01.03.01. Administració general
01.03.01.01. Arxiu
01.03.01.02. Llevadors
01.03.01.03. Gestió dels procuradors generals
01.03.01.03.01. Nomenament de procuradors
01.03.01.04.02. Correspondència dels procuradors
01.03.01.04.03. Comptabilitats generals
01.03.02. Patrimoni Cartellà
01.03.02.01. Arxiu
01.03.02.02. Família i herència
01.03.02.02.01. Genealogies
01.03.02.02.02. Certificats
01.03.02.02.03. Règim matrimonial
01.03.02.02.04. Testaments i testamentaries
01.03.02.02.05. Causes judicials
01.03.02.02.06. Correspondència familiar
01.03.02.03. Patrimoni i rendes
01.03.02.03.01. Administració general
01.03.02.03.01.01. Llibres mestres
01.03.02.03.01.02. Comptabilitats
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01.03.02.03.01.03. Impostos satisfets
01.03.02.03.02. Baronies jurisdiccionals, senyories i propietats
01.03.02.03.02.01. Torre de Cartellà
01.03.02.03.02.01.01. Títols i possessió
01.03.02.03.02.01.02. Causes judicials per la jurisdicció
01.03.02.03.02.01.03. Gestió de procuradors i administradors
01.03.02.03.02.01.03.01. Nomenament de procuradors
01.03.02.03.02.01.03.02. Arrendament de rendes
01.03.02.03.02.02.03.02. Arrendament de rendes
01.03.02.03.02.01.03.03. Comptabilitats generals
01.03.02.03.02.01.03.04. Correspondència amb els procuradors
01.03.02.03.02.01.04. Monopolis i drets senyorials
01.03.02.03.02.01.05. Domini directe
01.03.02.03.02.01.05.01. Capbrevació
01.03.02.03.02.01.05.01.01. Capbreus
01.03.02.03.02.01.05.01.02. Gestió de la capbrevació
01.03.02.03.02.01.05.01.03. Causes judicials
01.03.02.03.02.01.05.02. Establiments emfitèutics
01.03.02.03.02.01.05.03. Gestió de les rendes del domini
01.03.02.03.02.01.05.03.01. Llevadors
01.03.02.03.02.01.05.03.02. Censos, delmes, tasques, lluïsmes i firmes per raó
de la senyoria
01.03.02.03.02.01.05.03.02.01. Delmes
01.03.02.03.02.01.05.03.02.02. Censos, tasques, lluïsmes i firmes per dret de
senyoria
01.03.02.03.02.01.05.03.02.03. Causes judicials
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01.03.02.03.02.01.06. Domini útil
01.03.02.03.02.01.06.01. Títols, adquisicions, alienacions
01.03.02.03.02.01.06.02. Gestió del domini útil
01.03.02.03.02.01.06.02.01. Arrendaments i parceries
01.03.02.03.02.01.06.02.02. Obres de manteniment i millora
01.03.02.03.02.01.06.02.03. Comptabilitats
01.03.02.03.02.01.07. Cúria del batlle
01.03.02.03.02.01.08. Universitat
01.03.02.03.02.01.09. Parròquia
01.03.02.03.02.02. Patrimoni de la ciutat de Girona
01.03.02.03.02.03. Patrimoni de la ciutat de Barcelona
01.03.02.03.03. Rendes i concessions reials
01.03.02.03.03.01. Escrivanies de Cambra de la Reial Audiència
01.03.02.03.04. Beneficis, capellanies i causes pies
01.03.02.03.04.01. Benefici de Sant Jaume de Cartellà
01.03.02.03.04.02. Benefici de Sant Miquel de Vidreres
01.03.02.03.04.03. Benefici de Sant Esteve i Sant Pere Màrtir de Sant Pere de
Torelló
01.03.02.03.04.04. Causa Pia fundada per Guillema de Vilademany.
01.03.02.03.04.05. Benefici de Sant Pere de Corçà
01.03.02.03.04.06. Causa Pia fundada per Josep Oriol
01.03.02.03.05. Actiu. Censals cobrats, participació en societats
01.03.02.03.06. Passiu. Censals venuts i deutes
01.03.02.04. Càrrecs públics i eclesiàstics
01.03.02.04.01. Càrrecs militars
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01.03.02.04.02. Càrrecs eclesiàstics
01.03.02.04.03. Càrrecs públics
01.03.02.04.04. Noblesa i ordres militars
01.03.02.06. Marmessories
01.03.02.07. Recursos d’informació.
01.03.03. Patrimoni Malla
01.03.03.01. Arxiu
01.03.03.02. Família i herència
01.03.03.02.01. Genealogies
01.03.03.02.03. Règim matrimonial
01.03.03.02.04. Testaments i testamentàries
01.03.03.02.05. Causes judicials
01.03.03.03. Patrimoni i rendes
01.03.03.03.01. Administració general
01.03.03.03.01.01. Llibres mestres
01.03.03.03.01.02. Comptabilitats
01.03.03.03.02. Baronies jurisdiccionals, senyories i propietats
01.03.03.03.02.01. Castell de Vilarnadal
01.03.03.03.02.01.01. Títols i possessió
01.03.03.03.02.01.02. Causes judicials per la jurisdicció
01.03.03.03.02.01.03. Gestió de procuradors i administradors
01.03.03.03.02.01.03.01. Nomenament de procuradors.
01.03.03.03.02.01.03.02. Arrendament de rendes
01.03.03.03.02.01.03.03. Comptabilitats
01.03.03.03.02.01.03.04. Correspondència amb els procuradors
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01.03.03.03.02.01.04. Monopolis i drets senyorials
01.03.03.03.02.01.04.01. Ferreria
01.03.03.03.02.01.04.02. Carnisseria
01.03.03.03.02.01.04.03. Escrivania
01.03.03.03.02.01.05. Domini directe
01.03.03.03.02.01.05.01.Capbrevació
01.03.03.03.02.01.05.01.01. Capbreus
01.03.03.03.02.01.05.01.02. Gestió de la capbrevació
01.03.03.03.02.01.05.01.03. Causes judicials
01.03.03.03.02.01.05.02. Establiments emfitèutics
01.03.03.03.02.01.05.03. Gestió de les rendes del domini
01.03.03.03.02.01.05.03.01. Llevadors
01.03.03.03.02.01.05.03.02. Censos, delmes, tasques, lluïsmes i firmes per raó
de senyoria
01.03.03.03.02.01.05.03.02.01. Delmes
01.03.03.03.02.01.05.03.02.02. Censos, tasques, lluïsmes i firmes per raó de
senyoria
01.03.03.03.02.01.05.03.02.03 Causes judicials
01.03.03.03.02.01.06. Domini útil
01.03.03.03.02.01.06.01. Títols, adquisicions, alienacions
01.03.03.03.02.01.06.02. Gestió del domini útil
01.03.03.03.02.01.06.02.01. Arrendaments i parceries
01.03.03.03.02.01.06.02.02. Obres de manteniment i millora
01.03.03.03.02.01.06.02.03. Comptabilitats
01.03.03.03.02.01.07. Cúria del batlle
01.03.03.03.02.01.08. Universitat
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01.03.03.03.02.01.09. Parròquia
01.03.03.03.02.02. Castell de Curull, Força del Vilar, Carlania de Torelló, Sant
Hilari de Vidrà
01.03.03.03.02.02.01. Títols i possessió
01.03.03.03.02.02.02. Causes judicials per la jurisdicció
01.03.03.03.02.02.03. Gestió de procuradors i administradors
01.03.03.03.02.02.03.01. Nomenament de procuradors
01.03.03.03.02.02.03.02. Arrendaments de rendes
01.03.03.03.02.02.03.03. Comptabilitats generals
01.03.03.03.02.02.03.04. Correspondència amb els procuradors
01.03.03.03.02.02.04. Monopolis i drets senyorials
01.03.03.03.02.02.05. Domini directe
01.03.03.03.02.02.05.01. Capbrevació
01.03.03.03.02.02.05.01.01. Capbreus
01.03.03.03.02.02.05.01.02. Gestió de la capbrevació
01.03.03.03.02.02.05.01.03. Causes judicials
01.03.03.03.02.02.05.02. Establiments emfitèutics
01.03.03.03.02.02.05.03. Gestió de les rendes del domini
01.03.03.03.02.02.05.03.01. Llevadors
01.03.03.03.02.02.05.03.02. Censos, delmes, tasques, lluïsmes i firmes per raó
de senyoria
01.03.03.03.02.02.05.03.02.01. Delmes
01.03.03.03.02.02.05.03.02.02. Censos, tasques, lluïsmes i firmes per dret de
senyoria
01.03.03.03.02.02.05.03.02.03. Causes judicials
01.03.03.03.02.02.06. Domini útil
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01.03.03.03.02.02.06.01. Títols, adquisicions, alienacions
01.03.03.03.02.02.06.02. Gestió del domini útil
01.03.03.03.02.02.06.02.01. Arrendaments i parceries
01.03.03.03.02.02.06.02.02. Obres de manteniment i millora
01.03.03.03.02.02.06.02.03. Comptabilitats
01.03.03.03.02.02.07. Cúria del batlle
01.03.03.03.02.02.08. Universitat
01.03.03.03.02.02.09. Parròquia
01.03.03.03.02.03. Patrimoni de la Vola
01.03.03.03.03. Rendes i concessions reials
01.03.03.03.04. Beneficis, capellanies i causes pies
01.03.03.03.05. Actiu. Censals cobrats, participació en societats
01.03.03.03.06. Passiu. Censals venuts, deutes
01.03.03.04. Càrrecs públics i eclesiàstics
01.03.03.04.01. Càrrecs militars
01.03.03.04.02. Càrrecs eclesiàstics
01.03.03.04.03. Càrrecs públics
01.03.03.04.04. Noblesa i ordes militars
01.03.04. Patrimoni Aones
01.03.04.01. Arxiu
01.03.04.02. Família i herència
01.03.04.02.01. Genealogies
01.03.04.02.02. Certificats
01.03.04.02.03. Règim matrimonial
01.03.04.02.04. Testaments i testamentaries
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01.03.04.02.05. Causes judicials
01.03.04.03. Patrimoni i rendes
01.03.04.03.01. Administració general
01.03.04.03.02. Baronies jurisdiccionals, senyories i propietats
01.03.05. Patrimoni Desbac
01.03.05.01. Arxiu
01.03.05.02. Família i herència
01.03.05.02.01. Genealogies
01.03.05.02.02. Certificats
01.03.05.02.03. Règim matrimonial
01.03.05.02.04. Testaments i testamentaries
01.03.05.02.05. Causes judicials
01.03.05.03. Patrimoni i rendes
01.03.05.03.01. Administració general
01.03.05.03.01.01. Llibres mestres
01.03.05.03.01.02. Comptabilitats
01.03.05.03.02. Baronies jurisdiccionals, senyories i propietats
01.03.05.03.02.01. Castell d’Orriols
01.03.05.03.02.01.01. Títols i possessió
01.03.05.03.02.01.02. Causes judicials per la jurisdicció
01.03.05.03.02.01.03. Gestió de procuradors i administradors
01.03.05.03.02.01.03.01. Nomenament de procuradors
01.03.05.03.02.01.03.02. Arrendament de rendes
01.03.05.03.02.01.03.03. Comptabilitats
01.03.05.03.02.01.03.04. Correspondència amb els procuradors
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01.03.05.03.02.01.04. Monopolis i drets senyorials
01.03.05.03.02.01.05. Domini directe
01.03.05.03.02.01.05.01. Capbrevació
01.03.05.03.02.01.05.01.01. Capbreus
01.03.05.03.02.01.05.01.02. Gestió de la capbrevació
01.03.05.03.02.01.05.01.03. Causes judicials
01.03.05.03.02.01.05.02. Establiments emfitèutics
01.03.05.03.02.01.05.03. Gestió de les rendes del domini
01.03.05.03.02.01.05.03.01. Llevadors
01.03.05.03.02.01.05.03.02. Censos, delmes, tasques, lluïsmes i firmes per raó
de senyoria
01.03.05.03.02.01.05.03.02.01. Delmes
01.03.05.03.02.01.05.03.02.02. Censos, tasques, lluïsmes i firmes per dret de
senyoria
01.03.05.03.02.01.05.03.02.03. Causes judicials
01.03.05.03.02.01.06. Domini útil
01.03.05.03.02.01.06.01. Títols, adquisicions, alienacions
01.03.05.03.02.01.06.02. Gestió del domini útil
01.03.05.03.02.01.06.02.01. Arrendaments i parceries
01.03.05.03.02.01.06.02.02. Obres de manteniment i millora
01.03.05.03.02.01.06.02.03. Comptabilitats
01.03.05.03.02.01.07. Cúria del batlle
01.03.05.03.02.01.08. Universitat
01.03.05.03.02.01.09. Parròquia
01.03.05.03.02.02. Torre de Bac o Avellaneda
01.03.05.03.02.02.01. Títols i possessió
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01.03.05.03.02.02.02. Causes judicials per la jurisdicció
01.03.05.03.02.02.03. Gestió de procuradors i administradors
01.03.05.03.02.02.03.01. Nomenament de procuradors
01.03.05.03.02.02.03.02. Arrendament de rendes
01.03.05.03.02.02.03.03. Comptabilitats
01.03.05.03.02.02.03.04. Correspondència amb els procuradors
01.03.05.03.02.02.04. Monopolis i drets senyorials
01.03.05.03.02.02.05. Domini directe
01.03.05.03.02.02.05.01. Capbrevació
01.03.05.03.02.02.05.01.01. Capbreus
01.03.05.03.02.02.05.01.02. Gestió de la capbrevació
01.03.05.03.02.02.05.01.03. Causes judicials
01.03.05.03.02.02.05.02. Establiments emfitèutics
01.03.05.03.02.02.05.03. Gestió de les rendes del domini
01.03.05.03.02.02.05.03.01. Llevadors
01.03.05.03.02.02.05.03.02. Censos, delmes, tasques, lluïsmes i firmes per raó
de senyoria
01.03.05.03.02.02.05.03.02.01. Delmes
01.03.05.03.02.02.05.03.02.02. Censos, tasques, lluïsmes i firmes per dret de
senyoria
01.03.05.03.02.02.05.03.02.03. Causes judicials
01.03.05.03.02.02.06. Domini útil
01.03.05.03.02.02.06.01. Títols, adquisicions, alienacions
01.03.05.03.02.02.06.02. Gestió del domini útil
01.03.05.03.02.02.06.02.01. Arrendaments i parceries
01.03.05.03.02.02.06.02.02. Obres de manteniment i millora
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01.03.05.03.02.02.06.02.03. Comptabilitats
01.03.05.03.02.02.06.03. Causes judicials
01.03.05.03.02.02.07. Cúria del batlle
01.03.05.03.02.02.08. Universitat
01.03.05.03.02.02.09. Parròquia
01.03.05.03.02.03. Terradelles
01.03.05.03.02.03.01. Títols i possessió
01.03.05.03.02.03.02. Causes judicials per la jurisdicció
01.03.05.03.02.03.03. Gestió de procuradors i administradors
01.03.05.03.02.03.03.01. Nomenament de procuradors
01.03.05.03.02.03.03.02. Arrendament de rendes
01.03.05.03.02.03.03.03. Comptabilitats
01.03.05.03.02.03.03.04. Correspondència amb els procuradors
01.03.05.03.02.03.04. Monopolis i drets senyorials
01.03.05.03.02.03.05. Domini directe
01.03.05.03.02.03.05.01. Capbrevació
01.03.05.03.02.03.05.01.02. Capbreus
01.03.05.03.02.03.05.01.02. Gestió de la capbrevació
01.03.05.03.02.03.05.02. Establiments emfitèutics
01.03.05.03.02.03.05.03. Gestió de les rendes del domini
01.03.05.03.02.03.05.03.01. Llevadors
01.03.05.03.02.03.05.03.02. Censos, delmes, tasques, lluïsmes i firmes per raó
de senyoria
01.03.05.03.02.03.05.03.02.01. Delmes
01.03.05.03.02.03.05.03.02.02 Censos, tasques, lluïsmes i firmes per raó de
senyoria
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01.03.05.03.02.03.06. Domini útil
01.03.05.03.02.03.06.01. Títols, adquisicions, alienacions
01.03.05.03.02.03.06.02. Gestió del domini útil
01.03.05.03.02.03.06.02.01. Arrendaments i parceries
01.03.05.03.02.03.06.02.02. Obres de manteniment i millora
01.03.05.03.03. Rendes i concessions reials
01.03.05.03.04. Beneficis, capellanies i causes pies
01.03.05.03.05. Actiu. Censals cobrats, participació en societats
01.03.05.03.06. Passiu. Censals venuts, deutes
01.03.05.04. Càrrecs públics i eclesiàstics
01.03.05.04.01. Càrrecs militars
01.03.05.04.02. Càrrecs eclesiàstics
01.03.05.04.03. Càrrecs públics
01.03.05.04.04. Noblesa i ordes militars
01.03.06. Patrimoni Desvern
01.04. Procedència desconeguda

xxxiv

4. ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS
4.1. Condicions d’accés
La consulta de la documentació és lliure i només es troba limitada en les unitats
que es troben en mal estat de conservació.
4.2. 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.
4.3. Llengües i escriptures dels documents
La llengua utilitzada en la documentació és fonamentalment el llatí, el català i el
castellà, però també existeixen unitats escrites en francès i en italià.
4.4. Característiques físiques i requeriments tècnics
Si bé la major part dels documents d’aquest fons es troben en bon estat de
conservació, alguns d’ells estan deteriorats.
4.5. Instruments de descripció
Aquest inventari és un dels instruments de descripció existents del Fons
Marquesat de Moja. Existeix informació més àmplia a la base de dades
elaborada per descriure aquest fons.

5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA
5.1. Existència i localització dels originals
Els originals d’aquest fons són propietat de la Biblioteca de Catalunya.
5.2. Existència i localització de reproduccions
No es coneixen.
5.3. Unitats de descripció relacionades
A més del fons del Marquesat de Moja, l'investigador trobarà informació d'arxiu
sobre els marquesats de Moja de la Torre i de Cartellà, les seves famílies i
patrimonis a:
Arxiu de la Corona d'Aragó (ACA):
Arxiu Reial (Reial Cancelleria).
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Arxiu del Reial Patrimoni de Catalunya.
Reial Audiència de Catalunya.
Consell Suprem d'Aragó.
Comte de Queralt.
Falguera de Mataró.
Archivo Histórico Nacional (AHN):
Cancillería. Registro del Sello de Corte.
Arxiu Històric de Protocols, Barcelona:
Protocols de Grau Casani.
Protocols de Josep Bonaventura Fontana
Protocols de Pere Pau Vives
Arxiu Nacional de Catalunya (ANC):
Fons dels marquesos de Castelldosrius.
Biblioteca de Catalunya (BC):
Fons comtat de Queralt.
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7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
7.1. Autoria i fonts
Autor de la descripció:
Descripció realitzada per Joan Pons Alzina d’acord amb la metodologia de la
Biblioteca de Catalunya.

7.2. Regles o convencions
ISAD(G): General International Standard Archival Description = norma
internacional general de descripció arxivística: adoptada pel Comitè de Normes
de Descripció, Estocolm, Suècia, 19-22 de setembre de 1999 / [versió catalana
a cura de Josep Matas i Balaguer i Jaume Rufí i Pagès]. 2a ed. Barcelona:
Associació d'Arxivers de Catalunya: Generalitat de Catalunya, Departament de
Cultura, 2001.
Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC) 2007. Barcelona:
Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de comunicació,
2006.

7.3. Dates de la descripció
Abril de 2009 – desembre de 2016.
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01.01.01. ARXIU.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1811]

Relacions de documents d'arxiu realitzades pel criteri d'atorgants

Moja 297/11

Inventaris d'escriptures redactats segons els seus atorgants i seguint un
ordre cronològic. Figuren: Dalmau de Copons i Bartomeu, Ramon de Copons
i Tamarit, Agnès de Copons i Grimau, Francesc de Copons i Grimau,
Dalmau de Copons i Grimau, Jaume de Copons i Tamarit, Jeroni de Copons,
Francesc de Copons i Teixidor, Magdalena de Copons i Berardo, Ramon de
Copons i Grimau (primer marquès de Moja), Anna de Copons, Agustí de
Copons i de Copons, Cayetana de Oms, Josep de Copons i Oms, Maria
Lluïsa Desbac, Maria Josepa de Sarriera i de Copons, Narcís de Sarriera i de
Copons i Joan d'Aiguaviva i Tamarit. [Barcelona]. 18 unitats. [28] p.
Català
[1840]

Inventari de l'arxiu dels Marquesos de Moja de la Torre

Moja 467/4

Llibre acèfal amb regestos d'unitats dels fons (llinatges Copons i Cartellà) i
subfons (llinatges Desbosc, Oms, Llussàs, Desvern, Ahones, Avellaneda,
Desbac...) integrants de l'arxiu del marquesat amb números de catalogació
(del 1149 al 1795), però sense assenyalar la localització en les unitats
d'instal·lació. [Barcelona]. [118] p.
Català
[1840]

"Cartes de la successió de Besora a la casa de Callar y de coses de dita
casa de Besora, totes les de més importància"

Moja 467/5

Plecs amb regestos d'unitats d'arxiu del fons Besora que es trobaven
instal·lats en dos calaixos, el primer amb les unitats regestades amb
números 1500 a 1544 i el segon del 1545 a 1590. [Barcelona]. [34] p.
Català
[1840]

Regest d'una permuta i part venda atorgada entre els curadors dels fills de
Moja 14/2
Pere Sender, sastre de Vilafranca, la seva viuda Anna Sender i Grau Leo i la
seva esposa Eulàlia
Resum d'una escriptura sobre pergamí datada el 22 de febrer de 1575 (amb
número 32 del segle XVI d'un inventari per segles) en el que es fa constar
que malgrat formi part de l'arxiu no sembla existir relació amb el patrimoni
dels Marquesos de Moja. [Barcelona]. 1 p.
Català

[1840]

"Pergamins estractats en los índices per sigles posats per ordre cronològich" Moja 14/1
Dossier amb relacions de pergamins en les quals, classificats per segles, es
fa constar un número de catalogació, la data de cada unitat documental i el
tipus d'immoble del qual tracta. [Barcelona]. [5] p.
Català
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[1843]

"Índices dels documents de rendas que en lo dia (1843) no posseheix la casa Moja 313
de Moya y de Cartellà"
Volum sense relligar que aplega en 93 plecs els inventaris d'unitats d'arxiu
relacionats amb diferents patrimonis i rendes dels quals el 1843 els
marquesos de Moja i de Cartellà ja no n'eren titulars. Cada plec recull un
patrimoni, amb un número d'unitat de catalogació i un regest. En alguns, es
troba relació de pergamins per separat. Inclou sumari a l'inici. [Barcelona].
[257] p.
Català, castellà i llatí

[1845]

"Índice dels documents fahents per lo patrimoni de Calafell, Llorens, Bañeras Moja 297/5
y Quadra de Lletger"
Inventari amb el regest de 76 unitats, datades entre 1580 i 1844, de l'arxiu
dels Copons, referents als patrimonis de Calafell, Llorenç, Banyeres i Quadra
del Lletger, les quals es trobaven instal·lades en un armari amb el número 40
i ara al lligall Moja 63. La darrera unitat, la 76, un quadern de notícies
referents a les rendes de Calafell i Llorenç, és objecte d'un buidatge del seu
contingut. Inclou, separadament, acompanyant l'inventari, una taula amb el
títol "Ordre cronològich dels documents estractats en lo índice modern de
Calafell, Llorens, Bañeras y Cuadra de Lletger" en la qual es troben
ordenades cronològicament les diferents peces regestades, i una breu
relació de pergamins de Llorenç i Calafell ordenats cronològicament.
[Barcelona]. 3 unitats. [44] p.
Català

[1845]

"Crèdits a favor dels possessors de la casa de Moya"

Moja 297/9

Regestos d'escriptures, generalment àpoques atorgades per creditors dels
Copons, relacionades amb les rendes de diferents generacions de l'esmentat
llinatge: Ramon de Copons, Francesc de Copons, fill de Jeroni i d'Àngela
Teixidor; Agustí de Copons i de Copons, fill de Ramon de Copons i de
Grimau i d'Anna de Copons; Gaietana de Copons i Oms, vídua d'Agustí de
Copons i de Copons; Josep de Copons i Oms, fill d'Agustí i Gaietana d'Oms;
Maria Lluïsa Desbac, esposa de Josep de Copons, i finalment Maria Josepa
de Copons i Descatllar, muller de Narcís de Sarriera i de Copons.
Instruments datats entre 1645 i 1819 i amb números de catalogació als
marges corresponents als diferents inventaris de l'arxiu. [Barcelona]. [26] p.
Català
[1845]

"Índice de documents fahents per la heretat anomenada antes [To]rre de
Avellaneda y ara la Torre de Bach situada en la parròquia de Fornells"

Moja 297/7

Inventari amb el regest de 41 unitats, datades entre 1288 i 1816, de l'arxiu
dels Copons, referents a la Torre de Bach, patrimoni procedent del llinatge
Avellaneda, dels Marquesos de Cartellà, les quals es trobaven instal·lades
en un armari amb el número 43. Inclou, separadament, acompanyant
l'inventari, una taula amb el títol "Ordre cronolígich [sic] dels documents
estractats en lo índice modernt de la Torre de Bach en Fornells" en la qual es
troben ordenades cronològicament les diferents peces regestades.
[Barcelona]. 2 unitats. [12] p.
Català
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[1850]

"Documents fahents per las rendas de Alós, Balldomar, Rubió de Dalt, Rubió Moja 297/8
de Baix y Rubió del Mitg"
Inventari amb el regest de 148 unitats, datades entre 1234 i 1850, de l'arxiu
dels Copons, referents a les rendes de la Carlania d'Alós, Baldomar i Rubió,
patrimoni procedent del llinatge Aones, dels Marquesos de Cartellà, les quals
es trobaven instal·lades en un armari amb el número 43. Inclou,
separadament, acompanyant l'inventari, una taula amb el títol "Ordre
cronològich dels documents estractats en lo índice modernt de Alós,
Balldomar, Rubió de Dalt, Rubió de Baix y Rubió del Mitg" en la qual es
troben ordenades cronològicament les diferents peces regestades.
[Barcelona]. 2 unitats. [31] p.
Català

[1850]

"Documents fahents per lo patrimoni de Sant Andreu de la Bola, Sant Pere
de Torelló, Sant Vicens de Torelló, Curull, Vilar, Granollers, Vich"

Moja 466

Dossier amb l'inventari amb el regest de 497 unitats, datades entre 1068 i
1849, de l'arxiu dels Copons, referents al patrimoni procedent del llinatge
Malla, dels marquesos de Cartellà, les quals es trobaven instal·lades en un
armari amb el número 46. Inclou, separadament, acompanyant l'inventari,
una taula amb el títol "Ordre cronologich dels documents estractats en lo
índice modern de S. Andreu de la Bola, S. Pere de Torelló, S. Vicens de
Torelló, Curull, Vilar, Granollers" en la qual es troben ordenades
cronològicament les diferents peces regestades (amb una nota aclaratòria),
una relació dels pergamins (amb una sola entrada per la qual cosa sembla
inacabat) i una nota aclaratòria en la qual es dóna la correspondència entre
els números i les propietats. [Barcelona]. 5 unitats. [143] p.
Català
[1850]

"Documents fahents per las rendas de Barcelona"

Moja 34/II

Inventari amb el regest de 401 unitats, datades entre 1365 i 1831, de l'arxiu
dels marquesos de Moja de la Torre referents al patrimoni de Barcelona
(integrat pel conglomerat d'hisendes reunides principalment amb motiu dels
diferents enllaços matrimonials dels llinatges: Copons, Oms, Cartellà,
Desbosc (i dins d'aquest, Gibert), les quals es trobaven instal·lades en un
armari de l'arxiu de la casa amb el número 46. Inclou, sense relligar, un
croquis de l'illa de cases del carrer del Call cantonada amb Banys Nous de
Barcelona i tres notes a manera de sumari i advertiment; un amb els
números de catàleg de l'inventari que fan referència a la casa del carrer
Portaferrissa (amb 27 entrades), un segon amb els números que fan
referència al patrimoni procedent del llinatge Gibert (amb 48 unitats) i un
tercer en què s'adverteix que els números que es detallen també es troben
en els "índices" o inventaris que prenen els títols: "successió", "Vilassar",
"Orriols", "Documents generals", "Baronia de Santa Pau", "Baronia
d'Arampruñà", "Béns fora de la casa de Moya", "casa de Malla" i "casa de
Cartellà". [Barcelona]. [140] p.
Català
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[1852]

"Índice de documents fahents per lo patrimoni [de] Vilafranca del Panadès,
Santa Margarida y Sant Miquel Dèrdol"

Moja 297/6

Inventari amb el regest de 245 unitats, datades entre 1331 i 1852, de l'arxiu
dels Copons, referents als patrimonis de Vilafranca del Panadès, Santa
Margarida y Sant Miquel Dèrdol, les quals es trobaven instal·lades en un
armari amb el número 40. Inclou, separadament, acompanyant l'inventari,
una taula amb el títol "Ordre cronològich dels documents estractats en lo
índice modern de Vilafranca del Panadés, Santa Margarida y Sant Miquel
Dèrdol" en la qual es troben ordenades cronològicament les diferents peces
regestades. [Barcelona]. 2 unitats. [85] p.
Català
[1860]

Notes esparses sobre documents d'arxiu referents a Santa Margarida

Moja 306/29

Dossier amb l'anotació de l'existència de dues notes referents a les terres
d'Espitlles i Santa Margarida i a un censal de 1.300 lliures de preu que
presten les universitats dels castells i de la vila de Cardona; una nota sobre
el censal creat per Pere Rubió de l'heretat de la Cogullada a favor de
Bartomeu Hortolà i una tercera nota amb les indicacions dels lligalls de l'arxiu
on es poden trobar documents referents a Santa Margarida. [Barcelona]. 3
unitats. [4] p.
Català
[1860]

Regestos de títols referents a Orriols i a la Torre d'Avellaneda

Moja 276/I/14

Dossier amb els regestos d'unitats documentals conservades a l'arxiu dels
marquesos de Moja: el de la venda atorgada per Berenguer Frener el 1288 a
Bernat Carnut del domini de la borda anomenada de Foselles, situada en la
parròquia de Fornells de la Selva; el de la concòrdia signada entre Joan
Gaspar de Vinyoles i la viuda de son pare el 1451 pel seu dot i altres drets; el
del censal venut per Pere i Miquel Desbac, germans, al Convent de Sant
Domingo de Girona el 1586, i el articles d'una causa judicial sense data entre
Pere Desbac i Pere Agullana pels drets sobre el Castell d'Orriols i el Castell
d'Avellaneda. [Barcelona]. 4 unitats. [4] p.
Català
[1890]

Regestos de documents de l'arxiu del fons Cartellà

Moja 299

Dossier amb 119 regestos d'unitats del fons d'arxiu Cartellà dels marquesos
de Moja en els quals es fa constar la tipologia documental, els llocs, la
cronologia, amb dates del conjunt que van de 1141 a 1621, els atorgants i
els notaris, amb remissió a un "índice de la casa de Cartellá". [Barcelona].
[119] p.
Català
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[1890]

Regestos de documents de l'arxiu del fons Cartellà

Moja 517

Dossier amb 408 regestos d'unitats del fons d'arxiu Cartellà, i dels seus
llinatges emparentats (Avellaneda i Malla), dels marquesos de Moja en els
quals es fa constar la tipologia documental, els llocs, la cronologia (amb
dates que van de 1068 a 1727), els atorgants i els notaris, amb remissió als
"índice de la casa de Avellaneda", "Índice de la casa de Malla" i "índice de la
casa de Cartellá". [Barcelona]. [408] p.
Català
[1890]

Regestos de documents de l'arxiu del fons Cartellà

Moja 467/3

Dossier amb 13 regestos d'unitats del fons d'arxiu Cartellà dels marquesos
de Moja en els quals es fa constar la tipologia documental, els llocs, la
cronologia, amb dates de 1141 a 1296, els atorgants i els notaris, amb
remissió a un "índice de la casa de Cartellá". [Barcelona]. [13] p.
Català

1821, març, "Nota de los títulos primordiales que se hallan en el Archivo del excelentísimo Moja 467/6
18
señor conde de Santa Coloma, con distinción de los pueblos a que
corresponden pertenecientes a diezmos"
Plec amb regestos d'unitats d'arxiu del fons Queralt - Besora de l'arxiu del
comte de Santa Coloma en què es detalla, al marge esquerre un topogràfic,
al centre, i manera de títol del document, el lloc o la topologia documental, i
per acabar a sota el regest pròpiament dit. Inclou, en full separat, tres
regestos. [Barcelona]. 2 unitats. [31] p.
Castellà
1822,
setembre,
20 - 1859,
juny, 4

Llibre de regestos de les escriptures del marquesat de Moja de 1822 a 1859

Moja 83

Resums de les escriptures signades per la marquesa de Moja i/o els seus
apoderats, conformat per 6 plecs recollits en un volum sense relligar (3
quaderns, un dels quals format a la vegada per 3 plecs). Cada quadern té a
l'inici un sumari. Inclou un índex cronològic en el qual consten la tipologia de
les escriptures, la situació geogràfica de les finques que són objecte de les
escriptures i els signants. Barcelona. [1280] p.
Català, castellà i llatí
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[1790, abril, "Béns mobles de la Casa de Moya"
19]
Relació sumària redactada a partir de l'inventari protocol·litzat per Grau
Cassani, notari de Barcelona, el 19 d'abril de 1790, dels béns immobles del
patrimoni dels marquesos de Moja i de Cartellà (no sembla completa).
[Barcelona]. [7] p.
Català

Moja 305/1

1852, abril,
15

Moja 486

"Certificació del contador de Hipotecas de Barcelona de las obligacions
contretas per la senyora Marquesa de Moya"
Ferran Moragas Ubach, notari i comptador interí d'hipoteques de Barcelona,
dóna fe de les entrades en els índexs del Registre d'Hipoteques referents a
les obligacions contretes per la marquesa de Moja entre l'1 de gener de 1822
i l'1 de setembre de 1845, entre les quals es troben, i transcriu els
assentaments, els establiments de terrenys situats a la vila de Rubí atorgats
davant Nicolau Simon de Labrós, notari de Barcelona a favor de Joan
Escayol, Jaume Lampera, Josep Mumany, Joan Arís, Jaume Pons, Pau
Torras, Isidre Oller, Dionís Archs, Josep Barceló, Joaquim Camps, Jacint
Serra, Josep Arís, Antoni Bover, Antoni Llugany, Joan Vila, Josep
Campmany, Josep Anmàs, Ramon Rosa, Josep Rosès, Jaume Serra,
Ramon Illa, Miquel Escayol, Josep Escayola, Josep Serra, Pere Rosa, Joan
Vilajoana, Bartomeu Llugany, Jacint Llugany, Josep Boscdeses, Pere
Gisbert, Isidre Salvatella, Tomàs Borrull; l'arrendament de les rendes
senyorials de la Baronia d'Eramprunyà (termes de Castelldefels, Gavà i
Begues) a favor de Mariano Firmat, la concòrdia atorgada entre el Capítol de
canonges de Vic i la marquesa de Moja sobre el domini del Mas Amalric, i la
inscripció a la "Sociedad de Seguros contra incendios" de Barcelona de la
casa de número 7 i 1 del carrer Baixada de Sant Miquel cantonada amb el
carrer de la Pau. Barcelona. [60] p.
Castellà

1859,
octubre 1870, juny

Llevador dels lloguers de les tendes, magatzems i pisos del carrer
Portaferrisa i Rambla dels Estudis dels marquesos de Moja

Moja 469/IV

Llibreta amb taules on es detallen els anys i mesos cobrats de lloguers de les
tendes, magatzems i pisos de la casa del carrer Portaferrisa número 1 i
Rambla dels Estudis número 2, llogades a Joan Mas, Pere Montserrat,
Miquel Maull, Eusebi Fortuny, Margarita Taberner, Eduard Manau, Tiburci
Hernández i Domingo Sert, i Joaquim Font. Inclou, sense relligar, un
esborrany i un contracte de lloguer del primer pis del Palau Moja, tres lletres
d'E. Fortuny dirigides a Magí Porta referents a lloguers de tendes i dossier
sobre lloguers de cases de Barcelona en el qual s'hi detallen propietats (amb
el nom dels carrers) i els llogaters. Barcelona. [38] p.
Català i castellà
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1777, abril, 7 Certificat notarial dels poders atorgats per Maria Lluïsa de Copons a favor de Moja 1 bis/71
Gerard Cassani
Josep Ribas i Granés, notari de Barcelona, certifica sobre paper segellat que
Maria Lluïsa de Copons atorgà escriptura de poders amb facultat de poder
cobrar del senyor intendent i comptador principal de l'exèrcit i d'altres
qualssevols persones, així com també d'atorgar els corresponents rebuts, a
favor de Gerard Cassani, tinent d'escrivà de cambra de la Reial Audiència, el
12 de juny de 1773. Barcelona. [2] p.
Castellà
1820, març, Sarriera i Copons, Maria Josepa de (marquesa de Moja de la Torre i
marquesa de Cartellà)
8

Moja 86/32/14

Pla, Francesc Anton. Donant les gràcies per haver estat nomenat apoderat
de la marquesa. Palau-saverdera (Alt Empordà). 1 lletra. 1 p.
Català
1869,
octubre, 18

Escriptura de substitució de poders atorgada davant Meliton de Llosellas y
Bruguera per Magí Porta a favor de Josep Ribera

Moja 14/22

Magí Porta Rubió, advocat de Barcelona, com a apoderat dels hereus de
confiança de Josefa de Sarriera i de Copons, marquesa de Moja i de
Cartellà, utilitzant els poders de substituir que li varen ser atorgats, i que es
transcriuen, faculta a Josep Ribera, procurador causídic del Jutjat de
Vilafranca del Penedès, amb la limitació de poder cobrar pensions de censos
i censals per raons de finques ubicades en els partits judicials de Vilafranca
del Penedès, Vilanova i la Geltrú i El Vendrell o per persones domiciliades en
aquests llocs. Barcelona. Còpia autèntica estesa pel mateix notari
autoritzant. [8] p.
Castellà
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[1815]

Lletres de Canals a Josep Ignasi Claramunt, procurador i administrador de la Moa 230 bis/14
marquesa de Moja
Dossier amb la carta enviada pel procurador Josep Ignasi Claramunt a un tal
Canals en la que ordena el pagament a un notari. [Barcelona]. Còpia. 1 lletra.
1 p.
Català

[1871] [1879,
desembre,
19]

Copiador de cartes redactat per Magí Porta, de l'administració general dels
marquesos de Moja i de Cartellà

Moja 14/24

Correspondència mantinguda amb Fèlix Rovira, José de Calasanz Tuñi,
Joaquín Llaurol?, Ramon Malagrida, Joaquín Artigas, Roque Batllori i altres
destinataris. tractant de l'administració de finques. Barcelona. [71] p.
Castellà

1784,
Lletres de Joan Coll i de Llançà a Pere Pons, prevere i procurador general
Moja 491/6
octubre 26 - del marquès de Moja i al marquès de Moja
1796, juliol,
15
Dossier amb les missives de Joan Coll i de Llançà. Inclou una carta d'Antoni
Coll, fill de Joan Coll, en nom seu; còpies de 10 cartes enviades a Joan Coll i
una valoració de terres realitzada per Benet Saura i Anton Borràs. Lliçà de
Vall (Vallès Oriental) i Barcelona. 22 cartes (incloses les còpies). [54 p.
Català i castellà
1793, juliol,
2

Lletres a Josep Masó

Moja 468/13

Dossier amb la missiva enviada a Josep Masó, canonge, amb la qual inclou
còpia de lletra dirigida a Joan i Ramon Donay, en la que tracta de la gràcia
del lluïsme. Barcelona. Còpies. 2 cartes. [4] p.
Català
1812, abril - Lletres de Mariano Oliveras de Plana a la marquesa de Moja
Moja 230 bis/56
1812, maig,
12
Dossier amb les missives enviades a Mariano Oliveras de Plana (cabíscol de
Barcelona). Sant Cugat del Vallès. Còpies. 2 lletres. [3] p.
Castellà
1812,
octubre, 29

Lletres de Prats a Josep Ignasi Claramunt, procurador general de la casa
Moja i secretari de l'Ajuntament de Barcelona

Moja 230 bis/64

Dossier amb la missiva de de Prats (no consta el nom, potser Miquel de
Prats i de Vilalba) en la que tracta del preu d'una mula. S.l. 1 carta. [2] p.
Castellà
1813, juny,
12 - 1813,
juny, 20

Lletres d'Antoni Monclús a la marquesa de Moja i a Josep Ignasi Claramunt,
procurador general de la casa Moja i secretari de l'Ajuntament de Barcelona

Moja 230 bis/51

Dossier amb les missives d'Antoni Monclús. Inclou còpies de 2 cartes
enviades escrites en el dors d'una carta rebuda. S.l. 4 lletres. [4] p.
Català i castellà
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1813,
octubre, 24

Lletres de Joan Roig a Josep Ignasi Claramunt, procurador general de la
casa Moja i secretari de l'Ajuntament de Barcelona

Moja 230 bis/68

Dossier amb la missiva de Joan Roig. Barcelona. 1 carta. 1 p.
Català

1814,
novembre,
11 - 1814,
novembre,
19

Lletres de Martí Batlle a la marquesa de Moja

1860, abril
2 - 1863,
octubre 4

Lletres de Josep Julià a Jaume Salvador

1860, abril,
26 - 1860,
agost, 30

Lletres de Narcís Fonsdeviela a una tia

1860, juliol,
20 - 1865,
maig, 23

Lletres de Rita Julibert a la marquesa de Moja i de Cartellà

Dossier amb la missiva de Martí Batlle (clergue beneficiat) en què demana
un benefici. Segueix en el dors la còpia de la carta de resposta. Les Olles i
Barcelona. 2 lletres (inclosa la còpia). [2] p.
Català
Moja 103/35

Dossier amb missives de Josep Julià (masover del Mas Castell i
administrador de la marquesa de Moja). Una de les lletres està signada així
mateix per Pere Comas, batlle de Sant Aniol de Finestres. Sant Aniol de
Finestres (la Garrotxa). 3 lletres. [5] p.
Castellà i català
Moja 103/24

Dossier amb missives de Narcís Fonsdeviela, tractant temes domèstics i
personals. Figueres (Alt Empordà). 3 lletres. [4] p.
Castellà
Moja 103/36

Dossier amb missives de Rita Julibert (religiosa). Santander. 6 cartes. [8] p.
Castellà

1860, juliol, Lletres de Patricio García de Alcañiz a Magí Porta, administrador del
22 - 1861,
Marquesat de Moja i de Cartellà
setembre, 4
Dossier amb missives de Patricio García de Alcañiz (advocat), tractant de
causes judicials. Inclou una carta a Jaime Salvador i dos comptes de
despeses. Madrid. 9 lletres. [19] p.
Castellà
1860, juliol,
7 - 1861,
juny, 21

Moja 230 bis/5

Moja 103/29

Lletres de Laureano Figuerola a Magí Porta, administrador del Marquesat de Moja 103/23
Moja i de Cartellà
Dossier amb missives de Laureano Figuerola (advocat). Inclou una lletra
dirigida a Jaume Salvador i còpia d'una carta enviada. Barcelona i Madrid. 3
lletres (inclosa la còpia). [7] p.
Castellà
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01.01.03.02. CORRESPONDÈNCIA DELS PROCURADORS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1860, juny, Llibre copiador de cartes redactat per Magí Porta, de l'administració general Moja 108/I
11 - 1862,
dels marquesos de Moja i de Cartellà
novembre, 7
Correspondència mantinguda amb 52 corresponsals principalment de les
localitats de Barcelona, Girona, Hostalric, Madrid, Masnou, Massanet,
Mataró, Rubí, Torelló, Vic, Vilafranca del Penedès, Vilassar de Baix tractant
de l'administració de les finques. Les lletres aporten informació sobre collites,
establiments emfitèutics, litigis davant els tribunals, masoveries, talles de
bosc, comptes d'obres en finques... Inclou un índex onomàstic dels
corresponsals. Barcelona. [490] p. aprox.
Castellà
1860, març, Lletres de Josep Antoni Sellas a Jaume Salvador
Moja 103/64
29 - 1861,
gener, 12
Dossier amb missives de Josep Antoni Sellas (administrador del patrimoni de
la marquesa de Moja de la província de Girona). Inclou còpia de conformitat
de comptes satisfets per Josep Antoni Sellas. Barcelona i Girona. 3 lletres.
[8] p.
Castellà

1860,
setembre,
11 / 1863,
octubre, 24

Lletres de Francesc Feliu i Cari a Francesc Jou

1862,
novembre,
10 - 1866,
juliol, 23

Llibre copiador de cartes redactat per Magí Porta, de l'administració general
dels marquesos de Moja i de Cartellà

Moja 103/20

Dossier amb missives de Francesc Feliu i Cari. Inclou 1 lletra dirigida a
Jaume Salvador, amb la resposta al dors. Àlos de Balaguer (la Noguera) i
Olesa [de Montserrat] (Baix Llobregat). 3 cartes. [6] p.
Castellà i català
Moja 108/II

Correspondència mantinguda amb 46 corresponsals principalment de les
localitats d'Alós, Barcelona, Girona, Hostalric, Madrid, Rubí, Tarragona,
Torelló, Vic, Vilafranca del Penedès i Vilassar de Baix tractant de
l'administració de les finques. Les lletres aporten informació sobre collites,
establiments emfitèutics, litigis davant els tribunals, masoveries, talles de
bosc, comptes d'obres en finques... Inclou un índex onomàstic dels
corresponsals. Barcelona. [450] p. aprox.
Castellà

1864, juny, Lletres de Lluís Maria de Parrella a Magí Porta, administrador del Marquesat
24 - [1866, de Moja i de Cartellà
octubre], 22
Dossier amb missives de Lluís Maria de Parrella sobre una casa de
Barcelona. Inclou còpia de la carta enviada per Magí Porta al marquès de
Palmarola. Torelló (Osonal). 3 lletres. [6] p.
Castellà

Moja 103/46

1865,
Lletres de Francesc i Anna Jou a Magí Porta, administrador del Marquesat
Moja 103/34
setembre, 9 de Moja i de Cartellà
/ 1865,
octubre, 6
Dossier amb missives d'Anna i Francesc Jou (notari de Mataró). Torroella de
Montgrí (Baix Empordà). 2 cartes. [3] p.
Castellà
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01.01.03.02. CORRESPONDÈNCIA DELS PROCURADORS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1866, agost, Llibre copiador de cartes redactat per Magí Porta, de l'administració general
14 - 1874,
dels marquesos de Moja i de Cartellà
juliol, 31
Correspondència mantinguda amb 62 corresponsals principalment de les
localitats de Barcelona, Girona, Madrid, Massanet, Rubí, Torelló, Vic,
Vilafranca del Penedès, Vilassar de Baix tractant de l'administració de les
finques. Les lletres aporten informació sobre collites, establiments
emfitèutics, litigis davant els tribunals, masoveries, talles de bosc, comptes
d'obres en finques... Inclou un índex onomàstic dels corresponsals.
Barcelona. [425] p. aprox.
Castellà

Moja 108/III

1866,
Lletres de Miquel Garriga i Roca a Magí Porta, administrador del Marquesat
novembre, 9 de Moja i de Cartellà

Moja 103/30

Dossier amb missiva de Miquel Garriga i Roca, tractant sobre els dominis de
la casa del Palau de Moja. [Barcelona]. 1 lletra. [2] p.
Castellà
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01.01.04. DRETS SENYORIALS DE TOTS ELS DOMINIS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1818, juliol,
13

"Modelo para la recolección de noticias de los oficios enagenados de la
Corona".

Moja 38/II/14

Formulari de l'informe sobre els càrrecs reials alienats a redactar pels seus
titulars. Imprès. [Madrid]. S.n. impr. [3] p.
Castellà
1818,
setembre,
24

Edicte de l'intendent general de l'exèrcit i Principat de Catalunya

Moja 38/II/13

Ordre per la qual mana que tot posseïdor d'ofici alienat de la corona ha de
presentar un manifest en el qual consti l'època i els detalls de la seva
alienació per la corona amb els títols originals de la seva adquisició per part
del seu titular. Imprès. Barcelona. S.n. impr. 1 p.
Castellà

1827,
"Productes del patrimoni de Moya y de Cartellà del quinqueni de 1820 a 1824 Moja 480/10
novembre, 6 per presentar a las oficinas de l'Estat"
Dossier amb la missiva dirigida per la marquesa de Moja a Antonio Elias, en
resposta a un ofici de 21 d'octubre de 1827 i en compliment de reials ordres,
sobre els patrimonis heretats i relacions de les seves rendes (amb també
deduccions) per anys. Barcelona. [40] p.
Castellà
1844, juny,
9 - 1844,
juny, 10

Súplica de Pau Vilaró, com a procurador de la marquesa de Moja i de
Cartellà, dirigida a la Intendència de la Província de Barcelona

Moja 473/36

Dossier que inclou la súplica de Pau Vilaró, per la qual, després d'exposar
que va presentar els testimonis de les informacions dels testimonis judicials,
seguint la disposició reial, demana la seva tramitació a efectes d'aconseguir
la indemnització, i lletra de la Intendència fent constar l'entrada de la
sol·lcitud. Barcelona. Esborrany i original. 2 unitats. [3] p.
Castellà
1852,
desembre,
6 - 1870,
juny, 28

Conveni entre Josefa de Sentmenat i de Sarriera, marquesa de
Castelldosrius, de Moja i de Cartellà, i José María de Navarrete per la
tramitació dels expedients d'indemnització dels delmes de la marquesa

Moja 87/7

Dossier que inclou: l'escriptura de conveni, atorgat davant el notari de
Barcelona José Falp, pel qual José María de Navarrete es compromet, sota
pactes i condicions que es detallen, a fer les gestions necessàries, tant a
Madrid com a altres llocs, per a la liquidació i capitalització dels delmes que
rebia la marquesa en diferents pobles de Catalunya per un preu proporcional
a la quantia que es cobrarà; l'escriptura de poders per poder cobrar
indemnitzacions atorgats per la mateixa marquesa davant el mateix notari a
favor de Alejo Galilea, advocat de Madrid; ofici de la delegació del govern de
Girona denegant la indemnització i lletres de José María Navarrete i Ignacio
Eznarriaga. Barcelona i Girona. Còpies simples i originals. 9 unitats. [24] p.
Castellà
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01.01.04. DRETS SENYORIALS DE TOTS ELS DOMINIS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1870, maig, Informació judicial per la pèrdua dels títols dels delmes dels marquesos de
17
Moja i de Cartellà

Moja 87/8

Dossier amb la instància del procurador causídic, en nom de la marquesa de
Moja, al jutge de primera instància sol·licitant el procediment per portar a
terme l'expedient per la pèrdua dels títols dels delmes, una nota d'aclariment,
memòria en la que consta que Joan Mas recorda que durant la Guerra del
Francès l'arxiu va ser amagat, una lletra de Ignacio de Eznarriaga dirigida a
Magí Porta tractant com la legislació exigeix en els casos en què no es
conserven les escriptures informacions judicials de possessió immemorial i
de pèrdua de títols i formulari o model d'instància sol·licitant l'esmentat
procediment. Barcelona i Madrid. Esborrany i originals. [11] p.
Castellà
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01.01.05. LIQUIDACIÓ DE LES PROPIETATS DELS MARQUESATS DE
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1866]

Lletres de José de Palau a Magí Porta, administrador del Marquesat de Moja Moja 103/45
i de Cartellà
Dossier amb missiva de José de Palau, sobre l'expedient obert pels hereus
de confiança de la marquesa de Moja davant el Reial Patrimoni. [Barcelona]
Sl. 1 lletra. 1 p.
Castellà

[1866]

"Pliego de condiciones para la subasta de las siguientes heredades y molino
sitas en la provincia de Gerona, propias de los señores herederos de
confianza de la excelentísima señora doña Josefa de Sentmenat, de
Sarriera, de Copons, Oms, Cartellá, etc., marquesa de Moya y de Cartellá"

Moja 348/5

Plec de condicions per la venda a públic encant del patrimoni de la marquesa
de Moja situada en la província de Girona procedents dels llinatges Cartella i
Desbac i les seves famílies emparentades: la Torre de Cartellà i la Torre Xica
o Mas Miquel (de Maçanet de la Selva), un molí fariner de Martorell de la
Selva, la Torre de Bac (abans anomenat Mas Avellaneda, de Fornells de la
Selva), el Castell d'Orriols (anomenat també Mas Andreu), el Mas Ventalló
(ambdués propietats en el poble d'Orriols), el Mas Xifreu (en la localitat de
Terradelles), i el Castell de Vilarnadal, en el terme municipal de Masarac.
Esborrany. [15] p.
Castellà

[1866]

"Pliego de condiciones para la subasta de una casa en Villafranca del
Moja 348/3
Panadés, diez piezas de tierra en el término de la misma villa y siete
heredades, una bodega y dos piezas de tierra sitas en los pueblos y términos
que abajo se espresarán, propios todos de los señores herederos de
confianza de la excelentísima señora doña Josefa de Sentmenat, de
Sarriera, de Copons, Oms, Cartellá, etc., marquesa de Moya y de Cartellá"
Plec de condicions per la venda a públic encant del patrimoni de la marquesa
de Moja situada a Vilafranca del Penedès i les seves rodalies: una casa a la
mateixa vila, les peces de terra anomenades "Casalot dels Punys", "Casa
dels Capellans", "Clot de Moja", "Camí Fariner", "Promegal", "Santa Digna",
"Molí d'en Rovira", "Pasatge", "Pont Vell", "Bassa d'en Xamà", i les heretats
anomendades "Casa Gran de Moja", "Mas Granell", "Espitlles", "La
Muntanyeta", "Sagarrulls", "Cogullada", "Castell de Llorenç", així com també
una casa-celler de Calafell, una peça de la Barquera i una altra de Mompeó
[sic]. Esborrany. [31] p.
Castellà
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01.01.05. LIQUIDACIÓ DE LES PROPIETATS DELS MARQUESATS DE
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1866]

"Pliego de condiciones para la subasta de las cuatro heredades sitas en el
Moja 348/6
partido judicial de Vic, distrito municipal de La Vola, conocidas por Castell,
Salinas, Vilarrasa y Coma-coll, propias de los señores herederos de
confianza de la excelentísima señora doña Josefa de Sentmenat, de Sarriera
y de Copons, Cartellá, Oms, etc., marquesa de Moya y de Cartellá"
Plec de condicions per la venda a públic encant del patrimoni de la marquesa
de Moja situada en el terme municipal de la Vola procedents del llinatge
Malla, integrat dins el Cartella: el Castell o força del Vilar, les heretats
anomenades les Salines i Vilarrasa i Coma del Coll. Inclou una carta de Magí
Porta dirigida a Ramon Maria de Magarola sobre les negociacions amb els
possibles compradors, la qual incorpora la resposta. Esborrany i original. 2
unitats. [18] p.
Castellà

1860, maig, Lletres d'Andreu Molist a Jaume Salvador, administrador del Marquesat de
22
Moja i de Cartellà

Moja 103/43

Dossier amb missiva d'Andreu Molist dirigiada Jaume Salvador tractant de la
valoració de les finques de Vic. Vic (Osona). 1 lletra. [2] p.
Castellà
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01.02.01.01. ARXIU.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1755]

Inventari de la documentació relativa als beneficis del Castell de Burriac,
Vilassar, capella del Papiol, Granollers i església del Pi de Barcelona

Moja 297/3

Inventari amb el regest d'instruments jurídics, datats entre 1141 i 1657, de
l'arxiu dels Desbosc, referents als beneficis del Castell de Burriac, Vilassar,
capella del Papiol, Granollers i església del Pi de Barcelona. Inclou,
separadament, la "Nota dels beneficis que deu presentar la casa del molt
il·lustre senyor marquès de Moya de la Torre, Dn. Cayetano Lluís Copons y
de Copons, Oms, Çarriera...", que és una relació dels diferents beneficis dels
patrimonis integrants del patrimoni dels marquesos de Moja; 8 procedents
del llinatge Desbosc, 5 de l'Oms, i 6 dels Copons. [Barcelona]. 2 unitats. [23]
p.
Català
[1790]

"Codern en què se continuaran los tresllats ab separació de plechs o legajos" Moja 310/2
Inventari de les causes judicials de l'arxiu dels marquesos de Moja, ordenat
per número de plec o lligall (10 unitats), amb el regest de cada plet, i als
marges número d'unitat que pren dins la unitat d'instal·lació, els noms de les
parts i el tribunal o jutge. [Barcelona]. [575] p.
Català

[c. 1750 /
1840]

"Notícia sucinta de l'arxiu de la casa de Moya y patrimonis de las famílias
agregadas a ella"

Moja 297/4

Relació sumària anònima, redactada seguint el criteri de la instal·lació dins
quaranta-vuit armaris, de la documentació del patrimoni Copons i llinatges
vinculats; hi figuren, entre els principals, Oms (Baronia de Sant Pau i
Finestres, cases de la Riera, de Sant Joan, carrer d'en Pomar, Rubí i béns
del Rosselló), Copons, Desbosc (Vilassar, Argentona, Cabrera, Premià,
Granollers, Mataró i Barcelona), Guimerà i Llussàs. Possiblement redactada
a meitat del segle XVIII amb anotacions del XIX. [Barcelona]. [55] p.
Català
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01.02.01.02. LLEVADORS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1704] 1737

"Llavador de censos de Barcelona"

Moja 209/VIII

Registre de censataris i llogaters de Barcelona i rodalies, amb les quantitats
que han de satisfer als marquesos de Moja, redactat devers l'any 1704; amb
notícia dels pagaments efectuats per alguns censataris en anys posteriors,
fins l'any 1737. Inclou sumari onomàstic a l'inici. L'acompanya notes sobre
cauteles i lloguers i un manament estès per Anton Serra, doctor en dret i
jutge i comissari de capbrevació, sobre un formulari imprès en què requereix
a Josep Vilar del Torrent passi a capbrevar. Barcelona. [126] p.
Català
[1716] 1746

"Llevador"

Moja 209/XII

Registre de censataris i llogaters de Barcelona i rodalies, amb les quantitats
que han de satisfer als marquesos de Moja, redactat devers l'any 1716; amb
notícia dels pagaments efectuats per alguns censataris en anys posteriors,
fins l'any 1746. Inclou sumari onomàstic a l'inici. L'acompanya una nota
referent a l'àpoca atorgada pels marquesos de Moja, com a senyors dels
castells de Sant Vicenç i de Vilassar, a favor de la senyora Geltrudis Bassols
pel pagament de lluïsmes. Barcelona. [126] p.
Català
[1731] 1748

Llevador de censos del patrimoni de Barcelona dels marquesos de Moja

Moja 209/VII

Registre de censataris de Barcelona i rodalies, amb les quantitats que han
de satisfer als marquesos de Moja, redactat devers l'any 1731; amb notícia
de l'heretat de procedència (Copons, Desbosc, Gibert, Tagamanent) i dels
pagaments efectuats per alguns censataris en anys anteriors i posteriors,
fins l'any 1748. Inclou sumari onomàstic al darrere. Barcelona. [92] p.
Català
[1731] /
"Especulo y llevador dels censos que reb lo il·lustre senyor marquès de
1783 - 1796 Moya en lo territori de Barcelona"

Moja 237/B

Llibre amb, en primer lloc, un registre dels censataris de la ciutat de
Barcelona que conté la quantia i concepte dels censos que han de satisfer al
senyor, els marquesos de Moja de la Torre, així com també del seu historial i
dels títols que els justifiquen, redactat devers 1731, amb l'assentament al
marge dret dels regestos de les confessions posteriors a aquesta data
atorgades per aquests mateixos censataris; en segon lloc, un "Codern dins lo
qual consta de tot lo que se ha cobrat tan en diné com en deutes, y se ha
pagat y satisfet per Pau Cabrer, com a procurador de l'il·lustre señor
marquès de Moya, en la capbrevació feta dels censos y lluïsmes que dit
señor marquès com ha succehint a Lluís Gibert y a altres reb des de Sant
Adrià de Besòs ha Santa Eulària de l'Hospitalet, rebuda en poder de Joseph
Ribas y Granes, notari de Barcelona...", en què es troben els assentaments
dels cobraments i de les despeses de la capbrevació feta pel notari Josep
Ribas, així com també dels censos cobrats a partir del 17 de setembre de
1783 fins a 1796. Es troben assentades les firmes de conformitat dels
marquesos en els anys 1786, 1788, 1789, 1790, 1791, 1793, 1794, 1795 i
1796. Inclou sumari onomàstic a l'inici. Barcelona. [342] p.
Català
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01.02.01.02. LLEVADORS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1740]

Inventari de títols referents a censos i censals de propietats de Barcelona i
de Sant Andreu del Palomar

Moja 25/II

Relacions dels títols que legitimen el cobrament de "censos en morabatins y
en diners que se reben sobre casas construïdas en la present ciutat de
Barcelona", redactat per carrers, i de censals. Consten els carrers i places
següents: de la Canuda (Núm. 1 lletra A), dels Cotoners (Núm. 2 lletra B),
dels Arcs (Núm. 3 lletra C), de la Boqueria (Núm. 4 lletra D), de l'Hospital
(Núm. 5 lletra E), d'en Buforn (Núm. 6 lletra F), Petritxol (Núm. 7 lletra G),
Pont d'en Candera (Núm. 8 lletra H), plaça de Sant Jaume (Núm. 12 lletra
M), de la Mercè (Núm. 13 lletra N), Ample (Núm. 14 lletra O), dels Vigatans
(Núm. 18 lletra S), dels Flassaders (Núm. 19 lletra T), dels Apotecaris (Núm.
20 lletra V), d'en Jutglar (Núm. 21 lletra X), capella de Marius (Núm. 22 lletra
Y), d'en Robador (Núm. 23 lletra Z), d'en Voltor (Núm. 23 lletra Z), del
Regomir (Núm. 23 lletra Z), d'en Roig (Núm. 23 lletra Z), plaça de l'Oli (Núm.
23 lletra Z), d'en Serra (Núm. 23 lletra Z), dels Còdols (Núm. 23 lletra Z), d'en
Tripó (Núm. 24 lletra AA), d'en Riba (Núm. 25 lletra BB), peces de terra del
territori de Barcelona i Sant Adrià del Besós (Núm. 27 lletra DD), peces de
terra de Sant Andreu del Palomar, Sant Martí i Horta (Núm. 28 lletra EE). La
relació independent de censals fa constar les signatures Núm. 39 lletres QQ.
Per acabar, el tercer inventari porta el títol "Instruments fahents per las casas
y censos que vuy té, posseheix y deu rébrer mi senyora la marquesa de
Moya, dona Caetana Copons, Oms, Santapau, Desbosch, viuda de quòndam
don Agustí Copons y de Copons, marquès de Moya". Els patrimonis
involucrats són els Desbosc, Gibert (integrat dins el Desbosc), i Copons.
[Barcelona]. 3 unitats. [144] p.
Català

[1744] 1788

Llevador de censos del patrimoni de Barcelona dels marquesos de Moja

Moja 209/V

Registre de censataris de Barcelona i rodalies, amb les quantitats que han
de satisfer als senyors Copons, redactat devers l'any 1744; amb notícia dels
pagaments efectuats fins l'any 1788. Inclou sumari onomàstic a l'inici.
Barcelona. [96] p.
Català
[1784]

Llevador de censos de Barcelona dels marquesos de Moja de la Torre

Moja 209/XXI

Relació de censataris redactat devers l'any 1784 a partir de les confessions
atorgades davant Josep Ribas i Granes, notari de Barcelona, entre 1772 i
1784, en la que es fa constar el bé objecte del cens (26 censos) la data de
l'escriptura i l'import, sense que constin pagaments efectuats pels censataris.
[Barcelona]. [7] p.
Català
[1784] 1815

Llevador de censos del patrimoni de Barcelona dels marquesos de Moja

Moja 209/VI

Registre de censataris de Barcelona i rodalies, amb les quantitats que han
de satisfer als marquesos de Moja, redactat devers l'any 1784; amb notícia
dels pagaments efectuats en anys anteriors i per alguns censataris en
posteriors, fins l'any 1815. Inclou sumari onomàstic a l'inici, el qual es troba
duplica en full apart. Barcelona. [98] p.
Català
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01.02.01.02. LLEVADORS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1796] 1819

"Levador de censos de Barcelona des de el any 1784"

Moja 209/XX

Relació de censataris redactat devers l'any 1796 a partir de les confessions
atorgades davant Josep Ribas i Granes, notari de Barcelona, en la que es fa
constar el bé objecte del cens (40 censos) la data de l'escriptura i l'import,
que cobrava Pau Pedralbes, com a procurador de la marquesa de Moja; amb
notícia dels pagaments efectuats per alguns censataris en anys posteriors,
fins l'any 1819. [Barcelona]. [10] p.
Català
[1816] 1827

Llevador de censos del patrimoni de Barcelona dels marquesos de Moja

Moja 209/XIII

Registre de censataris de Barcelona i rodalies, amb les quantitats que han
de satisfer als marquesos de Moja, redactat devers l'any 1816; amb notícia
de confessions atorgades el 1784 i dels pagaments efectuats per alguns
censataris en anys anteriors (des de 1789) i posteriors, fins l'any 1827. Inclou
sumari onomàstic a l'inici. Barcelona. [75] p.
Català

[1816] 1828

Llevador de censos del patrimoni de Barcelona dels marquesos de Moja

Moja 209/XIV

Registre de censataris de Barcelona i rodalies, que sembla una còpia del
model de llevador Moja 209/XIII, amb les quantitats que han de satisfer als
marquesos de Moja, redactat devers l'any 1816; amb notícia dels pagaments
efectuats per alguns censataris entre 1816 i 1828. Inclou sumari onomàstic a
l'inici. Barcelona. [76] p.
Català
[1827] 1843

Llevador de censos del patrimoni de Barcelona dels marquesos de Moja

Moja 209/XVI

Registre de censataris de Barcelona i rodalies, amb les quantitats que han
de satisfer als marquesos de Moja, redactat devers l'any 1827; amb notícia
dels pagaments efectuats per alguns censataris en anys anteriors (des de
1804, però principalment de 1823 a 1825) i posteriors, fins l'any 1840. Inclou
sumari onomàstic a l'inici. Barcelona. [71] p.
Català
[1829] 1840

Llevador de censos del patrimoni de Barcelona dels marquesos de Moja

Moja 209/XV

Registre de censataris de Barcelona i rodalies, amb les quantitats que han
de satisfer als marquesos de Moja, redactat devers l'any 1829; amb notícia
de confessions atorgades entre 1772 i 1784 i dels pagaments efectuats per
alguns censataris en anys anteriors (des de 1797) i posteriors, fins l'any
1840. Inclou sumari onomàstic a l'inici. Barcelona. [95] p.
Català
[1844] 1859

"Llevador de censos de casa Moya"

Moja 209/XVII

Registre de censataris de Barcelona i rodalies, amb les quantitats que han
de satisfer als marquesos de Moja, redactat devers l'any 1844; amb notícia
dels pagaments efectuats per alguns censataris en anys anteriors (des de
1818, però principalment de 1838 a 1843) i posteriors, fins l'any 1859. Inclou
sumari onomàstic a l'inici. Barcelona. [70] p.
Català
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01.02.01.02. LLEVADORS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1637

"Borrador del llevador de las rendas del noble senyor don Pedro Desbosch y Moja 515/VI/2
de Santvicens lo qual se ha de fer comensant lo dia de Sant Antoni de 1637"
Registre dels censataris de Barcelona amb descripció de les propietats que
presten el cens (cases i horts en els carrers de Petritxol, Creu Coberta, Pont
d'en Candera, Vermell, Nou i a Sant Andreu del Palomar), i de la seva
quantia, així com els títols jurídics que els legitimen i del patrimoni familiar
d'on procedeixen (lllinatges Gibert, Guimerà i Bosc i Vilagaia). Barcelona. [4]
p.
Català

1744 / 1788 "Llevador de Barcelona"

Moja 515/II

Registre dels emfiteutes de Barcelona i de la quantia dels censos que han de
satisfer al senyor redactat el 1744, amb notícia dels capbreus (anomenats
"de Verneda", "de Rodas" i "de Ribes") i títols jurídics que els legitimen, així
com anotacions de les confessions fetes el 1788. Inclou sumari onomàstic.
[Barcelona] [96] p.
Català

1749

"Llavador de las proprietats, censos tant en domini directe com en domini
Moja 209/IV
mitjà que la il·lustre senyora marquesa de Moya té y posseheix y acostuma
rebrer en la present ciutat de Barcelona, son territori y districte junt ab alguns
censals conforme en dit llevador van expressats..."
Registre dels censataris i censalistes, redactat l'any 1749 per Joan Ravanell,
clergue, amb les seves propietats i les quanties que han de satisfer a la
senyora Gaietana de Copons, marquesa de Moja, del patrimoni (cases, horts
i peces de terra) situat principalment en la ciutat i rodalies de Barcelona. Amb
notícia dels orígens i heretat de procedència (Copons, Desbosc, Gibert)
d'aquestes rendes. Inclou sumari a l'inici. Barcelona. [261] p.
Català

1811,
novembre,
14 - 1818,
juny, 25

"Llevador per notar las pencions de censos se cobran en esta ciutat de
Barcelona y son territori espectants a la il·lustre senyora marquesa de Moya
y de Cartellà, etc, comensant lo dia 14 de novembre de 1811"

Moja 209/X

Registre comptable dels censos cobrats per la marquesa de Moja amb
notícia dels pagadors, la data de venciment i la quantia, corresponents a
propietats de Barcelona i rodalies. Barcelona. [17] p.
Català
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01.02.01.03.01. NOMENAMENT DE PROCURADORS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1759, març, Escriptura de poders per a plets atorgada per Josep de Copons i Oms a
8
favor de Joan Ravanell

Moja 26/48

Josep de Copons i Oms, marquès de Moja de la Torre i capità de les reials
guàrdies d'infanteria espanyola, domiciliat a Barcelona, davant Jeroni Gomis,
notari de Barcelona, atorga poders per a plets a Joan Ravanell, prevere i
beneficiat de la Catedral de Barcelona. Barcelona. Còpia autèntica estesa
sobre paper segellat pel mateix notari autoritzant el 3 de setembre de 1762.
[3] p.
Català
1762,
octubre, 20

Certificat notarial estès per Jeroni Gomis de l'escriptura de poders atorgada Moja 26/50
per Josep de Copons i Oms, marquès de Moja de la Torre, a favor de la seva
esposa Maria Lluïsa de Cartellà
Jeroni Gomis, notari de Barcelona, estèn certificat sobre paper segellat dels
poders per a poder cobrar i escripturar àpoques atorgats davant seu per
Josep de Copons i Oms, domiciliat a Barcelona, a favor de Maria Lluïsa de
Cartellà el 13 d'abril de 1761. Barcelona. [2] p.
Castellà

1788, març, Escriptura de poders atorgada per Josep de Copons, marquès de Moja de la Moja 26/15
23
Torre, a favor de Pau Cabrer
Josep de Copons, domiciliat a Barcelona, davant el notari Josep Ribas,
faculta a Pau Cabrer, negociant i ciutadà de Barcelona, perquè en el seu
nom pugui cobrar, firmar àpoques dels cobraments i comparèixer davant
tribunals. Barcelona. Còpia autèntica estesa sobre paper segellat. [4] p.
Llatí i català
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01.02.01.04.02. CORRESPONDÈNCIA DELS PROCURADORS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1770]

Lletres de Jaume Bails a la marquesa de Moja

Moja 230 bis/4

Dossier amb la lletra de Jaume Bails en què tracta d'un lluïsme. Sl. 1 lletra. 1
p.
Català
[1800]

Lletres de Maria Francisca de Sentmenat a Grau Cassani

Moja 491/15

Dossier amb la lletra de Maria Francisca de Sentmenat en la que tracta de
diners. [Barcelona]. 1 carta. [2] p.
Castellà
1688,
gener, 3

Lletres de la Comunitat de preveres de Santa Maria de Vilafranca del
Penedès a Francesc de Copons [i Grimau]

Moja 50/6

Dossier amb la missiva de la Comunitat de preveres de Santa Maria de
Vilafranca del Penedès en la que tracta de celebracions de misses.
Vilafranca de Penedès (Alt Penedès). 1 lletra. 1 p.
Català
1703, maig, Lletra de [Bartomeu] Mesonada a Francesc de Copons i Grimau
29
Dossier amb la missiva de [Bartomeu] Mesonada en la que participa que ha
estat anomenat paer segon de Lleida. Lleida. 1 lletra. 1 p.
Català

Moja 233/1/8

1708, abril, 9 Lletra de Marianna de Copons i Grimau a Francesc de Copons i Grimau

Moja 233/1/65

Dossier amb la missiva de Marianna de Copons i Grimau, muller de Joan de
Llupià, comunicant la mort del seu marit. Barcelona. 1 carta. 1 p.
Català
1722, juliol,
30

Lletres de Gregori Nadal al marquès de Moja

Moja 259/19

Dossier amb la missiva de Gregori Nadal (capellà). Vilafranca de Penedès
(Alt Penedès). 1 lletra. [3] p.
Català
1734, agost, Lletres de Mariano Ferrer Clement al marquès de Moja
31 - 1737,
juny, 12
Dossier amb les missives de Mariano Ferrer Clement (ciutadà honrat de
Barcelona). Inclou carta enviada per Anton de Copons, una nota de les
collites de l'Hortal Nou i del Mas Cotó de l'any 1735 i dues més amb els
regestos de les escriptures d'arrendament atorgades el 1735 del terç de
Vilafant, Figueres, Vilamalla i Biure. Figueres (Alt Empordà) i Barcelona. 7
lletres. [24] p.
Català

Moja 260/13

1749,
Lletres de Josep Castelló a Pere Pons, prevere i procurador general del
setembre, 5 marquès de Moja

Moja 260/9

Dossier amb les missives de Josep Castelló (rector de l'església de
l'Armentera). L'Armentera (Alt Empordà). 1 lletra. [2] p.
Català
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01.02.01.04.02. CORRESPONDÈNCIA DELS PROCURADORS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1753, abril,
26

Lletra de Gabriel Vives a Francisca Detrell

Moja 233/2/115

Dossier amb la missiva de Gabriel Vives, tractant de temes domèstics.
Girona. 1 carta. [2] p.
Català

1763,
octubre 6

Lletres de Joan Ferran a Pere Pons, prevere i procurador general del
marquès de Moja

Moja 259/17

Dossier amb la missiva de Joan Ferran (procurador del rector de Llorenç de
Penedès). Inclou una nota referent a un personat sota la invocació de sant
Joan. L'Arboç (Baix Penedès). 1 lletra. [4] p.
Català
1769,
Lletres de Pere Anton Ferret a Pere Pons, prevere i procurador general del
novembre, 6 marquès de Moja

Moja 260/14

Dossier amb la missiva de Pere Anton Ferret, en la que tracta de malvasia.
Sitges (el Garraf). 1 lletra. 1 p.
Català
1770, juny,
10 - 1816,
abril, 11

Lletres del Convent de Sant Francesc de Vilafranca del Penedès a Pere
Pons, prevere i procurador general del marquès de Moja

Moja 259/12

Dossier amb les missives del Convent de Sant Francesc de Vilafranca del
Penedès, signades per Manuel Camins i Josep Llosellas, guardians del
convent i que tracten d'una causa pia i d'un forn de calç. Inclou còpia de
carta de resposta. Vilafranca de Penedès (Alt Penedès). 3 lletres (inclosa la
resposta). [5] p.
Català i castellà
1773,
Lletres de Miquel Poma a Jaume Bassa
novembre, 2
Dossier amb la missiva de Miquel Poma, que tracta de la venda d'oli. El
Vendrell (Baix Penedès). 1 lletra. [2] p.
Català

Moja 259/20

Lletres de Josep Gómez de la Torre al marquès de Moja

Moja 261/9

1775, juny,
16

Dossier amb la missiva de Josep Gómez de la Torre, en la que tracta d'una
carta de Pedro Sánchez Serna, secretari de l'Audiència d'Andalusia.
Barcelona. 1 lletra. 1 p.
Castellà
1776,
desembre,
15

Lletres de Miquel Vila al marquès de Moja

1786,
desembre,
21

Lletres de Daniel de Barcelona al marquès de Moja

Moja 50/23

Dossier amb la missiva de Miquel Vila (vicari perpetu de Vilafranca i ecònom
de Moja) en la que demana caritat. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). 1
lletra. 1 p.
Català
Moja 259/6

Dossier amb missiva de Daniel de Barcelona (lector caputxí). Vilafranca de
Penedès (Alt Penedès). 1 carta. [3] p.
Castellà
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Títol/Descripció

Topogràfic

1786,
Lletres d'un tal Segimon a Salvador Ferrer
octubre, 6 1786,
Dossier amb les missives d'un tal Segimon a Salvador Ferrer, en la que
desembre, 6 tracta d'un censal. Caldes. 2 lletres. [4] p.
Català

Moja 230 bis/29

1787,
novembre,
18 - 1787,
desembre,
12

Moja 261/6

Lletres de Ramon Euras a Pere Pons, prevere i procurador general del
marquès de Moja
Dossier amb les missives de Ramon Euras, en les quals tracta de gestions
fetes a la Cort. Madrid. 3 lletres. [8] p.
Castellà

1788, gener Lletres de Francesc Pons al marquès de Moja
Moja 491/13
6 - 1790,
novembre 3 Dossier amb les missives de Francesc Pons. Inclou llistes dels béns d'ús
(vestits, roba, mobles, llibres, diners i joies), del prevere i administrador de la
casa Moja Pere Pons i rebuts, així com còpia de 12 cartes de contesta.
Figueres (Alt Empordà). 31 cartes (incloses les còpies). [84] p.
Castellà i català
1789, abril,
27

Lletres de Josep Almirall al marquès de Moja

Moja 259/3

Dossier amb la missiva de Josep Almirall, que tracta d'unes fites i la negativa
del masover a pagar carnalatge. Inclou resum de la resposta del marquès al
dors de la missiva. Vilafranca de Penedès (Alt Penedès). 1 carta. [3] p.
Català
1789, juny,
23 - 1805,
agost, 6

Lletres d'Adjutori Vilaró a la marquesa de Moja i a Grau Cassani

1792, juliol,
29 / 1792,
agost, 13

Lletres de Simon Valtà al marquès de Moja

Moja 468/33

Dossier amb les missives d' Adjutori Vilaró en les quals demana que es
paguin quatre duros a Maria Rosa Pou, veïna de Manlleu, pels serveis que
prestà com a dida i que faci rebut (el qual es troba estès en el mateix paper
signat pel prevere Narcís Comas). Inclou còpia de carta enviada a Adjutori
Vilaró. Manlleu (Osona) i Barcelona. 4 cartes (inclosa la còpia). [6] p.
Català
Moja 259/35

Dossier amb les missives de Simon Valtà (manyà) en la que tracta d'un
censal. Inclou còpia d'una carta dirigida a Salvador Cases (assessor dels
marquesos de Moja a Vilafranca del Penedès). Vilafranca de Penedès (Alt
Penedès) i Vic (Osona). 2 cartes. [4] p.
Català

1792, març, Lletres de Salvador Vallès al marquès de Moja
25 - 1792,
abril, 21
Dossier amb les missives de Salvador Vallès (metge i procurador de l'abat
del Monestir de Sant Cugat del Vallès) en la que tracta de fites. Inclou còpia
de 2 cartes de resposta. El Vendrell (Baix Penedès) i Barcelona. 4 lletres
(incloses les còpies). [5] p.
Català i castellà
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1793,
[octubre]

Lletres de Joan Batlle a la marquesa de Moja

Moja 259/7

Dossier amb missiva de Joan Batlle (pagès jornaler) tractant d'un censal.
Inclou anotació al marge amb la resposta de la marquesa a la súplica.
Vilafranca de Penedès (Alt Penedès). 1 súplica. [3] p.
Català

1801, maig, Lletra de la marquesa de Moja i de Cartellà a Francesc Fort i Pla
8
Dossier amb la missiva tractant de les fites d'un hortet. Barcelona. Còpia. 1
lletra. [2] p.
Català

Moja 86/32/9

1801,
novembre,
30

Moja 230 bis/38

Lletres de Pere Huguet a Esteve Fort
Dossier amb la missiva de Pere Huguet en la que tracta d'una peça de terra.
Terradelles. 1 lletra. [2] p.
Català

1802, juny, 4 Lletres de Martirià Esponellà a Esteve Milans

Moja 259/14

Dossier amb la missiva de Martirià Esponella en la que demana la pròrroga
del lloguer d'un paller. Armentera. 1 lletra. [2] p.
Català
1803,
febrer, 2

Lletres de la marquesa de Moja a Joaquín de Mendoza, governador de
Girona

Moja 230 bis/36

Dossier amb la missiva de la marquesa dirigida al governador en la que dóna
les gràcies per les disposicions donades per un camí, que no detalla. Inclou
duplicat. Barcelona. Còpia. 1 carta. 2 unitats. [2] p.
Castellà
1804,
febrer, 18

Lletres de Rafael Tomás Simonell a Esteve Milans i Fort

Moja 230 bis/80

Dossier amb la missiva de de Rafael Tomás Simonell en la que tracta de
plets. Manresa. 1 carta. [2] p.
Castellà
1805,
gener, 29

Lletres de Pal·ladi Pagès i Mercer a la marquesa de Moja

Moja 230 bis/57

Dossier amb la missiva de Pal·ladi Pagès i Mercer (rector) en la que demana
que Miquel Aulet sigui exhonerat del càrrec de regidor de Santa Pau. Sant
Miquel de Sacot, Santa Pau (Garrotxa). 1 lletra. 1 p.
Català
1805,
novembre,
12 / 1806,
agost, 10

Lletres de l'Ajuntament de Santa Pau a la marquesa de Moja

Moja 230 bis/77

Dossier amb les missives de l'Ajuntament de Santa Pau (Sitjar, Jacinto;
regidor degà, i Saguí, Joan, regidor degà; Torrent i Batllia, Antoni en nom de
Padrosa, Francesc, regidor; Faja, Josep, regidor; Bosch, Josep, síndic, i
Arbell, Bartomeu, secretari) en les que parlen dels càrrecs de regidors. Santa
Pau. 2 cartes. [4] p.
Català
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1805,
octubre, 30

Lletres de Joan Girgas a la marquesa de Moja

Moja 230 bis/35

Dossier amb la missiva de Joan Girgas (sastre) en la que tracta dels càrrecs
polítics de la localitat de Santa Pau. Santa Pau. 1 lletra. [2] p.
Català

1805,
setembre,
20 - 1806,
agost, 29

Lletres de Jacinto Planas a Jaume Salvador

1806,
febrer, 16

Lletres de veïns de Sant Esteve de Llémena a la marquesa de Moja

Moja 230 bis/59

Dossier amb les missives de Jacinto Planas (comerciant) en les que tracta
dels regidors de Santa Pau. Santa Pau (la Garrotxa). 7 cartes. [14] p.
Català
Moja 230 bis/76

Dossier amb la missiva de veïns de Sant Esteve de Llémena (Coll i
Casamitjana, Josep, batlle de la Batllia de Finestres; Crous, Jeroni, regidor
degà; Masdevall, Josep, regidor; Ribas, Pere, regidor de Sant Aniol de
Finestres; Quintanas, Baldiri, regidor de la Barroca; Torrent, Joan, síndic
procurador general) en la que tracten de l'assessor de la Baronia de Santa
Pau. Sant Esteve de Llémena. 1 carta. [3] p.
Català
1806,
febrer, 2 /
1806, abril,
16

Lletres a Esteve Fort i Milans

Moja 230 bis/31

Dossier amb les missives de Josep Dalmau i Josep Robira a Esteve Fort i
Milans. Moja (Olèrdola, Alt Penedès) i Vilaüt (Alt Empordà). 2 lletres. [4] p.
Castellà i català

1806,
Lletres de Miquel Martí a Esteve Milans
setembre 22
Dossier amb la missiva de de Miquel Martí (prevere) en la que tracta del
geòmetra Ignasi Mayans "que habita en los entrasuelos de la casa del
senyor de Moja". La Bisbal [d'Empordà] (Baix Empordà). 1 lletra. 1 p.
Català

Moja 230 bis/43

1807, abril,
13 - 1810,
gener, 4

Lletres de Francisco Vilaró a la marquesa de Moja

Moja 230 bis/85

1809,
desembre,
19 - 1815,
novembre,
12

Lletres de Joan Mas a la marquesa de Moja i a Josep Ignasi Claramunt,
procurador general de la casa de Moja i secretari de l'Ajuntament de
Barcelona

Dossier amb les missives de Francisco Vilaró . Inclou carta enviada a Esteve
[Milans?], una còpia d'una carta enviada i una lletra amb anotació de la
resposta. Vic i Manlleu (Osona). 4 cartes (incloses la còpia de la carta
enviada i la d'Esteve). [6] p.
Català
Moja 230 bis/44

Dossier amb les missives de Joan Mas (procurador de la marquesa de Moja
de la Torre). Inclou cartes del batlle Pere Xercabins (1), de Desideri Torras
(1), Joan Mas (1) i Joaquim Matas (1), a Joan Mas; 4 cartes de Joan Mas a
Manuela de Copons, una còpia d'una carta de Francesc Pujol a Llorenç
Pujol, i còpies de cinc cartes enviades al corresponsal. Sant Cugat del
Vallès, Rubí, Cunit, Mataró (Maresme), Vic (Osona) i Barcelona. 55 cartes
(incloses les còpies de les cartes enviades). [116] p.
Català, castellà i francès
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1809, juliol,
25 - 1812,
juliol, 5

Lletres de Pere Roig a la marquesa de Moja

Moja 230 bis/69

Dossier amb les missives de Pere Roig. Inclou còpia d'una lletra de canvi
dirigida a Joan Catarineu, 3 cartes dirigides a Joan Mas i còpia de 4 cartes
enviades. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). 19 cartes (incloses les
còpies). [31] p.
Català

1811, agost, Lletres de Rafel Amat a la marquesa de Moja
24
Dossier amb la lletra de Rafel Amat amb la que adjuntava un memorial, avui
perdut. Berga (Berguedà). 1 lletra. 1 p.
Castellà

Moja 230 bis/2

1811,
desembre,
14

Moja 230 bis/70

Lletres de la marquesa de Moja l'Ajuntament de Rubí
Dossier amb la missiva al batlle i regidors de Rubí. Vic (Osona). Esborrany i
còpia de carta enviada. 2 cartes. [3] p.
Català

1811, març, Lletres de Josep Bover a la marquesa de Moja
8 - 1814,
maig, 23
Dossier amb les missives de Josep Bover (advocat) en les que tracta de
diversos aspectes de l'administració del patrimoni. Inclou còpies de 3 cartes
enviades, 2 escrites en el dors de les cartes rebudes. Valls, Vic (Osona) i
Barcelona. 6 lletres (incloses les 3 còpies). [12] p.
Castellà

Moja 230 bis/10

1813,
setembre,
1 - 1814,
maig, 22

Lletres de Pere Màrtir Grau a la marquesa de Moja

Moja 230 bis/37

1814, juny,
27 - 1819,
juliol, 26

Lletres de Benet Clarà a la marquesa de Moja

1815, abril
5 - 1815,
abril 20

Lletres de Tomàs Salas a la marquesa de Moja

Dossier amb les missives de Pere Màrtir Grau. Inclou còpies de 4 cartes
enviades al corresponsal, una de les quals escrita en el dors d'una carta
rebuda. Vic (Osona) i Barcelona. 38 lletres (incloses les 4 còpies). [107] p.
Català i castellà

Moja 230 bis/20

Dossier amb les missives de Benet Clarà en les que tracta de l'administració
del patrimoni. Inclou còpies de 9 cartes enviades, 6 escrites en el dors de les
cartes rebudes. Vic (Osona) i Barcelona. 28 lletres (incloses les 9 còpies).
[51] p.
Català i castellà
Moja 230 bis/73

Dossier amb la missiva de Tomàs Salas (rector de Santa Margarida del
Penedès) en la que demana un benefici eclesiàstic. Inclou en el dors còpia
de la contestació al corresponsal. Santa Margarida del Penedès (Santa
Margarida i els Monjos, Alt Penedès). 1 carta. [2] p.
Castellà
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1815, juliol,
10

Lletres de Francisco Burchsoris a la marquesa de Moja

Moja 230 bis/12

Dossier amb la missiva de Francisco Burchsoris en la que tracta de delmes.
En el marge superior dret es troba una anotació amb la resposta. Girona. 1
lletra. [2] p.
Castellà

1815, març, Lletres dels priors del Monestir de Nostra Senyora de la Trapa de Santa
13 - 1820,
Susanna
setembre,
30
Dossier amb les missives dels priors del Monestir de Nostra Senyora de la
Trapa de Santa Susanna en les que demana generalment caritat. Inclou les
còpies de 4 cartes de resposta, 2 de les quals escrites en el dors de les
cartes rebudes. Monestir de Nostra Senyora de la Trapa i Barcelona. 12
lletres (incloses les 4 còpies). [24] p.
Castellà

Moja 230 bis/52

1816,
desembre,
17

Moja 230 bis/34

Lletres de Llorenç Ganera a Josep Ignasi Claramunt, procurador general de
la casa moja i secretari de l'Ajuntament de Barcelona
Dossier amb la missiva de Llorenç Ganera (prevere). Barcelona. 1 lletra. 1 p.
Català

1816,
febrer, 5 /
1816,
febrer, 13

Lletres de Francisca Rovira i Vallès a la marquesa de Moja

Moja 259/26

Dossier amb la missiva de Francisca Rovira i Vallès en la que tracta d'una
paret mitgera. Inclou còpia de la carta de resposta. Vilafranca de Penedès
(Alt Penedès) i Barcelona. 2 lletres (inclosa la còpia). [2] p.
Català

1816, juny, 8 Certificat de pobresa i súplica estesa per Josep Balló i Sebastià Corsellas,
Moja 26/58
rector i batlle respectivament de Capmany, a favor de Pere Hors, cirurgià, i el
seu fill Jaume
Josep Balló i Sebastià Corsellas donen fe que Pere Hors, cirurgià de la
parròquia de Capmany, és pobre i es troba impossibilitat de treballar per
ceguera, motiu pel qual supliquen que el seu fill Jaume sigui llicenciat de
l'excèrcit. Capmany (Alt Empordà). 1 p.
Castellà
1818,
setembre,
20 - 1818,
setembre,
26

Lletres de León Antonio Santamaría a la marquesa de Moja i Cartellà

1819, abril,
22 - 1819,
octubre, 3

Lletres de Francesc Roca a la marquesa de Moja

Moja 230 bis/78

Dossier amb la missiva de León Antonio Santamaría en la que tracta d'una
causa pia. Carta possiblement dirigida a Josep Ignasi Claramunt, procurador
general de la casa Moja i secretari de l'Ajuntament de Barcelona, amb la
còpia de la carta de resposta escrita a continuació. Girona i Barcelona. 2
cartes (inclosa la còpia). [2] p.
Castellà

Moja 230 bis/67

Dossier amb les missives de Francesc Roca (prevere i ecònom) d'Orriols.
Inclou dues cartes dirigides a Benet Castellà. Orriols. 3 cartes. [5] p.
Català
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01.02.01.04.02. CORRESPONDÈNCIA DELS PROCURADORS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1860, juny,
10

Lletres de Jacint Planas a Jaume Salvador

Moja 103/50

Dossier amb missiva de Jacint Planas tractant del patrimoni de Sant Aniol.
Santa Pau (la Garrotxa). 1 lletra. 1 p.
Català

1860, juny,
21 - 1860,
agost, 3

Lletres de Climent Puig a Jaume Salvador

1860, març
11 / 1860,
abril 12

Lletres de Jeroni Plana a Jaume Salvador

Moja 103/55

Dossier amb missives de Climent Puig (procurador). Inclou una lletra de
Josep Marin enviada a Climent Puig, 3 lletres enviades a Jaume Salvador i 2
rebuts del Registre d'Hipoteques de Balaguer. Alós de Balaguer i Balaguer
(la Noguera). 4 lletres. [7] p.
Castellà
Moja 103/49

Dossier amb missives de Jeroni Plana dirigides a Jaume Salvador. Santa
Pau (la Garrotxa). 2 lletres. [2] p.
Català

1860, març, Lletres de Ramon Salvadó a Pau Vilaró
12
Dossier amb missiva de Ramon Salvadó, tractant dels creditors de Josep
Carbonell Oliva. Barcelona. 1 lletra. 1 p.
Castellà

Moja 103/60

1860, març, Lletres de Juan Cruz López a la marquesa de Moja
25
Dossier amb missiva de Juan Cruz López (notari) sol·licitant la escrivania de
Santa Pau. Olot (la Garrotxa). 1 lletra. [2] p.
Castellà

Moja 103/18

1860,
setembre,
21

Lletres de Ramon Pruenca a Jaume Salvador

Moja 103/54

1861,
novembre
17

Lletres de Salvador Artigas a Magí Porta, administrador del Marquesat de
Moja i de Cartellà

Dossier amb missiva de Ramon Pruenca (prevere i rector) tractant de misses
i de l'església. Santa Pau (la Garrotxa). 1 carta. 1 p.
Català
Moja 103/2

Dossier amb missives de Salvador Artigas. [Barcelona]. 2 lletres. [5] p.
Castellà
1862, abril,
18 / 1862,
maig, 6

Lletres de Miquel Salvatella i Antoni i Teresa Ubach a Magí Magí

Moja 103/61

Dossier amb missives de Miquel Salvatella i Antoni i Teresa Ubach sobre una
peça de terra. Signa les lletres en nom de Miquel Salvatella i d'Antoni Ubach,
Antoni Ubach, fill d'Antoni. Rubí (Vallès Occidental). 2 lletres. [4] p.
Castellà
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1864, juny,
16 - 1866,
juliol, 20

Lletres de Narcís Pons a Magí Porta

Moja 103/52

Dossier amb missives de Narcís Pons tractant d'escriptures. Inclou una carta
de Narcís Pons dirigida a José Janer de Álvarez. Hostalric (la Selva). 9
lletres. [14] p.
Castellà

1864, maig, Lletres d'Antoni Soler a Magí Porta, administrador dels béns del marquesat
8
de Moja

Moja 103/68

Dossier amb missiva d'Antoni Soler tractant d'una causa judicial. Vic
(Osona). 1 lletra. [2] p.
Castellà
1864, març, Lletres de Jacint Soler a Magí Porta, administrador dels béns del marquesat
23 / 1864,
de Moja
abril, 11
Dossier amb missiva de Jacint Soler, tractant de lluïsmes. Terrassa (Vallès
Occidental). 2 lletres. [5] p.
Castellà

Moja 103/69

1865, gener Lletres de Leoncio Sanmartí a Magí Porta
31 - 1969,
abril 27
Dossier amb missives de Leoncio Sanmartí a Magí Porta, tractant
d'escriptures. Barcelona. 4 cartes. [5] p.
Castellà

Moja 103/62

1865, maig, Lletres de Narcís Orri a Magí Porta, administrador del Marquesat de Moja i
1 - 1865,
de Cartellà
maig, 5
Dossier amb les missives de Narcís Orri (practicant de farmàcia) tractant de
misses a Sant Aniol i Finestres. Olot (la Garrotxa). 2 lletres. [2] p.
Castellà

Moja 103/44

1866,
desembre,
15

Moja 103/72

Lletres de Josep Vaquer a Magí Porta, administrador dels béns del
marquesat de Moja
Dossier amb missiva de Josep Vaquer, tractant del mas Salinas. Vic
(Osona). 1 lletra. 1 p.
Castellà

1866,
octubre 26

Lletres De Benet Capdevila dirigides a Magí Porta, administrador del
Marquesat de Moja i de Cartellà

Moja 103/9

Dossier amb missiva de Benet Capdevila tractant d'un censal. Vilafranca del
Penedès (Alt Penedès). 1 lletra. 1 p.
Castellà
1867, gener Lletres de Joan Lligé al marqués de Moja
1
Dossier amb missiva de Joan Lligé, tractant d'un cens. Barcelona. 1 carta. 1
p.
Castellà

Fons Marquesat de Moja
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01.02.01.04.02. CORRESPONDÈNCIA DELS PROCURADORS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1868,
Lletres de Francesc Rovirosa a Magí Porta
Moja 103/58
setembre, 3
Dossier amb missiva de Francesc Rovirosa tractant d'una escriptura. Calafell
(Baix Penedès). 1 lletra. 1 p.
Castellà

1871, agost, Lletres de Gervasi Serrat a Magí Porta
Moja 103/65
29 - 1871,
setembre,
Dossier amb missives de Gervasi Serrat (prevere) tractant sobre la venda del
15
Puig de Sant Julià del Mont i Vall de Pineda. Inclou lletra dirigida a Jaume
Maresma, prevere. Olot (la Garrotxa). 3 lletres. [4] p.
Castellà
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01.02.02.01. ARXIU.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1680]

"Testaments de diversas personas simul de la casa de Desbosch, Vilagaya,
Corbera, Copons y altres casas fahent per las hisiendas que vuy posseheix
la casa de Copons y Oms"

Moja 235/II/13

Plec amb regestos, anònims, de testaments de diferents membres dels
Copons i els seus llinatges emparentats. Consten 164 unitats descrites,
d'una cronologia, no ordenada, que va de 1285 a 1704, amb números a
manera de signatures en els marges. [Barcelona]. [71] p.
Català
[1682]

"Notas varias en què se calendan diferents escrituras"

Moja 499/9

Llibreta amb, primerament, regestos d'escriptures relacionades amb Pere de
Copons, bisbe d'Urgell, (amb notícies de les cases o llinatges de Sans i de
Llussas) els quals consta van ser anotats en altres llibres de l'arxiu Copons;
a continuació sumari d'un registre en què consten únicament persones i folis,
i per acabar més regestos de títols jurídics relacionats amb Pere de Copons i
el llinatge Copons. Els regestos es troben ratllats. [Barcelona]. [28] p.
Català
1682

"Llibre ahont estan continuats los actes del arxiu de la casa de Copons 1682" Moja 169
Inventari establert per localització topogràfica i alhora també per tipologies
documentals (testaments, capítols matrimonials, donacions, inventaris,
concòrdies, vendes i revendes, establiments, insolutumdacions, sentències,
censals, censos, redempció de censos, reconeixements, àpoques i partides
de taula, diversos, col·lacions i violaris) dels fons documentals del llinatge
Copons i d'altres emparentats. 209 unitats regestades i numerades. Inclou
relligat un índex alfabètic de les tipologies documentals i una nota del
contingut del llibre. [Barcelona]. [168] p.
Català

1687,
"Llibre de notas de la casa de Copons comensat en lo any de 1687"
gener, 1692, març, Registre efectuat pel reverent Francesc Vilar en el qual es troben assentats
26
per ordre cronològic els actes realitzats, així com els antecedents
documentals exhibits, en causes judicials seguides per membres de la
família Copons i inventari de les còpies de les causes judicials que es
trobaven en la casa de Francesc de Copons el 1688 (amb 204 unitats
regestades). Inclou una nota amb el regest de la venda del mig terçó del
terme de Pineda i altres llocs atorgada per Marianna de Cordova i Grimau i
Jerònima Grimau i Monserrat i un advertiment en relació a la venda de cinc
censals atorgada per Francesc i Marianna Martí a Ramon Copons.
Barcelona. [61] p.
Català
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1742,
setembre,
15 / [1790]

Inventari de causes judicials de l'arxiu dels marquesos de Moja

Moja 310/1

Relació ordenada per ordre alfabètic dels actors dels plets i en la que es fa
constar també la part demandada, el número de lligall i el número interior o
potser de catalogació. Inclou, però separadament, una relació de causes
judicials contingudes en un armari de l'arxiu que tenia el número 5 i la
"Notícia dels processos que vuy als 15 de setembre de 1742 se troban en la
notaria eo escrivania del discret Salvador Golarons, notari públich de
Barcelona, fahents per la casa de mi senyora la marquesa de Moya, dona
Cayetana Copons y de Copons, Oms, Santapau, Çarriera, Rocabertí,
Desbosch, Corbera, Vilagaya, Gibert y de Vicens". [Barcelona]. 3 unitats. [41]
p.
Català
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01.02.02.02.02. CERTIFICATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1668, abril,
18

"Batisme de don Melsior de Oms, fill de don Anthon de Oms y de dona
Theresa sa muller als 7 de fabrer 1638"

Moja 10/II/29

Certificat estès per Melcior Mas i Francesc Nadal, preveres beneficiats i
sacristans menors de la Seu de Barcelona, pel qual donen fe i transcriuen la
partida de baptisme, de data 7 de febrer de 1638, assentada en el llibre de
baptismes de la sagristia, de Melcior d'Oms. Barcelona. [2] p.
Català
1738,
febrer, 8 /
1797,
novembre,
24

Testimonis notarials de les partides de baptisme i enterrament d'Agustí de
Copons

1742,
desembre,
29

Partida de bateig de Gaietà de Copons fill d'Agustí i Gaietana

1757,
desembre,
17

Acta de testimoni de vida estès per Jeroni Gomis a favor de Gaietana de
Copons

Moja 26/41

Certificats de les partides d'enterrament i bateig d'Agustí de Copons,
marquès de Moja de la Torre, estesos per Joan Marçal i Josep Maria Lafont
respectivament, i que inclouen la transcripció dels esmentats assentament
amb dates de 22 de desembre de 1737 i per error de 31 d'agost de 1775
quan hauria de ser 1675. Barcelona. [4] p.
Llatí, català i castellà
Moja 1 bis/59

Certificat estès per Lluís Girona i Pau Cuyàs, preveres, beneficiats i
sagristans menors de la Seu de Barcelona, els qual donen fe i transcriuen la
partida de baptisme assentada en el llibre de baptismes de la sagristia, de
data 25 d'agost de 1715, de Gaietà de Copons. Barcelona. Imprès i
manuscrit. 1 p.
Català
Moja 26/46

Jeroni Gomis, notari de Barcelona, a requeriment de Gaietana de Copons,
marquesa de Moja de la Torre, dóna fe, davant dels testimonis de Pere
Pons, prevere, i Francesc Sitges, que l'esmentada marquesa es troba viva;
rúbrica del qual es troba testimoniada per Josep Rondó i Josep Ribas i
Granés, notaris de Barcelona. Barcelona. [3] p.
Castellà
1759, abril,
25 - 1804,
juliol, 31

Certificats de la partida de defunció de Gaietà de Copons, mort el 26 d'abril
de 1753

Moja 26/14

Jacint Fucó i Joan Sorribas, preveres de la Parròquia de Sant Miquel de
Barcelona, certifiquen i transcriuen l'assentament del llibre de difunts de
l'arxiu de l'òbit de Gaietà de Copons. Imprès i manuscrit. Barcelona. 3
unitats. [3] p.
Llatí i català
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Títol/Descripció

Topogràfic

1759,
Partida d'enterrament de Gaietana d'Oms, viuda d'Agustí de Copons,
Moja 26/42
febrer, 13 / marquesa de Moja de la Torre
1766, agost,
4
Partida d'enterrament de Gaietana d'Oms, marquesa de Moja de la Torre, de
13 de febrer de 1759, estesa per Jacint Tucó, prevere i vicari l'església de
Sant Miquel de Barcelona, i testimoni notarial de la mateixa realitzada per
Josep Ribas i Granés, amb les rúbriques de Josep Antoni Cassani, Josep
Antoni Mallachs, Carles Rondó i Miquel Arnius, notaris de Barcelona.
Barcelona. Imprès i manuscrit. 2 unitats. [4] p.
Castellà
1766, agost, Testimoni notarial de la partida de defunció de Gaietà de Copons
4
Certificat i transcripció de la partida d'enterrament de Gaietà de Copons,
marquès de Moja de la Torre, de 26 d'abril de 1759, estès per Josep Ribas i
Granés i rubricat també per Josep Antoni Cassani i Josep Antoni Mallachs,
notaris de Barcelona, rúbriques dels quals estan testimoniades per Carles
Rondó i Miquel Arnús i Pla. Barcelona. [3] p.
Castellà i llatí

Moja 26/45

1770,
"Partida de confirmació de Da. Manuela de Copons"
Moja 26/17
desembre, 6
Francesc Befaràs, notari públic de l'escrivania episcopal de Girona, certifica i
dóna fe de la confirmació per Manuel Antonio de Palmero, bisbe de Girona,
de Manuela de Copons, filla de Josep Copons i Oms, marquès de Moja i
brigadier dels Reials Exèrcits, i de Maria Lluïsa de Copons i Desbach. Inclou,
separadament, una nota referent al baptisme de la confirmada, el 23 de
novembre de 1766. Girona. 2 unitats. [4] p.
Castellà i català
1787, abril,
20

Certificat estès per la Cúria del Vicariat Eclesiàstic de Barcelona del
sacrament de confirmació de Josep Marià de Copons i Oms

Moja 1 bis/82

Jacint Barnès, notari, escrivà major i secretari i canceller de la Cúria del
vicariat eclesiàstic de Barcelona, dóna fe que Josep Marià de Copons, fill
d'agustí de Copons i de Copons i de Gaietana de Copons Oms, va rebre el
sacrament de la confirmació en la capella del palau episcopal el dia 28 d'abril
de 1720. Barcelona. [2] p.
Castellà
1798, agost, Certificat de la mort del fill únic de Gaietà de Copons, l'abril de 1752
Moja 26/33
2
Joan Sorribas i Ribera, prevere i rector de l'Església de Sant Miquel de
Barcelona, certifica que en els llibres de difunts de l'arxiu parroquial no
consta l'existència de la partida de defunció del fill únic de Gaietà de Copons
i Gaietana de Xammar, del qual no esmenta el nom, però que pels testimonis
de Joan de Fivaller i Antònia de Bru hom sap que va morir l'abril de 1752, un
any abans que el seu pare. Barcelona. [2] p.
Castellà
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Títol/Descripció

Topogràfic

1817, març, Certificat de la partida de matrimoni de Narcís de Sarriera i de Copons i
13
Maria Josepa de Copons Descatllar, celebrat el 2 de juliol de 1786

Moja 26/86

Josep Coll i Joan Subirà, preveres i sagristans menors de la Seu de
Barcelona, certifiquen i transcriuen la partida, assentada en el llibre de
matrimonis de la sagristia, de l'enllaç matrimonial de Narcís de Sarriera, fill
de Narcís de Sarriera i de Cruïlles i de Maria Anna de Sarriera i de Copons,
comtes de Solterra, amb Maria Josepa de Copons, filla de Josep de Copons
i d'Oms, mariscal de camp, i Maria Lluïsa de Copons i Cartellà, marquesos
de Moja. Barcelona. 2 p.
Català
1817, març, Certificat de la partida de matrimoni de Josep de Copons i Oms, marquès de Moja 26/32
15
Moja de la Torre, i Maria Lluisa Desbac, celebrat l'1 d'octubre de 1758
Gaspar Fuster, prevere i rector de l'església parroquial de Santa Maria del Pi
de Barcelona, certifica i transcriu la partida, assentada en el llibre de
matrimonis de l'arxiu parroquial, de l'enllaç de Josep de Copons i Maria
Lluïsa Desbac. Barcelona. Imprès i manuscrit. 1 p.
Castellà i català
1822, juliol,
18

Partida de bateig de Maria de Copons, filla de Josep i Maria Lluïsa

Moja 26/47

Gabriel Pla, prevere i ecònom de l'església parroquial de Sant Miquel de
Barcelona, dóna fe i transcriu la partida de bateig, de data 9 de juliol de
1762, de Maria de Copons, conservada en els llibres de l'arxiu de l'església.
Barcelona. Imprès i manuscrit. [1] p.
Llatí i català
1851, agost, Partida de matrimoni de Narcís de Sarriera i Maria Josepa de Copons
Moja 1 bis/63
13
Certificat estès per Felip Serratosa i Lleó Illa, preveres i sagristans menors
de la Seu de Barcelona, els qual donen fe i transcriuen la partida de
matrimoni assentada en el llibre de matrimonis de la sagristia, de data 2 de
juriol de 1786, de Narcis Sarriera i Maria Josepa de Copons. Barcelona. [2] p.
Català
1851, agost, Partida de bateig de Maria Copons, filla de Josep i Maria Lluïsa
Moja 1 bis/62
14
Certificat estès per Josep Patau, prevere i vicari de la Parròquia de Sant
Miquel Arcangel de Barcelona, el qual dóna fe i transcriu la partida de
baptisme assentada en el llibre de baptismes de l'arxiu, de data 9 de juliol de
1760, de Maria Copons. Barcelona. 1 p.
Castellà i català
1851, agost, Partida de bateig de Josepa Sarriera, filla de Narcís i Maria Josepa
14
Certificat estès per Josep Carrencà prevere i vicari de la Parròquia de Santa
Maria del Pi de Barcelona, el qual dóna fe i transcriu la partida de bateig
assentada en el llibre de baptismes de la parròquia, de data 22 de juliol de
1796, de Josep Sarriera i Maria Josepa. Barcelona. 1 p.
Castellà i català
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1851, agost, Partida de matrimoni de Josep Copons, fill d'Agustí i Gaietana, i Maria Lluïsa Moja 1 bis/61
14
Desbac, filla d'Ignasi de Cartellà i Maria de Cartellà
Certificat estès per Josep Carrencà prevere i vicari de la Parròquia de Santa
Maria del Pi de Barcelona, el qual dóna fe i transcriu la partida de matrimoni
assentada en el llibre de matrimonis de la parròquia, de data 1 d'octubre de
1758, de Josep Copons i Maria Lluïsa Desbac. Barcelona. 1 p.
Castellà i català
1851, agost, Partida de bateig de Josep Copons, fill d'Agustí i Gaietana
14
Certificat estès per Josep Patau, prevere i vicari de la Parròquia de Sant
Miquel Arcangel de Barcelona, el qual dóna fe i transcriu la partida de
baptisme assentada en el llibre de baptismes de l'arxiu, de data 8 de
setembre de 1719, de Josep Copons. Barcelona. 1 p.
Castellà i català
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01.02.02.02.03. RÈGIM MATRIMONIAL.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1724]

Nota sobre el pagament efectuat per Agustí Copons i la seva esposa
Gaietana, marquesos de Moja de la Torre, a Ignàsia de Rocabertí i Oms

Moja 1/24

Els cònjuges Agustí de Copons i Gaietana de Copons, marquesos de Moja
de la Torre, paguen, amb diferents partides, 18.174 lliures, 1 sou, 9 a Ignàsia
de Rocabertí i Oms, d'acord amb la reial provisió de liquidació promulgada
per la Reial Audiència de Catalunya el 13 de maig de 1724 per la qual foren
condemnats a satisfer 18.000 lliures per la seva dot. [Barcelona]. [1] bif.
Català
[1724]

Partida de taula de canvi del pagament efectuat per Agustí de Copons i la
Moja 26/40
seva esposa Gaietana a favor de Josep de Rocabertí i Llupià i la seva muller
Maria Ignàsia
Agustí de Copons i Gaietana d'Oms, cònjuges satisfan 4.517 lliures, 8 sous 6
en pagament del deute de 16.485 lliures, 16 sous i 6 diners en què foren
condemnats a pagar per sentència de 16 d'octubre de 1719, confirmada per
altra de 17 d'abril de 1723, en la causa judicial seguida en la Reial Audiència
pel dot de Maria Ignàsia de Rocabertí. [Barcelona]. Esborrany. [3] p.
Català

[1741]

Nota sobre el censal atorgat per la marquesa de Moja i el seu fill davant Fèlix Moja 306/16
Avellà a favor dels marmessors del testament de Maria Àngela Bover i
d'Aleny
Gaietana d'Oms, víuda del marquès de Moja, i el seu fill Gaietà Lluís per
satisfer el dot del matrimoni de Marianna de Copons, filla i germana
respectivament, amb Narcís de Sarriera atorgaren una escriptura d'un censal
de preu 6.700 lliures i pensió anual de 268 lliures davant Fèlix Avellà el 4 de
juliol de 1739 a favor dels marmessors de Maria Àngela Bover i d'Aleny,
monja del Convent de l'Ensenyança, amb una clàusula, la qual es transcrita
en la nota, per la qual els atorgants s'obliguen a pagar el censal i detallen
que les pensions es pagaren dels arrendaments dels delmes i censos de
Santa Margarida. [Barcelona]. [7] p.
Català

[1758]

Dispensa matrimonial de Josep Copons i d'Oms i Maria Lluïsa Desbac i de
Sarriera

Moja 26/36

Dossier relatiu a la dispensa matrimonial sol·licitada amb motiu de l'enllaç de
Josep Copons amb Maria Lluïsa Desbac i que inclou: arbres genealògics i
notes referents a escriptures i partides sacramentals que proven les
filiacions. [Barcelona]. 9 unitats. [12] p.
Català i castellà
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1424,
febrer, 10

"Capítols matrimonials de Pere Ramon de Copons, fill de Ugo de Copons,
senyor de la Manresana y Aldonsa de Caldés, filla del senyor de Segur"

Moja 552/7

Escriptura de capítols matrimonials entre Pere Ramon de Copons, fill d'Hug i
Elionor, senyors de la Manresana, i Aldonça de Calders, filla de Raimon i
Isabel, senyors de Segur, per la qual Elionor, amb el consentiment del seu
marit, i entre altres disposicions, fa donació al seu fills del Castell i terme de
la Manresana amb tots els seus drets inherents, sota condicions
fideicomissàries i pactes, que es detallen. Barcelona. Còpia autèntica. [4] p.
Llatí i català
1714, juny,
11

Escriptura de poders atorgada per la senyora Teresa de Sabater i el seu fill
Antoni a favor de Blai de Trinxeria

Moja 298/22

Teresa de Sabater i de Copons, viuda de Martí de Sabater, d'Agullana i
Sans, marquès de Benavent, com a usufructuària dels béns del seu difunt
marit, i el seu fill Antoni de Sabater atorguen poders a favor de Blai de
Trinxeria, coronel de l'exèrcit, amb facultat de prendre possessió de béns i
drets. Mataró. Còpia autèntica signada per Antoni Gusi, notari de Mataró, l'1
de juliol de 1714. [5] p.
Llatí
1716, juny,
6 - 1717,
juny, 4

Causa judicial entre Agustí Copons i la seva esposa Gaetana, marquesos de Moja 311/4
Moja, d'una part, i la Superintendència General com a posseint els béns
confiscats de Jaume de Copons
Procediment obert per Agustí Copons i la seva esposa Gaetana contra la
Superintendència General com a posseint els béns confiscats de Jaume de
Copons per 2.000 lliures de la dot de Teresa Desbosc, morta sense
descencència, que per pactes de reversió havien de revertir als hereus i
successors: demanda, diligències i sentència. Barcelona. Còpia per als
marquesos de Moja. [32] p.
Castellà i llatí

1719,
octubre, 25

Certificat estès per Josep Martí Ferrer de l'article de donació atorgat per Pere Moja 515/VI/16
de Copons, bisbe d'Urgell, a favor de la seva neboda Anna de Copons
contingut en els seus capítols matrimonials
Josep Martí Ferrer, notari de Vilafranca del Penedès, dóna fe com en
l'escriptura de capítols matrimonials atorgada entre Ramon de Copons i
Grimau i Anna de Copons, protocol·litzats per Josep Martí, el seu pare i
també notari de Vilafranca, es troba un capítol pel qual Pere de Copons,
bisbe d'Urgell i oncle patern d'Anna de Copons, disposa, després de la seva
mort, de llegats sota pactes, vincles i condicions a favor de la seva neboda
Anna, entre els quals es troben la casa i heretat anomenada Semuntà, una
casa del carrer de Sant Joan de Vilafranca del Penedès i una altra del carrer
dels Mercaders de Barcelona. Vilafranca del Penedès. [4] p.
Català i lllatí
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Topogràfic

1725,
gener, 9

Escriptura d'àpoca atorgada per Francisca de Copons, viuda de Ramon de
Xatmar, i el seu fill Raimon de Xatmar, a favor de Joan de Copons i Grimau

Moja 26/24

Francisca de Copons i el seu fill Raimon de Xatmar reconeixen davant
Francesc Dedéu, notari de Girona, haver rebut de Joan de Copons i Grimau
500 lliures en concepte de la donació signada per Antoni de Copons a favor
seu, en part de dot convingut en els capítols matrimonials protocol·litzats per
Bonaventura Torres i Josep Güell el 26 de desembre de 1677. Girona. Còpia
autèntica estesa sobre paper sagellat. [2] p.
Llatí
1739, maig, Capítols matrimonials de Narcís de Sarriera i Cruïlles, fill de Joan i Marianna, Moja 552/1
24
i Marianna de Copons, filla d'Agustí, difunt, i de Gaietana d'Oms
Capítols matrimonials atorgats per Joan de Sarriera de Gurb i de Rocabertí,
comte de Solterra, la seva esposa Marianna de Sarriera de Cruïlles i el seu
fill Narcís, domiciliats a Girona, d'una part, i Gaietana de Copons Oms,
marquesa de Moja, i la seva filla Marianna de Copons de l'altra, i
protocol·litzats per Jeroni Gomis i Josep Pagès, notari i secretari de la
Cambra Apostòlica i notari de Girona respectivament, pels quals Gaietana fa
donació, sota pactes i condicions, a la seva filla de 18.000 lliures i dues
caixes, 16.000 de les quals són dels béns vinculats i les restants 2.000 i
caixes dels béns lliures de la donant; d'aquesta quantitat promet lliurar les
caixes i 6.000 lliures en diner en efectiu el mateix dia de les noces, i les
restants 12.000, sota condicions, en diferents terminis que es detallen.
Marianna Copons accepta i agraeix la donació, l'aporta en dot i renúncia,
sota reserves, a les llegítimes paterna i materna. De l'altra part, Joan de
Sarriera, la seva esposa i Narcis de Sarriera aporten, sota pactes i
condicions, en concepte d'escreix 6.000 lliures, amb la promesa de fer
aportacions anuals de 200 lliures en concepte d'agulles. Barcelona.
Esborrany i còpia autèntica de les clàusules disposades per Gaietana de
Copons i la seva filla Marianna estesa pel mateix notari Jeroni Gomis sobre
paper segellat el 23 de desembre de 1742. 2 unitats. [19] p.
Llatí i català
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Topogràfic

1758,
setembre,
29

"Capítols matrimonials fets y firmats per y entre lo il·lustre señor Dn. Joseph Moja 26/51
de Copons y de Oms, marquès de Moja, capità de reals guardias españollas
en Barcelona residint de una y la il·lustre senyora Dª. Maria Lluïsa Desbach y
de Çarriera, donsella de part altre"
Escriptura de capítols matrimonials protocol·litzats per Jeroni Gomis i Jaume
Tos, notaris de Barcelona, entre Josep de Copons i d'Oms, marquès de Moja
i capità de les reials guàrdies espanyoles, fill d'Agustí de Copons i Copons i
Gaietana de Copons, d'una part, i Maria Lluïsa Desbac, filla d'Ignasi Desbac,
marquès de Cartellà, i de Maria de Sarriera, de l'altra; per la qual Gaietana
de Copons fa donació al seu fill Josep, sota pactes de reserva, de tot el seu
patrimoni no vinculat per fideicomissos; donació que és acceptada. Alhora
Ignasi Desbac i la seva esposa Maria fan donació, sota condicions, a la seva
filla de 14.000 lliures i de dues calaixeres, donació que és aportada en
concepte de dot. Inclou, separadament, proposta de cada part contractant i
un certificat de Nicolau Simon Labrós en el que fa constar que en aquests
mateixos capítols Gaietana de Copons atorgà donació universal amb reserva
d'usdefruit a favor de Josep de Copons. Barcelona. Còpia autèntica estesa
sobre paper segellat per Jaume Tos el 12 d'octubre de 1758. 6 unitats. [43] p.
Català i castellà

1773,
desembre,
10

Escriptura d'àpoca atorgada per Narcís de Sarriera de Gurb i de Cruïlles,
Marianna de Sarriera i de Copons i Josep Francesc de Sarriera a favor de
Josep de Copons i d'Oms, marquès de Moja de la Torre

Moja 26/3

Narcís de Sarriera de Gurb i de Cruïlles i Marianna de Sarriera i de Copons,
cònjuges, i el seu fill Josep Francesc de Sarriera, tots domiciliats a Girona,
atorguen davant Antoni Boer, notari de Girona, a favor de Josep de Copons i
d'Oms, cunyat, germà i oncle dels atorgants respectivament, àpoca per la
qual reconeixen haver rebut 15.000 lliures; 9.000 que, com a procurador dels
atorgants, cobrà Josep de Copons de Maria Antònia Sagarriga i de Queralt,
viuda, i de Francesc Ramon de Sagarriga de part de les 18.000 lliures en
concepte del dret de llegítima que fou aportat com a dot, i les restants 6.000
que com a també procurador cobrà de Francesc Xavier de Despujol i de la
seva esposa Maria Josepa, de les 17.000 lliures que aportaren com a
donació a la seva filla Maria Josepa. Girona. Còpia autèntica signada per
Antoni Boer. [4] p.
Llatí i català
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Títol/Descripció

Topogràfic

1785

Dispensa i llicència reial al matrimoni de Narcís de Sarriera i de Copons, fill
Moja 552/2
de Narcís i Marianna, comtes de Solterra, amb Maria Josepa de Copons, filla
primogènita de Josep i de Maria Lluïsa
Dossier relatiu a la dispensa matrimonial i a la llicència reial requerida pel
capítol tretze de la Reial Pragmàtica de 23 de març de 1776, sol·licitades
amb motiu de l'enllaç de Narcís de Sarriera i de Copons amb Maria Josep de
Copons i que inclou: dues relacions que tenen per títol "Noticia dels
instruments se tenen previnguts per la justificació de las narrativas per la
dispensa dels graus consanguinitat entre Dn. Narcís Sarriera y Dº. Maria
Josefa Copons" i "Estado de los documentos se presentan para la
verificación de los grados de consanguinidad entre Dn. Narciso Sarriera y Dª.
Maria Josefa Copons, expresados en el arbol geneologico compreensivo de
ellos que tambien se presenta", que adjunta un arbre genealògic; súplica de
Narcís de Sarriera dirigida a Maria Manuela de Bramon sol·licitant la seva
intercessió en el despatx de la dispensa; notificació de l'import de les taxes i
reial despatx de Carles III en la que es dóna llicència al marquès de Moja per
casar la seva filla. [Barcelona] i Madrid. 6 unitats. [13] p.
Castellà i català

1786, juny,
24

Capítols matrimonials de Narcís de Sarriera i de Copons, fill de Narcís i
Moja 552/3
Marianna, comtes de Solterra, i Maria Josepa de Copons, filla primogènita de
Josep i de Maria Lluïsa
Escriptura de capítols matrimonials protocol·litzats per Grau Cassani, notari
de Barcelona, atorgats per Narcís de Sarriera i la seva esposa Marianna de
Copons, i el seu fill Narcís, d'una part, i Josep de Copons i d'Oms, marquès
de Moja; Maria Lluïsa de Cartellà, i Maria Josepa de Copons, pares i filla
respectivament, per l'altra, pels quals, entre d'altres disposicions, Narcís de
Sarriera i la seva esposa fan donació al seu fill en paga i satisfacció dels
drets de llegítima paterna i materna i en concepte d'escreix 10.000 lliures
(6.000 per drets de llegítima paterna i 4.000 per de materna) i en concepte
de donació de mera lliberalitat 18.000 lliures. De l'altra part, Josep de
Copons fa donació, sota pactes i condicions fideïcomissàries, a la seva filla,
de 24.000 lliures, a més de dues calaixeres, la qual accepta i l'aporta, sota
pactes i condicions, en concepte de dot. Barcelona. Còpia simple. [25] p.
Català

1813

Dispensa matrimonial de Maria de Sarriera i de Copons i Cayetano d'Amat

Moja 552/4

Dossier relatiu a la dispensa matrimonial sol·licitada amb motiu de l'enllaç de
Maria de Sarriera i de Copons amb Cayetano d'Amat i que inclou: súplica
sol·licitant la dispensa, amb la qual s'adjunten un arbre genealògic per a la
"demostración del parentesco que hay entre Dn. Cayetano de Amat y Dª.
Maria de Çarriera y de Copons", un certificat estès per Domingo Mores,
arxiver de la casa del marquès de Castellbell i notari, i un altre de Josep
Maria Menós, arxiver de la casa del Comte de Solterra i advocat, fent constar
diferents filiciacions, nota sobre parentesc i tres arbres genealògics en els
que es comproven les relacions de parentiu dels llinatges Sarriera, Oms,
Rocabertí, Copons i Sentmenat. [Barcelona]. Esborranys i còpies. 8 unitats.
[15] p.
Castellà i català
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Topogràfic

1820,
febrer, 16

Conveni privat signat per Maria Josepa de Sarriera i de Copons, marquesa
de Moja, i Cayetano de Cortada i d'Amat, baró de Maldà, i Maria d'Amat i de
Sarriera, gendre i filla primogènita respectivament de la marquesa de Moja

Moja 552/5

Contracte pel qual Maria Josepa de Sarriera, davant el cas, no previngut en
els capítols matrimonials de Cayetano de Cortada i Maria de d'Amat, signats
el 26 de juliol de 1813 i protocol·litzats per Benet Clarà, notari de Vic, que
Cayetano entràs a posseir el patrimoni de la casa de Cortada per la mort del
seu pare i del fill primogènit d'aquest, replanteja les pensions que assignava
en capítols a la seva filla, la qual cosa és acceptada per la filla i el gendre.
Inclou una lletra d'Anton Bardolet dirigida a Ignasi Claramunt transmetent les
voluntats de Cayetano de Cortada referents al conveni. Barcelona. [4] p.
Català
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1850]

"Adjudicación de los bienes de Ramon Copons Grimau a favor de D. Agustín Moja 26/39
de Copons a 8 agosto 1736"
Nota en què únicament es dóna la data de l'adjudicació. [Barcelona]. 1 p.
Castellà

[1850]

Nota sobre el testament de Joan de Copons

Moja 26/2

Nota que recull la data del testament de Joan de Copons (9 de febrer de
1725) i el número 1160. [Barcelona]. 1 p.
Castellà
1439, juliol,
22 - 1669,
gener, 23

Llibre de testaments i codicils testamentaris de membres de diferents
llinatges relacionats o emparentats amb els Copons

Moja 308/C

Llibre en el qual estan relligats els testaments de Leonor Torrellas, viuda de
Joan de Sentmenat; Lluïsa de Queralt i de Ribes, Maria Anna de Tormo,
Magdalena de Queralt, Bernat Casademunt, Miquel Casamitjana, Joana de
Perelló, Lluïsa de Planella, Anna Lleu, Maria Torres, Joan de Gilabert, Maria
Copons, Joan Quexans, Ramon Planellas, Francesc Valls i de Casademunt,
Mateu Fuster, Galceran de Queralt, Joan de Queralt, Iolant Valls, Angès
Valls, Joaquim Valls, Jaume de Sentmenat, Jaume de Meija, Ramon de
Planella i Francesc Llussàs. Sentmenat (Vallès Occidental), Villanueva de
Sijena (Osca), la Seu d'Urgell (Alt Urgell), Balaguer (Noguera), Cardona
(Bages), Perpinyà i Barcelona. Còpies autèntiques. [129] p.
Català, llatí i castellà
1557,
octubre, 8 1558,
octubre, 10

Escriptura de compromís atorgada per Honorat d'Oms, tutor de Berenguer,
Ot, Ramon, Jaume, Magdalena i Leonor d'Oms, i Antoni i Aldonça d'Oms de
nomenament de Miquel d'Oms, canonge i sacristà de la Seu d'Elna, i
protocol·litzada per Jaume Gilcen, notari de Perpinyà, com a àrbitre en la
disputa per l'heretament dels béns d'Antoni d'Oms i protocol·lització de la
seva sentència arbitral

Moja 20/55

Anton d'Oms, fill del difunt Antoni d'Oms i de Sentmenat, la seva viuda
Aldonça, tant en nom propi com a curadora, i Honorat d'Oms, tutor de
Berenguer, Ot, Ramon, Jaume, Magdalena i Eleonor d'Oms, fills d'Antoni i
Aldonça, atorguen escriptura de compromís per la qual nomenen a Miquel
d'Oms com a àrbitre en l'heretament dels béns d'Antoni d'Oms, el qual
redacta sentència arbitral, que és notificada notarialment a cadascuna de les
parts, i posteriorment, per suplicacions i requeriments presentades,
novament a estudi. Perpinyà. Còpia autèntica estesa per Antoni Joli. [12] f.
Llatí i català
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1572,
desembre,
22 - 1597,
maig, 30

Causa judicial de súplica seguida en la Reial Audiència entre Lluís de
Vilaplana i Dalmau de Copons

Moja 12

Francesc Montilla, com a procurador de Dalmau de Copons, presenta recurs
de súplica per la sentència dels jutges Rafel Ferrer i Bernabé Serra en la
causa per l'herència de Ramon de Copons, senyor de Balsareny, mort sense
descendència. El procés incorpora una còpia del procés obert el 1555 entre
Lluís de Vilaplana (de Cervera, nét d'Antoni Joan de Vilaplana i Lluïsa de
Copons) i Dalmau i Joan de Copons; a més de proves i testimonis.
Barcelona. Còpia simple estesa per Tomàs Boera, notari de Barcelona.
[2301] p.
Llatí i català

1602, abril, Llibre amb els testaments de Jaume de Copons, senyor del Bollidor; Dalmau Moja 308/A
17 - 1654,
de Copons i la seva esposa Francisca de Tamarit
novembre, 6
Llibre en el qual estan relligats els testaments atorgats per Jaume de
Copons, Dalmau de Copons i sa muller Francisca de Tamarit davant els
notaris Joan Colldeçansa, Joan Ramon Ràfegues i Josep Prats el 1602,
1638 i 1654 respectivament. El primer fa hereu universal al seu fill Dalmau
de Copons, el segon a Ramon de Copons i Francina de Tamarit al seu nét
Anton de Copons i Grimau, tots sota clàusules de fideicomís condicional.
Barcelona. Còpies autenticades pels notaris Didac Miret, Joan Ramon
Ràfegues i Joan Baptista Vidal el 26 de setembre de 1731, 23 de juny de
1640 i 20 de febrer de 1658 respectivament. [30 p.
Català i llatí
1647, maig, "Donatió del senyor de Monclar feta a don Ramon fa echsibir en la causa de
24 - 1647,
Junyent"
juny, 13
Josep de Pons i de Guimerà, senyor de Montclar, habitant de Barcelona,
atorga davant Joan Jeroni Talavera, escriptura de donació de l'herència de
Lluïsa de Queralt i de Ribes a favor de Ramon de Copons el qual accepta el
llegat. Barcelona. Còpia autèntica rubricada per Jaume Rondó, notari de
Barcelona, el 29 d'octubre de 1648. [4] p.
Llatí

Moja 566/1

1664,
setembre,
26 - 1677,
juny, 15

Moja 401/II/1

"Testaments i codicils de l'il·lustríssim Pere de Copons"
Dossier amb els testaments i codicils de Pere de Copons, fill de Jeroni i
Àngela, bisbe d'Urgell, pel qual fa hereu a Pere de Copons. Inclou còpies.
Barcelona. 6 unitats. [44] p.
Català i llatí
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1669, juliol,
5

"Concordia entra los nobles don Ramon de Oms y de Sta. Pau y don Gaspar Moja 20/112
de Oms, etc, germans"
Concòrdia per la qual, amb la intenció de resoldre la causa judicial iniciada
en la Reial Audiència per Gaspar d'Oms, abat de l'Església de Sant Feliu de
Girona, per motiu d'uns llegats testamentaris d'Anton d'Oms, son pare, els
atorgants convenen i pacten, amb intervenció dels advocats d'ambdues
parts, un acord pel qual Gaspar d'Oms cedeix els drets de legítima i el llegat
de 1.000 lliures de l'àvia Maria Magdalena d'Oms al seu germà Ramon i
aquest li cedeix 360 lliures juntament amb altres quantitats. Còpia autèntica
estesa per Ramon Vilana Perlas. Barcelona. [10] f.
Llatí i català

1674,
novembre,
6 - 1680,
abril, 20

Llibre dels testaments de Ramon de Copons, Inés Grimau i Jaume de
Copons, bisbe de Lleida

1723, juny,
23

Inventari del patrimoni Copons realitzat per Ramon Sala, apoderat de Joan
de Copons i Grimau

Moja 308/B

Llibre en el qual estan relligats els testaments atorgats per Ramon de
Copons, la seva muller Inés Grimau, viuda de Ramon de Copons i sa muller
Francisca de Tamarit davant els notaris Bonaventura Torres, Esteve
Berenguer i Bonaventura Torres el 1674, 1679 i 1680 respectivament. Tant el
primer com la segona fan hereu universal al seu fill Anton, així com també
Jaume de Copons, oncle d'Anton, tots sota clàusules de fideicomís
condicional. Barcelona i Lleida. Còpies autenticades pels notaris Josep Martí,
Epífan Berenguer i Bonaventura Torres el 1674, 1679 i 1680 respectivament.
[64] p.
Català i llatí
Moja 26/31

Ramon Sala, prevere i rector de l'església parroquial de Sant Miquel, com a
procurador de Joan de Copons i Grimau, brigadier, resident a Laredo, per
poders de 29 de maig de 1723, amb la voluntat que el poderdant pugui
gaudir dels privilegis com a hereu de Ramon de Copons, son pare, i de
Francesc de Copons, realitza relació sumària dels béns immobles i rendes
de l'herència. Barcelona. [2] p.
Català i llatí
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1723, maig, "Testament del noble señor Dn. Francisco de Copons y Grimau, regidor de la Moja 26/1
5
ciutat de Barcelona, y en la mateixa populat"
Francisco de Copons i Grimau, fill de Ramon de Copons i Tamarit i d'Agnès
Grimau, cònjuges difunts, atorga testament davant els testimonis de
Francesc Fages i Benet Clotet, el qual es protocolitza per Josep Mas, notari
de Barcelona. Nomena com a marmessors als seus germans Joan,
Francesca i Josepa, i a Ramon Sala, prevere i rector de l'església de Sant
Miquel de Barcelona, el prepòsit de l'oratori de capellans de Sant Felip Neri i
al superior de la Congregació de la Missió de Barcelona. Elegeix sepultura
en l'església de l'oratori de capellans de Sant Felip Neri, en el mateix vas on
està enterrada la seva esposa Isabel de Gilabert; disposa llegats en
concepte d'obres pies i funda, per voluntat de la seva esposa, una missa a
celebrar en la mateixa església i una causa pia; així mateix fa llegats a favor
de sor Raimunda Copons, Gaspar Junquer, Antònia Flora, Jaume Sorelló,
Maria Pla, Estàsia Bertran, Esperança Roca, Francisco Tarrou, Agnès
Morató i a dues de les seves filles, així com a les cuineres de casa. Nomena
hereu universal al seu germà Joan, brigadier de l'exèrcit. A continuació
segueix la diligència de la lectura i publicació del testament. Barcelona.
Còpia autèntica estesa sobre paper segellat per Fèlix Campllong, notari de
Barcelona, el 26 de juliol de 1770. [18] p.
Català i llatí
1723, maig, "Llibre de notas del Sr. Dn. Joan de Copons y Grimau per lo tocant a la
6 - 1737,
herència del Sr. Dn. Francisco de Copons y Grimau son germà des de 6 de
abril, 24
maig de l'any 1723 en què morí dit don Francisco en avant"

Moja 304

Registre amb els regestos del testament i l'inventari post mortem de
Francesc de Copons i Grimau i l'assentaments de les entrades i de les
despeses per l'execució de les disposicions hereditàries; consten, com
entrades, les vendes de joiells, pensions, censos, etc, i com a despeses,
enterrament, misses, lluïció de censals, etc. El llibre, amb moltes pàgines en
blanc, es reaprofita pel mateix redactor per anotar que José Francisco
Fernández de Córdova, marquès de Fuentes i comte de Torralba i Talara, fa
uns censals de preu 2.030 i 2.302 lliures a favor de Francesc de Copons, així
com també Jeroni de Vallgornera en fa un de 1.000 lliures a favor d'Anton de
Copons i Grimau, anotant els anys en què han satisfet les pensions. Inclou
sense relligar 4 rebuts estesos per Josep Mas, notari. Barcelona. [32] p.
Català

1724,
gener, 15 1724,
febrer, 10

"Funerals y misas per la anima de Dª Ana de Copons, Marquesa de Moya"

Moja 26/11

Dossier amb ordres per a celebrar misses per a l'ànima d'Anna de Copons
esteses pel seu fill Agustí, marquès de Moja de la Torre, amb els rebuts
corresponents d'haver-se celebrat, amb la consignació del seu import.
Barcelona. 35 unitats. [42] p.
Català
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1724,
octubre, 16

Testament d'Agustí de Copons, marquès de Moja de la Torre

Moja 26/44

Dossier amb dues còpies parcials del testament d'Agustí de Copons,
protocol·litzat el 16 d'octubre de 1724 pel notari Josep Llaurador i després de
la seva mort llegit el 10 d'octubre de 1737, i clàusula de l'herència de les
mateixes darreres voluntats. [Barcelona]. Còpia. 4 unitats. [14] p.
Català

1738,
gener, 8

Escriptura de tancament d'inventari post mortem dels béns d'Agustí de
Moja 26/91
Copons atorgada per Gaietana i Gaietà de Copons, viuda i fill respectivament
Gaietana de Copons i el seu fill Gaietà després de requerir la realització de
l'inventari dels béns del seu difunt marit Agustí de Copons, que es redactà
entre els dies 19 de desembre de 1737 i 8 de gener de 1738, però que no es
transcriu, atorga escriptura de la seva finalització. Inclou duplicat. Barcelona.
Còpia autèntica estesa sobre paper segellat per Josep Llaurador, notari de
Barcelona, el 15 de gener de 1738. 2 unitats. [4] p.
Llatí

1751, juliol,
17

"Testament de l'il·lustre señor don Anton Copons y de Copons, prevere y
canonge que fou de la santa cathedral iglesia de Barcelona"

Moja 26/35

Acta notarial de compareixença i de protocol·lització del testament d'Anton
de Copons i de Copons pel qual Josep Bonaventura, notari de Barcelona,
estén acta de com a requeriment d'Anton de Copons va comparèixer en la
casa del carrer del Paradís on vivia Anton de Copons qui li va lliurar un
testament clos que havia redactat el 13 d'octubre de 1745, i que, mort
l'atorgant el 25 de setembre del mateix any, va ser obert i publicat en
presència, entre altres, de Gaietana de Copons i de Gaietà de Copons, mare
i fill respectivament, i de Gertrudis de Pedrages. A continuació segueix la
transcripció del testament pel qual Anton Copons va elegir sepultura, en cas
de morir a Catalunya, en l'església de Santa Maria de Vilafranca del
Penedès; i va disposar que tots els seus béns fossin destinats a misses per a
la seva ànima. Barcelona. Còpia autèntica estesa pel mateix notari
autoritzant el 21 de novembre de 1751, amb la diligència posterior de Josep
Vilar, canonge de la Catedral de Barcelona. [13] p.
Llatí i català
1751,
novembre
16

"Inventari dels béns que foren de l'il·lustre senyor don Anton Copons y de
Copons, prevere y canonge que fou de la Santa Cathedral Iglésia de
Barcelona"

Moja 554/II

Acta de l'nventari postmortem realitzat pel notari Josep Bonaventura Fontana
a instància de Gaietana de Copons, víuda d'Agustí de Copons; de llur fill
Gaietà Lluís de Copons i d'Oms i de Gertrudis de Pedrages i de Copons,
víuda de Josep de Pedrages. Còpia autèntica datada el 1753.
Català i llatí
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1751,
octubre 18

"Encant dels béns que foren de l'il·lustre senyor don Anton Copons y de
Copons, prevere y canonge que fou de la Santa Cathedral Iglésia de esta
ciutat de Barcelona"

Moja 554/III

Acta de l'encant realitzat pel notari Josep Bonaventura Fontana, amb la
intervenció del corredor Francesc Creus, a instància de Gaietana de Copons,
víuda d'Agustí de Copons; de llur fill Gaietà Lluís de Copons i d'Oms i de
Gertrudis de Pedrages i de Copons, víuda de Josep de Pedrages. Còpia
autèntica datada el 1753. Inclou esborrany.
Català i llatí
1759, març
8

"Inventari dels béns que foren, no sols de la'il·lustre senyora dona Caietana
de Copons y de Oms, marquesa de Moya, viuda de l'il·lustre senyor don
Agustí de copons, marquès de Moya, sinó també dels que foren de dit
il·lustre senyor don Agustí de Copons y de sos predecessors, pres per lo
il·lustre senyor don Joseph de Copons y de Oms, marquès de Moya y capità
del regiment de infanteria de reals guardias españolas...".

Moja 554/IV

Acta de l'inventari realitzat pel notari Josep Bonaventura Fontana a instància
de Josep de Copons i d'Oms. Còpia autèntica estesa per Josep Francesc
Mas i Vidal, notari de Barcelona, el 1790.
Català
1761,
desembre,
23

"Donació de 3000 Lls feta per lo señor Dn. Ramon Copons y de Oms a favor Moja 26/52
del señor Dn. Joseph Copons y de Oms son germà, marquès de Moya"
Escriptura de donació de 3.000 lliures atorgada, sota pactes i condicions, per
Ramon de Copons i d'Oms, prior major i canonge de la Seu de Tarragona, i
protocol·litzada per Antoni Comelles, notari de Barcelona, a favor de Josep
de Copons, el seu germà. Barcelona. Còpia autèntica estesa per Antoni
Comelles el 6 de febrer de 1762. [7] p.
Català

1783, juny,
16 - 1783,
juliol, 14 /
1785,
febrer, 23

Obertura del testament de Narcís de Cartellà i d'Oms i inventari post mortem Moja 18/1
dels seus béns realitzat a instància de Maria Lluïsa de Copons, marquesa de
Moja de la Torre
Grau Cassani, notari de Barcelona, a instància de Maria Lluísa de Copons,
esposa de Josep de Copons i d'Oms, marquès de Moja de la Torre i de
Cartellà i mariscal de camp, i hereva de Narcís de Cartellà i d'Oms, cabiscol
de la Catedral de Vic i oncle seu, estèn acta de l'obertura del testament clos
lliurat pel mateix cabiscol el 12 de juny de 1780 (amb les diligències
posteriors del Registre d'hipoteques, del Capítol de la Seu de Vic i del
vicariat eclesiàstic de Girona) i de l' inventari dels béns mobles del causant
localitzats en la casa senyorial del carrer de la Portaferrissa, amb la
presència de Miquel Joher i Francesc Moga com a testimonis. Barcelona.
Còpia autèntica i simple. 2 unitats. [23] p.
Català
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Títol/Descripció

Topogràfic

1785,
gener, 26

Escriptura de poders atorgats per Rafel Vila i Jaume Ballester, canonges de Moja 1 bis/65
Tarragona, davant Antoni Aloy, notari i secretari del Capítol de la Catedral de
Tarragona a favor de Joan Oriol, notari de Barcelona, per poder acceptar els
béns de l'herència de Ramon de Copons i Oms, canonge
Rafel Vila i Jaume Ballester, en representació del Capítol de canonges de la
Catedral de Tarragona, atorguen poders a Joan Oriol, notari per a què en
nom del Capítol pugui percebre i cobrar de Francesc de Milans i de Benages,
administrador tresorer de la Croada, i d'altres persones, la quantitat de 4.262
reals, 24 maravedís i altres qualssevols quantitats que es lliurin per endavant
de la Croada, amb facultat d'atorgar àpoques; així també atorguen poders
per a què en nom del mateix Capítol pugui acceptar, amb la coneixença i
acord previ del Capítol, les fundacions i obres pies del testament de Ramon
de Copons i Oms, prior i canonge de la Catedral de Tarragona, amb la
facultat així mateix de poder atorgar i signar els instruments jurídics
necessaris. Tarragona. Còpia autèntica estesa sobre paper segellat pel
mateix notari autoritzant datada el 9 d'abril de 1794. [4] p.
Castellà

1789,
gener, 26

Testament clos de Josep de Copons i d'Oms, marquès de Moja de la Torre

Moja 26/30

Josep de Copons i d'Oms atorga testament clos nomenant com a
marmessors a la seva esposa Maria Lluïsa, al seu gendre Narcís Sarriera i a
la seva esposa Maria Josepa, a la seva germana Maria Anna, comtessa de
Solterra i al al seu nebot comte de Solterra, i als cunyats Josep de Xatmar i
de Pinós i Alberta de Xatmar. Disposa ser enterrat en el vas del llinatge Oms
de l'església de la Mercè de Barcelona, així com mana es celebrin 2.000
misses per a la seva ànima; llega 100 lliures a l'Hospital de la Santa Creu; 50
al de Nostra Senyora de Misericòrdia, 50 al dels Infants Orfes i 100 lliures a
la capella de Nostra Senyora dels Arcs i obliga a l'hereu a celebrar una missa
d'aniversari. Inclou, separadament, 2 còpies simples i una còpia autèntica
estesa per Joan Prats, notari de Barcelona, el 6 de desembre de 1823.
Barcelona. [41] p.
Català
1798, juliol,
27

Escriptura de poders per a cobrar llegats d'herència atorgada davant Ramon Moja 305/2
Mateu Smandia per Maria Lluïsa de Copons i de Cartella i Maria Josepa de
Sarriera i de Copons a favor del ciutadà Hourbié
Lluïsa de Copons i de Cartellà, marquesa de Moja, vídua del senyor Josep
de Copons i d'Oms, mariscal de camp, i Maria Josepa de Sarriera i de
Copons, vídua de Narcís de Sarriera, mare i filla respectivament, atorguen
poders a favor del ciutadà Hourbié, resident a Béthune (França), amb les
facultats de gestionar davant el directori executiu de la República de França i
tots els tribunals de pau, conciliació i tots els organismes que convinguin el
cobrament dels drets de l'herència de Maria Antònia de Sentmenat i de
Cartellà, comtessa de Pétrieu, vídua de Felip de Kastel, comte de Pétrieu, i
també pel dot que va aportar al matrimoni. Barcelona. Còpia autèntica estesa
pel mateix notari, amb diligència de la fidebilitat de la traducció signada per
Vincent Celliei, cònsol de França a Barcelona. [4] p.
Francès
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1807,
gener, 28 1866, juny,
30

Testament clos i codicils estesos per Maria Lluïsa de Cartellà, marquesa de Moja 18/15
Moja de la Torre i de Cartellà, i protocol·litzats per Francesc Fochs, notari de
Barcelona
Dossier relacionat amb les darreres voluntats de Maria Lluïsa de Cartella,
amb el testament clos, els codicils i certificats notarials sobre les clàusules
en ell contingudes. Maria Lluïsa de Copons, Cartellà, Descatllar, Desbach,
Oms, Ahores i Malla, marquesa de Cartellà i de Moja, filla d'Ignasi de
Cartellà, Descatllar, Desbac, Oms, Ahones i Malla, marquès de Cartellà i de
Maria de Cartellà, Desbac i de Sarriera, difunts, atorga testament clos, lliurat
a Francesc Fochs, notari de Barcelona, pel qual nomena com a marmessors
a les seves filles Maria Josepa de Sarriera i de Copons, marquesa de Moja,
viuda de Narcís de Sarriera, i Manuela de Copons i de Cartellà, donzella, i a
la seva germana Marianna de Cartelllà, monja del Monastir de Sant Pere de
les Puelles. Elegeix sepultura en l'església del Covent de Nostra Senyora de
la Mercè de Barcelona; disposa obres pies, fundant aniversaris i festivitats;
així mateix fa diferents llegats, entre ells, a favor de la seva filla Manuela
20.000 lliures sota condicions; a les seves nétes, Maria i Josep de Sarriera i
de Copons, 10.000 lliures cadascuna també sota condicions; a Esteve Milans
i Fort, administrador de la casa 600 lliures, i a Bonaventura Vidal, substitut
d'escrivà de cambra de la sala civil de la Reial Audiència, ajudant d'Esteve
Milans, 200 lliures. Nomena hereva universal a la seva filla primogènita
Josepa de Sarriera. Segueix a continuació l'anotació sobre els codicils lliurats
el 8 de febrer de 1807. Inclou separadament: l'acta de presència,
manifestacions i lectura de codicils estès per Josep Anton Catà, notari de
Barcelona, pels quals la causant funda un aniversari; set certificats estesos
pel notarí barceloní Nicolau Simon Labrós sobre diferents clàusules del
testament esmentat i cinc certificats del també notari de Barcelona Josep
Janer d'Alvarez amb la transcripció de la clàusula hereditària. Barcelona.
Esborrany i còpies simples i autèntiques. 14 unitats. [43] p.
Català i castellà

1809,
desembre,
20

Inventari post mortem dels béns de Maria Lluïsa de Copons realitzat a
instància de Maria Josepa de Sarriera i de Copons

Moja 18/17

Inventari dels béns mobles de la casa senyorial dels marquesos de Moja de
la Torre del carrer Portaferrissa amb cantonada la Rambla de Barcelona, i
dels immobles, exceptuant els corresponents al patrimoni Copons els quals
foren inventariats el 19 d'abril de 1790 pel notari Grau Cassani, protocol·litzat
per Josep Clos i Trias, notari de Barcelona. Barcelona. Còpia autèntica. [121]
p.
Català i castellà
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Topogràfic

1809,
novembre,
28 - 1862,
juny, 2

"Llibre en què constaran los pagos que se facian en execució del testament y Moja 246
codicil de la senyora dona Maria Lluïsa de Copons y de Cartellá, marquesa
de Cartellá y de Moya, que los entregà closos a Francisco Jochs notari de
esta ciutat de Barcelona, lo testament a 28 de janer de 1807 y lo codicil a 8
de febrer del mateix any y un y altre, después de la mort de dita senyora
foren publicats per Joseph Anton Catá, notari de esta dita ciutat a 25 de
octubre de 1809"
Registre de les darreres voluntats, de les despeses, i l'assentament dels
seus corresponents rebuts, de l'enterrament i les disposicions testamentàries
de Maria Lluïsa de Copons i de Cartellà. Consten: l'enterrament, les
celebracions de misses en un altar privilegiat, l'aniversari en l'Església de la
Mercè, la celebració de la festivitat del Sagrat Cor de Jesús en l'Església de
Sant Cayetano, l'aniversari en la Capella de Nostra Senyora dels Dolors, un
llegat d'un adreç a l'Església de la Mercè, els llegats a hospitals i a pobres
vergonyants, un llegat de vint mil lliures, un adreç i una ploma a Manuela de
Copons i de Cartellà, filla seva, i disposicions mentre es mantingui donzella;
un llegat d'un adreç i d'un anell i condicionalment 10.000 lliures a Maria de
Sarriera i de Copons, un altre llegat d'una ploma, un anell, altres joiells i de
10.000 lliures a Josepa de Sarriera i de Copons; el llegat d'una capsa, un
reliquiari i cent lliures anuals vitalícies a Marianna de Cartellà; llegat a
diferents criats i cotxers, llegat de 550 i 150 lliures a Antònia Pairó i
Mariangela Miró respectivament; llegat de 50 lliures a cada una de les altres
criades, llegat de 25 lliures a Antònia Mateu i Julià, repartiment de roba i
aniversari en la capella de Maria Santíssima dels Dolors. Inclou una súplica
signada per Pau Vilaró com a apoderat de la marquesa de Moja demanant la
commutació de les quatre festivitats del Sagrat Cor de Jesús, i en la qual es
troba la resposta escrita en el marge esquerre. Barcelona. [93] p.
Català i castellà

1815,
novembre,
17

Lletres a Miquel de Alós a la marquesa de Moja

1822,
novembre,
18

Inventari post mortem dels béns de Maria Josepa de Sarriera i de Copons
realitzat a instància de Maria d'Amat de Sarriera i de Copons

Moja 230 bis/1

Dossier amb la lletra de Miquel Aloy (prior de la cartoixa de Santa Maria
d'Escaladei) que tracta de les misses fetes per la mort Manuela de Copons i
Cartellà, germana de la marquesa de Moja. Morera de Montsant (Priorat). 1
lletra. 1 p.
Castellà
Moja 552/6

Inventari dels béns mobles de la casa senyorial dels marquesos de Moja de
la Torre del carrer Portaferrissa amb cantonada la Rambla de Barcelona així
com també dels béns immobles, protocol·litzat per Nicolau Labrós, notari de
Barcelona. Barcelona. Esborrany. [78] f.
Català
1865, maig, Lletres de Julià [Sobraqués] a Magí Porta
6
Dossier amb missiva de Julià [Sobraqués], tractant de la mort de la
marquesa de Moja. Madrid. 1 lletra. [2] p.
Castellà
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1866, juny,
20

Lletres d'Antoni Senpau a Josep Antoni de Magarola

Moja 103/66

Dossier amb missiva d'Antoni Senpau, tractant de l'herència de la marquesa
de Moja. Lletra dirigida a Josep Antoni de Magarola. Girona. 1 lletra. [3] p.
Castellà

1866, març, Lletres d'Hipólito Pijuan a Jullià Maresme
Moja 103/48
4
Dossier amb missiva d'Hipólito Pijuan, porter de la marquesa de Moja,
dirigida a Julià Maresme, rector de l'església de Sant Jaume de Barcelona,
tractant d'un possible llegat testamentari de la darrera marquesa als criats de
la seva casa. Barcelona. 1 carta. [2] p.
Castellà
1868, maig, Lletres de Nicolau Labrós a Magí Porta, administrador del Marquesat de
3
Moja i de Cartellà

Moja 103/37

Dossier amb missiva de Nicolau Labrós, sobre el testament de la marquesa
de Moja. Orrius (el Maresme). 1 lletra. [2] p.
Castellà
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01.02.02.02.04.01. TESTAMENTARIA D'ANTON DE COPONS I DE COPO
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1751,
Despeses d'enterrament d'Anton de Copons, canonge de la Seu de
Moja 26/13
setembre,
Barcelona
25 - 1751,
novembre, 1 Dossier amb els comptes i rebuts de les despeses de l'enterrament i funeral
d'Anton de Copons (rebuts estesos per Ramon Nin, botiguer de teles; Fèlix
Coll, prevere; Anton Milà, mestre de capella; Josep Ballaster, fuster,
Francesc Guardiola, prevere; Ramon Font, prevere, Josep Massot, sacristà;
Pau Pujador, síndic dels caputxins, Anna Maria de la presentació, priora del
convent de carmelites de Vilafranca del Penedès, Josep Marrugat). Inclou un
rebut estès per Josep Colomer a favor dels marmessors d'un adot als
guarniments d'un cotxe que havia encarregat el finat. Barcelona, Vilafranca
del Penedès. 14 unitats. [16] p.
Català
1751,
setembre,
27 - 1754,
juliol, 1

"Recibos de la marmessoria de Dn. Anton de Copons y de Copons, canonge Moja 26/7/5
de la Seu de Barcelona des de 1751 a 1754"
Dossier amb rebuts de les despeses d'enterrament d'Anton de Copons
(carruatge pel trasllat del cadàver a Vilafranca del Penedès i manutenció de
les persones que l'acompanyaren, drets parroquials, habillament del difunt),
així com també per les seves disposicions testamentàries (despeses
d'advocat, misses, sous endarrerits de personal dosmèstic, llegats a
l'Hospital de la Santa Creu i a altres institucions benèfiques). Inclou el
"Compte del reliquo de la marmessoria del quòndam il·lustre Sr. Dn. Anton
de Copons" amb una escriptura d'àpoca atorgada per Narcís Feliu davant
Eudald Capdevila, notari de Ripoll, per la que reconeix haver rebut de Joan
Tord, monjo del monestir de Ripoll, com a marmessor d'Anton de Copons, 28
lliures. Barcelona i Ripoll. 33 unitats. [51] p.
Català, castellà i llatí
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01.02.02.02.04.02. TESTAMENTARIA DE RAMON DE COPONS I OMS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1784]

"Notas de tots los actes o escrituras de hipotecas dels censals creats a favor Moja 55/2
de la marmessoria de Dn. Ramon Copons que se han entregat als celebrants
las fundacions a qui foren consignats los censals respectivament"
Dossier format pels inventaris de les escriptures relacionades amb la
marmessoria de Ramon de Copons, els quals tenen el títols següents: "Nota
dels actes de la hipoteca o inclusions del censal de 1.500 lliures creat per los
cònjuges y fills Batlle y Lleó a favor de la marmessoria del il·lustre Dn.
Ramon de Copons" (el qual es troba duplicat amb el títol "Nota de las
inclusions o actes de la hipoteca del censal de 1.500 lliures creat per los
cònjuges y fills Batlle y Lleó a favor de la marmessoria del il·lustre Sr. Dn.
Ramon de Copons"); "Inclusions del censal del Dr. Miquel Berdaguer creat a
favor de la marmessoria del il·lustre Dn. Ramon de Copons de preu deu mil
lliures y pensió 300 lliures en poder de Grau Cassani, notari de Barcelona, a
4 novembre 1784", i "Nota de las inclusions del censal de mil lliuras creat per
Joan Batiste Dasca pagesos de Valls, pare y fill, a favor de la marmesoria de
Dn. Ramon de Copons en poder de Grau Cassani, notari de Barcelona, a 11
setembre 1784". 4 unitats. [Barcelona]. [7] p.
Català

[1794]

"Borradors de las fundacions"

Moja 55/9

Dossier amb els esborranys de les escriptures de les fundacions pies
instituïdes en les localitats de Valls, Tamarit, Picamoixons, Fontscaldes,
Puigpelat, la Riera i Alió atorgades pels marmessors, i/o els seus apoderats,
de les disposicions testamentàries de Ramon de Copons. Barcelona. 7
unitats. [122] p.
Català
[1816]

"Testamentaria de Dn. Ramon de Copons y Oms, prior de la Sta. Iglesia de
Tarragona"

Moja 55/0

Sumari del contingut en el lligall, format per 12 dossiers, lliurat per
Bonaventura Vidal, relatiu a la marmessoria de Ramon de Copons i Oms.
[Barcelona]. [3] p.
Català
1783,
febrer, 20

Lletra de Francisco de Tamarit dirigida a la marquesa de Moja

Moja 55/6/16

Dossier amb la missiva de condol per la mort de Ramon de Copons i Oms de
Francisco de Tamarit dirigida a la marquesa. Tarragona. 1 lletra. [2] p.
Castellà
1783,
febrer, 21 /
1794,
gener, 7

Lletra de Josep Capdevila i Cardona dirigida a la marquesa de Moja

Moja 55/6/4

Dossier amb la correspondència intercanviada entre Josep Capdevila,
canonge, i la marquesa de Moja en relació a la testamentaria de Ramon de
Copons i Oms. Inclou còpia d'una carta enviada per la marquesa. Barcelona i
Solsona (el Solsonès). 2 lletres. [6] p.
Castellà
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1783,
febrer, 23 1817, juny,
23

Lletres del Capítol de la Seu de Tarragona dirigides als marquesos de Moja

Moja 55/6/5

Dossier amb la correspondència intercanviada entre el Capítol de la Catedral
de Tarragona i els marquesos de Moja en relació a la testamentaria de
Ramon de Copons i Oms. Inclou 4 còpies de cartes enviades per la
marquesa al Capítol de la Seu de Tarragona, una lletra del Capítol que
adjunta una relació de despeses amb motiu de la celebració de la festa de
Nostra Senyora de la Mercè, una altra dirigida a Joan Oriol acompanyant un
testimoni notarial de la resolució del Capítol i dos certificats de l'assentament
en els llibres del Capítol de la finalització de les obres pies disposades en el
testament de Ramon de Copons. Barcelona, Tarragona. 12 lletres. [35] p.
Català i castellà

1783, març, "Comptes que Pau Cabre donà als il·lustríssims señors marmessors de
Moja 55/12
9 - 1797,
quondam Dn. Ramon de Copons de tot lo diner trobat al difunt producto dels
febrer, 20
mobles y demes venut en publich encant, credits cobrats y tot lo que forma lo
cos hereditari de dit Dn. Ramon"
Dossier amb set relacions de comptes presentats pels marmessors de
Ramon Copons i d'Oms, el primer del pagat des de la mort fins a 1788, i els
sis restants presentats per Pau Cabrer, apoderat dels marmessors, que
inclouen pagaments i cobraments des de 1789 fins 1797. Barcelona. 6
unitats. [116] p.
Català
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1784, abril,
18 / 1794,
gener, 14 1794,
octubre, 29

"Poders per acceptar las fundacions"

Moja 55/8

1784,
gener, 13 1816,
setembre,
12

Lletres enviades a la marquesa de Moja sense que consti el destinatari

Dossier amb vuit poders i un certificat notarial atorgats pels marmessors de
Ramon de Copons amb facultats per a poder acceptar fundacions: poders
atorgats per Josep de Copons i Oms, marquès de Moja i mariscal de camp;
la seva esposa Maria Lluïsa de Cartellà, marquesa de Cartellà; Maria
Manuela de Sentmenat i Copons, viuda de Josep de Sentmenat; Pere Pons,
prevere i beneficiat de la Catedral de Barcelona; Ferran Noalart, prevere i
superior de la Casa de la Missió de Barcelona, i Joseph Costa, prevere i
sacerdot de la mateixa casa, davant el notari de Barcelona Francesc
Maspons i Pons, a favor de Pau Cabrer, comerciant; certificat notarial dels
poders atorgats per Marianna de Sarriera i de Copons, comtessa de Solterra
i viuda de Narcís de Sarriera, davant Antoni Boer, notari de Girona, a favor
del seu fill Narcís de Sarriera, marquès de Moja i regidor de Barcelona;
poders atorgats per Josep Capdevila i Cardona, prevere i canonge de la
Catedral de Solsona, davant Antoni Cantons, a favor de Narcís de Sarriera;
poders atorgats per Jaume Cesat i altres preveres i beneficiats de la vila de
Valls, davant Ramon Ixart, notari de Valls, a favor de Gaietà Bach, resident a
Barcelona; poders atorgats pel mateix Jaume Cesat com a rector de
l'Església de Valls i dels llocs de Picamoixons, Fontscaldes a favor de Gaietà
Bach; poders atorgats per Antoni Company, prevere i rector de la vila de
Tamarit, davant Francesc Salas, notari de Tarragona, a favor de Francesc
Pla, mestre veler de Barcelona, i dos poders atorgats per Gabriel Vilella,
prevere i vicari de les esglésies d'Alió i Puigpelat, davant Joan Andreu Calaf,
notari de Valls, a favor de Gaietà Bach, per a què pugui acceptar escriptures
de fundació en les dues esglésies respectivament, i poders atorgats per
Serapi Massó, prevere i rector de Guimerà, a favor de Francesc Pla Roig.
Barcelona, Girona, Solsona, Tarragona, Valls i Torredembarra. Còpies
autèntiques. 9 unitats. [33] p.
Català i castellà
Moja 55/6/24

Dossier amb les missives enviades en relació a la testamentaria de Ramon
de Copons i Oms. Barcelona. Còpies. 4 lletres. [6] p.
Català i castellà

1786, abril, 6 Lletra dels canonges i Capítol de la Seu de Tarragona dirigida al marquès de Moja 1 bis/80
Moja de la Torre
Jaume Ferrer, Jaume Brichfeus i Rafel Vila, canonges, donen justificant de
recepció d'una carta i d'una imatge de plata de la Vergè de la Mercè enviada
pel marquès de Moja de la Torre, a nom dels marmessors del canonge
Ramon de Copons, i rebudes per mà de Pau Cabrer. Tarragona. [2] p.
Castellà
1787, juliol,
26 - 1787,
agost, 11

"Cartas de Tarragona sobre la fundació de la festivitat de la Verge de la
Mercè"

Moja 55/6/20

Plec relligat amb les lletres de Rafel Vila, lectoral, i de Rafel Vila dirigides a
Pau Cabrer, en relació a la fundació de la festa de la Mercè (seguint les
darreres voluntats de Ramon de Copons), i una carta de resposta.
Tarragona. Original i còpia. 4 lletres. [12] p.
Català
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1787, juliol,
31 - 1796,
novembre,
26

"Reclamo de los albaseas testamentarios del ilustre don Ramon de Copons y Moja 55/11
de Oms, presbítero, prior mayor de [la] Santa Iglesia de Tarragona contra
Pablo Miguel Carbonell causidico de dicha ciudad"
Causa judicial presentada per Joan Pujades, procurador substituit de Pau
Cabrer, procurador dels marmessors de Ramon de Copons, davant el jutge
Epifanio de Fortuny contra Pau Miquel Carbonell, veí de Tarragona, per
l'impagament 69 lliures, 3 sous i 4 diners corresponents a 15 lliures d'una
pensió d'un censal de 500 lliures i les restants 54 lliures, 3 sous i 4 diners per
les d'un altre censal. Barcelona. Còpia estesa sobre paper segellat. [44] p.
Castellà

1787,
octubre, 2 1797,
desembre,
31

Relacions de comptes presentats per Pau Cabrer, comerciant de Barcelona i Moja 55/3
procurador dels marmessors de Ramon Copons i d'Oms

1789,
desembre,
29 - 1794,
gener, 7

Lletres de Francesc Armanyà i Font dirigides als marquesos de Moja

Dossier amb una acta de presència i manifestacions estesa a requeriment de
Pau Cabrer pel notari de Reus Joaquim Genovès per la qual dóna fe i
transcriu el protest per una lletra de canvi dirigit a Josep Moragues Colom, a
la seva esposa i al fill d'ambdós Francesc, corresponent a la pensió
impagada de 90 lliures d'un censal de 3.000; relacions de comptes
presentats per Pau Cabrer als marmessors de Ramon Copons i d'Oms i
informe a manera d'auditoria dels comptes presentats amb el títol "Reparos
que se ofereixen en los comptes de Pau Cabrer y se proposan als senyors
marmessors per a què se servescan determinar-los". Reus i Barcelona. 5
unitats. [43] p.
Català i castellà
Moja 55/6/3

Dossier amb la correspondència intercanviada entre Francesc Armanyà i
Font, arquebisbe de Tarragona) i els marquesos de Moja en relació a la
testamentaria de Ramon de Copons i Oms. Inclou 5 còpies de cartes
enviades per la marquesa i per l'Ajuntament d'Ardenya, acompanyant en
aquest cas, un informe del rector d'Ardenya, a l'arquebisbe de Tarragona.
Així mateix la còpia de la lletra de 27 de maig de 1793 adjunta un informe
sobre les fundacions a crear, i la carta de l'arquebisbe de 29 de desembre de
1793 també adjunta un pla o programa. Ardenya, Riera de Gaià
(Tarragonès), Barcelona, Tarragona. 12 lletres. [56] p.
Català

1790, agost, Lletra d'Anton Vidal dirigida a Josep Torner
Moja 55/6/21
19
Dossier amb la lletra d'Anton Vidal dirigida a Josep Torner i una nota a
manera de record del seu contingut. Ardenya, Riera de Gaià (Tarragonès). 2
unitats. [4] p.
Català
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1792,
setembre,
17 / 1797,
maig, 31 /
1817, juliol,
16 - 1820,
maig, 19

"Recivos de las escripturas de las fundacions fetas per los Srs. Marmesors
del quondam Dn. Ramon de Copons y dels actes de censals respectivament
consignats y sas hipotecas"

Moja 55/1

1793,
desembre,
19

Lletra del poble d'Ardenya dirigida a la marquesa de Moja

1794, abril,
15 - 1797,
desembre,
10

Lletres d'Eudald Gavella dirigides a la marquesa de Moja i al seu procurador
Grau Cassani

1794, abril,
21

Lletra de la marquesa de Moja dirigida al rector de la Parròquia de Tamarit

Dossier format per: un rebut signat per Josep Sanahuja en el que fa constar
que els marmessors de Ramon de Copons li han lliurat un llibre amb totes
les escriptures relacionades amb un censal de 1.500 lliures que el seu difunt
pare Josep Sanahuja prengué de la marmessoria; rebut estès per Fèlix Amat
en nom del Capítol de la Seu de Tarragona en què fa constar haver rebut de
Pau Cabrer, procurador dels marmessors, les escriptures de censals cedits a
la Fundació de la festa de la Nostra Senyora de la Mercè, i nou lletres, amb
les seves corresponents respostes, en les que es fa constar el lliurament de
les escriptures de les fundacions: de Damià Aragonès (del lloc de
Picamoixons) dirigida a Gabriel Simó, d'Antoni Gallissà (Valls) a Jaume
Farrés, de Joaquim Oliver (Riera) a Joan Homs, de Gil Soldevila (Tamarit) a
Joan Roig, de Josep Martí (Fonstcaldes) a Joan Roig (amb nota de Francesc
Pichot), Antoni Suñer (Alió) a a Joan Roig (amb nota de Josep Grasas),
d'Antoni Suñer (Alió) a Joan Roig i a Bonaventura Vidal (amb anotació de
Josep Maria Gil) i d'Emigdió March a Bonaventura Vidal (amb nota de Joan
Oms). Alió (Alt Camp), Ardenya, Riera de Gaià (Tarragonès), Barcelona,
Fontscaldes, Valls (Alt Camp), Picamoixons, Riera (Borges del Camp?, Baix
Camp), Tamarit (Tarragonès), Valls (Alt Camp). 11 unitats. [27] p.
Català i castellà
Moja 55/6/2

Dossier amb la missiva signada per Pau Llagostera, batlle; Jaume Ballvé,
regidor degà, i Francesc Casanovas, prevere, en nom de Ramon Salvat,
regidor segon, de la localitat d'Ardenya, donant les gràcies a la marquesa i li
comuniquen de noves iniciatives a l'església. Ardenya, Riera de Gaià
(Tarragonès). 1 lletra. [2] p.
Català
Moja 55/6/9

Dossier amb la correspondència intercanviada entre Eudald Gavella, rector
de Tamarit i la marquesa de Moja en relació a la testamentaria de Ramon de
Copons i Oms. Inclou còpia d'una carta enviada per la marquesa, 6 lletres
enviades a Grau Cassani i una a Bonaventura Vidal. Barcelona i Tarragona.
9 lletres. [16] p.
Català i castellà
Moja 55/6/17

Dossier amb la missiva enviada per la marquesa al rector de la Parròquia de
Tamarit en la que s'adjuntava l'esborrany de l'escriptura de fundació a crear
en l'església, seguint les disposicions testamentàries de Ramon de Copons i
Oms. Barcelona. Còpia. 1 lletra. [2] p.
Català
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1794, abril,
21

Lletra de la marquesa de Moja dirigida al rector de la Parròquia de
Fontscaldetes

Moja 55/6/8

Dossier amb una carta enviada per la marquesa en la que s'adjuntava
l'esborrany de l'escriptura de fundació a crear en l'església, seguint les
darreres voluntats de Ramon de Copons. Barcelona. Còpia. 1 lletra. [2] p.
Català

1794, abril,
21

Lletra de la marquesa de Moja dirigida al rector de la Parròquia de
Picamoixons

Moja 55/6/13

Dossier amb la missiva enviada per la marquesa al rector de la Parròquia de
Picamoixons en la que s'adjuntava l'esborrany de l'escriptura de fundació a
crear en l'església, seguint les disposicions testamentàries de Ramon de
Copons i Oms. Barcelona. 1 lletra. [2] p.
Català
1794, abril,
21 - 1794,
agost, 30

Lletres de Serapi Massó dirigida a la marquesa de Moja

1794, abril,
21 - 1794,
maig, 11

Lletres del rector i comunitat de preveres de la Parròquia de Valls dirigides a
la marquesa de Moja

Moja 55/6/10

Dossier amb la correspondència intercanviada entre Serapi Massó i la
marquesa de Moja en relació a la testamentaria de Ramon de Copons i Oms.
Inclou còpies de 2 cartes enviades per la marquesa. Barcelona i la Riera,
Borges del Camp? (Baix Camp). 3 lletres. [5] p.
Català
Moja 55/6/18

Dossier amb la correspondència intercanviada entre el rector i la comunitat
de preveres de la Parròquia de Valls i la marquesa de Moja en relació a la
testamentaria de Ramon de Copons i Oms. Inclou la carta enviada per la
marquesa en la que s'adjuntava l'esborrany de l'escriptura de fundació a
crear en l'església, carta de resposta de Jaume Cesat i la lletra signada per
Francisco Vives i Ramon Cabré, preveres i procuradors. Barcelona i Valls
(Alt Camp). Còpia i originals. 3 lletres. [5] p.
Català
1794, abril,
21 - 1816,
març, 29

Lletres de Pere Monserrat dirigides a la marquesa de Moja

1794, abril,
21 - 1818,
gener, 19

Lletres d'Antoni Suñer dirigides a la marquesa de Moja

Moja 55/6/11

Dossier amb la correspondència intercanviada entre Pere Monserrat, rector
de la Parròquia de Puigpelat, i la marquesa de Moja i de Cartellà en relació a
la testamentaria de Ramon de Copons i Oms. Inclou còpia d'una carta
enviada per la marquesa. Barcelona i Puigpelat (Alt Camp). 5 lletres. [10] p.
Català
Moja 55/6/15

Dossier amb la correspondència intercanviada entre Antoni Suñer, prevere
d'Alió, i la marquesa de Moja en relació a la testamentaria de Ramon de
Copons i Oms. Inclou carta enviada a Joan Roig, superior de la Casa de
Missió, còpies de carta de la marquesa enviada al rector d'Alió i de resposta
a la lletra enviada a Joan Roig. Barcelona i Alió (Alt Camp). 3 lletres. [5] p.
Català i castellà
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1794, maig, Lletres d'Anton Company dirigides a la marquesa de Moja
Moja 55/6/7
15 - 1794,
agost, 13
Dossier amb la correspondència intercanviada entre Anton Company, rector
de Tamarit, i la marquesa de Moja en relació a la testamentaria de Ramon
de Copons i Oms. Inclou còpia d'una carta enviada per la marquesa. Tamarit
(el Tarragonès). 3 lletres. [6] p.
Català

1795, juliol,
13 - 1805,
gener, 25

Lletres de Rafel Pi dirigides a la marquesa de Moja

1795, juliol,
18

Lletra de Pau Vilamajor i Guàrdia dirigida a Maria Llucia de Copons

Moja 55/6/12

Dossier amb la correspondència intercanviada entre Rafel Pi, prevere de la
Congregació de la Missió, i la marquesa de Moja en relació a la
testamentaria de Ramon de Copons i Oms. Inclou carta de Joaquim Oliver,
vicari de la Riera, dirigida a Rafel Pi, còpia de 1 carta i dues notes, una dels
rebuts de les fundacions i una altra amb instruccions als rectors que han de
celebrar les misses per l'ànima de Ramon de Copons. Barcelona i la Riera,
Borges del Camp? (Baix Camp). 3 lletres. [8] p.
Català i castellà
Moja 55/6/22

Dossier amb la lletra de Pau Vilamajor, vicari de l'església de Fontscaldes, a
Maria Llucia de Copons en relació a la testamentaria de Ramon de Copons i
Oms. Valls (Alt Camp). 1 lletra. [2] p.
Castellà
1797 - 1817 "Comptes de la marmessoria del il·lustre Dn. Ramon de Copons y Oms"

Moja 55/4

Dossier amb relacions de comptes presentats per Pau Cabrer als
marmessors de Ramon Copons i d'Oms, el primer i segon del cobrat i pagat
respectivament fins l'any 1797, i el tercer que inclou els dos conceptes des
de 1798 a 1817. Barcelona. 3 unitats. [66] p.
Català i castellà
Moja 55/6/14
1797, març, Lletres de Josep Salvany dirigides a la marquesa de Moja
19 - 1798,
desembre, Dossier amb la correspondència intercanviada entre Josep Salvany,
28
procurador dels marmessors de Ramon de Copons i del Capítol de la Seu de
Tarragona, i la marquesa de Moja en relació a la testamentaria de Ramon de
Copons i Oms. Inclou còpia de 1 carta enviada per la marquesa. Barcelona i
Tarragona. 7 lletres. [14] p.
Català
1797,
novembre,
7 / 1798,
maig, 17

Lletres de Fèlix Amat dirigides a la marquesa de Moja i de Cartellà i a Felip
Sobies

Moja 55/6/1

Dossier amb missives de Fèlix Amat sobre la testamentaria de Ramon de
Copons i Oms. Tarragona. 2 lletres. [2] p.
Castellà
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1798 - 1815 "Varias notas y altres papers"

Moja 55/5

Dossier amb el regest del testament de Ramon de Copons i Oms, nota amb
les misses celebrades per l'anima del difunt, cèdula de notificació i
requeriment estesa pel notari de Barcelona Francesc Portell a petició de
Josep i la seva esposa Maria i el seu fill Josep per la qual es notifica a Felip
Subias i la marquesa de Moja de la Torre, marmessors testamentaris de
Ramon de Copons i Oms que han dipositat 3.000 lliures per a la lluïció d'un
censal creat per Antoni i Antònia Bover per a la qual cosa requereixen als
marmessors atorguin escriptura de difinició del censal, i notes relacionades
amb les fundacions realitzades per les disposicions testamentàries en les
localitats de Fontscaldes, la Riera, Ardenya, Puigpelat, Alió, Valls,
Picamoixons i Tamarit. Barcelona. 22 unitats. [42] p.
Català i castellà
1800, agost, "Llevadors per lo cobro de las pensions dels censals de la marmessoria de
Moja 55/7
2 - 1807,
Dn. Ramon Copons y comptes presentats a la marmesoria per son
juny, 27 /
procurador lo Dr. Dn. Joseph Bover"
1816, febrer,
Dossier amb dos llevadors amb els títols "Libreta de cobranzas de Dn. Feliu
Febrer com a procurador de la marmessoria del quondam il·lustre senyor Dn.
Ramon de Copons", "Llibreta en que constan los deutors censalistas, las
partidas cobradas per rahó de pencions per lo doctor Joseph Bover en calitat
de procurador de la marmesoria del diffunt il·lustre senyor Dn. Ramon de
Copons y de Oms, prevere, prior y canonge de la matrepolitana iglésia de
Tarragona com també las partidas entregadas als senyors marmesors de
dita marmesoria comensant a 12 mars de 1803" el registre "Albaceazgo del
diffunto Dn. Ramon de Capons y de Oms, presbítero, doctor y prior mayor y
canónigo de la santa metrapolitana iglesia de Tarragona siendo sus albaceas
que otorgaron poderes a favor del infraescrito la Sra. ilustre marquesa de
Cartellá y de Moya, el reverendo padre Felipe Subies, superior de la casa
misión de esta ciutat...", i estat de comptes presentat per Josep Bover,
apoderat dels marmessors, el febrer de 1816. Barcelona. 4 unitats. [43] p.
Català i castellà
1812,
Certificat estès per Pere Feliu, prevere ecònom de l'Església parroquial de
novembre, 3 Santa Maria del Pi

Moja 55/6/25

Pere Feliu certifica que Maria Cabrer i Boixó, viuda, d'uns setanta anys,
veïna de la placeta de Sant Francesc, es troba en estat d'indigència i
pobresa. Barcelona. 1 p.
Castellà
1814,
octubre 31 1814,
novembre
15

Lletres de Pere Monserrat a la marquesa de Moja

Moja 230 bis/53

Dossier amb la missiva de Pere Monserrat (prevere) en les que tracta de les
celebracions piadoses ordenades per Ramon de Copons i Oms. Inclou una
còpia d'una carta de resposta. Puigpelat i Barcelona. 2 lletres (inclosa la
còpia). [4] p.
Català
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1816, abril, 2 Lletra de Francesc Casanovas dirigides al superior de la Casa de Missió

Moja 55/6/6

Dossier amb la missiva de Francesc Casanovas, prevere, enviada al superior
de la Casa de Missió (Felip Sobies?) tractant de les misses celebrades per
l'ànima de Ramon de Copons. Altafulla (el Tarragonès). 1 lletra. 1 p.
Català

1817, abril,
10 - 1817,
juny, 30

Lletres de Pau Vilar dirigides a Bonaventura Vidal

1817, juliol,
14 - 1818,
setembre,
11

Lletres de Bonaventura Vidal dirigides a Emigdio March

Moja 55/6/23

Dossier amb les missives de Pau Vilar a Bonaventura Vidal tractant la
testamentaria de Ramon de Copons i Oms. Tarragona. 4 lletres. [5] p.
Castellà
Moja 55/6/19

Dossier amb la correspondència intercanviada entre Bonaventura Vidal,
escrivà de càmara, i Emigdio March, vicari d'Ardenya. Inclou una carta
enviada per Bonaventura Vidal als hereus de Miquel Verdaguer. Ardenya,
Riera de Gaià (Tarragonès) i Barcelona. Còpies i originals. 4 lletres. [7] p.
Català i castellà
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01.02.02.02.05. CAUSES JUDICIALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1678]

"Iuridica responsio pro admod. illustri, et venerando fratre don Michaelle de
Moja 38/I/18
Torrellas et de Semmanat magno priore Cathaloniae, et pro nobili don
Antonio de Copons ad resumen editum a nobili Catharina de Yvorra et Çalba
baronissa de S. Vicens, vidua nobilis don Dalmatii de Yvorra baronis de S.
Vicens".
Al·legació redactada per Cristòfol de Potau i Melcior Bassa en el plet entre
Miquel de Torrellas i Antoni de Copons, d'una part, i Caterina de Salbà, vídua
de Dalmau d'Ivorra, de l'altra. Imprès. S.l. S.n. impr. [35] p.
Llatí

[1700]

Memorial justificatiu de Francesc de Copons i Grimau en la causa judicial
contra Ramon de Copons i Joan de Copons i Falcó

Moja 566/3

Francesc de Copons, senyor del Castell d'Espitlles, situat en la Vegueria de
Vilafranca del Penedès, i de la meitat de la Baronia d'Eramprunyà, en la
causa contra Ramon de Copons, senyor de Llor, de la Vegueria de Cervera, i
Joan de Copons i Falcó, senyor de la Manresana, també de la Vegueria de
Cervera, pels drets de successió establerts per Joan de Copons, anomenat
l'Antic, i sobre els drets i rendes dels llocs i termes de Copons, Durban,
Balsareny, Albarells, Feu de Montfalcó i dotzè de Copons presenta una
justificació o prova en defensa dels seus drets, en el qual es detalla la
genealogia del llinatge Copons i els serveis a la monarquia des dels orígens
fins a Dalmau de Copons, avi de Ramon de Copons. [Barcelona]. [60] p.
Català i llatí
[1780]

Articulat d'un procés judicial referent a la genealogia del llinatge Oms

Moja 10/II/51

Articles en els qual es fa constar la línia genealògica, des de la generació de
Berenguer d'Oms i el seu germà Antoni fins l'acabament del llinatge pel
matrimoni de Gaietana d'Oms amb el marquès de Moja de la Torre.
[Barcelona]. Esborrany. [3] p.
Castellà
1564,
novembre,
26 - 1573,
juny, 22

Causa de súplica interposada davant la Reial Audiència per Dalmau de
Copons contra Lluís Vilaplana, de la vila de Cervera, per l'herència de
Ramon de Copons

Moja 110

Lluís Pomar, com a procurador de Dalmau de Copons, senyor del Bollidor,
presenta recurs en la causa per l'herència de Ramon de Copons, senyor de
Balsareny, mort sense descendència. El procés incorpora, com a proves,
còpies d'antecedents, entre les quals, els testimonis o deposicions de 1537
presentats per Gerard de Copons i Joan de Copons contra Lluís de Vilaplana
i Matiana de Copons; segueix a continuació la causa judicial oberta el 1561
entre Lluís de Vilaplana i Dalmau de Copons, que motiva el recurs, i
finalment un nou plet de recurs de suplicació de Lluís de Vilaplana presentat
el 1565, que inclou deposicions de testimonis. El volum incorpora a la part
del darrere, entre els folis 649 i 670, la causa d'execució instada per Lluís de
Vilaplana contra Dalmau de Copons. Barcelona. Còpia autèntica estesa per
Gabriel Olzina, arxiver, a instància de Dalmau de Copons. [1348] p.
Llatí i català
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01.02.02.02.05. CAUSES JUDICIALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1597, març, Causa judicial entre Antoni de Vilaplana i Dalmau de Copons
Moja 77/1
24 - 1634,
abril, 5
Procediment seguit en la Reial Audiència per Antoni Vilaplana contra Dalmau
de Copons per béns de l'herència de Joan de Copons: diligències i exposició
de fets. Acèfal. Barcelona. Còpia per a Dalmau de Copons. [125] p.
Llatí i català

1646,
gener, 11 1703, juny,
22

Causes judicials entre Francesc de Copons i la seva esposa Elena, i els seus Moja 328
successors, i Magdalena Junyent i de Pons i el seu fill Francesc, i els seus
successors
Procediments oberts en la Reial Audiència entre Francesc de Copons i, una
vegada mort, els seus successors, d'una part, i Magdalena Junyent i de Pons
i els seus descedents, per l'altra, per censals d'un fideïcomís establert en
capítols matrimonials. El conflicte donà peu a recursos a les sentències i a
obrir peces separades, aquí reunides, les quals contenen exposició de fets,
súpliques i les diligències judicials. Barcelona. Còpies per als Copons. 9
unitats. [413] p.
Català i llatí

1653,
octubre,
20 - 1689,
juliol, 11

Causa judicial de Vicenta de Moliner, López, Cortés de Vehils i els seus
Moja 72
descendents contra Jerònima Mur i Ramon de Copons i els seus descendents
Procediments oberts davant la Reial Audiència per Vicenta de Moliner,
López, Cortés de Vehils, muller de Vicent de Villalpando, bescomte de
Torressecas, (i després seguida pels descendents) contra Jerònima de Mur,
viuda de Joan de Queralt i esposa de Francesc d'Altarriba, i Ramon de
Copons, hereu de Joan de Queralt (i els descendents), per la recuperació de
la Baronia de la Granadella: súpliques, diligències, deposicions de
testimonis, proves documentals, exposició de fets... És àpode. Barcelona.
[2200 aprox.] p.
Llatí, català i castellà

1655, maig, Causa judicial entre Francesc de Corbera i Agnès de Copons i altres
Moja 77/8
14 - 1656,
maig, 9
Procediment obert per Francesc de Corbera i Santcliment contra Agnès de
Copons i Grimau, com a mare i tutora de Joan Grimau i Marina Grimau i de
Llupià, per joies que havien estat d'Anna d'Argensola: demanda, diligències i
exposició de fets. Barcelona. Còpia per a Agnès de Copons. [27] p.
Llatí i català
1660,
novembre,
22 - 1688,
agost, 23

Causa judicial entre Ramon de Copons i Francesc Junyent

Moja 318/27

Procediment seguit en la Reial Audiència per Ramon de Copons contra
Francesc Junyent per un censal d'un llegat testamentari de Joan de Queralt i
de Moliner el qual testà a favor del denunciant: súplica, diligències, exposició
de motius... Barcelona. Còpia. 2 unitats. [316] p.
Llatí i català
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01.02.02.02.05. CAUSES JUDICIALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1663,
gener, 11 /
1663,
gener, 21

"Acte de transactió y concòrdia firmada y jurada entre lo Rafel Bonaventura
Moja 351
de Gualbes, com a procurador dels nobles senyors còniuges don Phelip i
dona Eulària de Copons y Tamarit, de una part, i lo noble senyor don Ramon
de Copons de altre. Y també lo acte de la llohatió y approvatió feta per dits
nobles senyors coniuges de dita concòrdia y de totas las cosas ab aquella
promesas per dit senyor, llur procurador"
El senyor Rafel Bonaventura de Gualbes, com a procurador dels nobles
cònjuges Felip i Eulària de Copons i Tamarit, i el noble senyor Ramon de
Copons atorguen escriptura de concòrdia per la qual acorden la successió
hereditària dels béns de Joan d'Aiguaviva i Tamarit (que disposà per
testament atorgat el 1637 clàusula fideicomissària a favor del seu nét Felip
de Copons i Tamarit) i del seu fill Francesc d'Aiguaviva (el qual instituí
hereus per parts iguals al seu nebot Ramon Copons, domiciliat a Barcelona, i
a Felip de Copons i Tamarit), ambdues herències motiu de debats. Inclou
acta d'aprovació dels cònjuges. Barcelona. Còpies autentiques esteses per
Bernat Lentiscla, notari de Barcelona. [39] p.
Català i llatí

1664,
novembris,
20 - 1666,
febrer, 6

Causa judicial entre Maria Vilalba, d'una banda, i Francesc Meca, la seva
esposa Margarida i el seu fill Diego, i Ramon de Copons d'una altra

1686,
octubre,
24 - 1687,
novembre,
22

Causa judicial entre Francesc de Copons i Maria Gràcia Copons i Pinós

1690,
gener, 24 1690,
novembre,
4 / 1693,
març, 30 1693, abril,
11

Causa judicial entre Francesc de Copons i Grimau i Ildefons de Villalpando,
comte de Torressecas

Moja 77/10

Procediment seguit en la Reial Audiència per Maria Vilalba, viuda de Manuel
de Vilalba, contra Francesc Meca, la seva esposa Margarida i el seu fill
Diego i Ramon de Copons, per perturbar la possessió dels llocs i termes de
l'herència del seu marit: diligències i fonaments de dret. Barcelona. Còpia per
a Ramon de Copons. [52] p.
Llatí i català
Moja 77/17

Procediment seguit en la Reial Audiència per Francesc de Copons contra
Maria Gràcia Copons i Pinós per la possessió dels béns de l'herència
d'Agnès i de Ramon de Copons: súplica, diligències i fonaments de dret.
Barcelona. Còpia per a Ramon de Copons. [113] p.
Llatí i català
Moja 77/26

Procediments seguits en la Reial Audiència per Francesc de Copons i
Grimau contra Ildefons de Villalpando, per la reial provisió en la causa per la
recuperació de la Baronia de la Granadella: súplica, diligències i fonaments
de dret. Barcelona. Còpies per a Francesc de Copons i Grimau. 2 unitats.
[77] p.
Llatí i català

1693,
Causa judicial entre Francesc de Copons i Grimau i Teresa de Boixadors i
Moja 318/28
gener, 8 Pinós
1693, maig,
20
Procediment obert per Teresa de Boixadors i Pinós, en la causa contra
Francesc de Copons, sol·licitant nous jutges: súplica i diligències. Barcelona.
Còpia per a Francesc de Copons. [6] p.
Llatí i català
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01.02.02.02.05. CAUSES JUDICIALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1699,
setembre,
19 - 1703,
març, 22

Causa judicial entre Francesc de Copons i Grimau d'una part i Ramon de
Copons i Joan de Copons, d'una altra

Moja 77/35

1704,
novembre,
7 - 1711,
juliol, 14

Causa judicial entre Francesc de Copons i la seva esposa Elisabet d'una part Moja 77/37
i Joan de Llupià i la seva esposa Marianna d'una altra

1719, juliol,
13

"Jurídica satisfación a las dudas acordadas en la Real Audiencia y sala civil
Moja 38/I/32
del noble señor don Leonardo de Gutierrez de la Huerta... resultantes del
pleyto entre partes de los Nob. consortes Dn. Joseph de Rocabertí y Lupiá y
doña María Ignacia de Rocabertí Oms, Santapau y Çarriera, de una, y los
ilustres don Agustín de Copons y doña Cayetana de Copons, Oms Santapau
y Çarriera, marqueses de Moya de la Torre, de otra: escrivano Francisco
Rossinés"

Procediment seguit en la Reial Audiència en la causa oberta per Francesc de
Copons i Grimau, senyor del Castell d'Espitlles i de la meitat per indivís de la
Baronia d'Eramprunyà, contra Ramon de Copons, senyor del lloc de Llor, i
Joan de Copons i Falcó, senyor de la Manresana, per l'herència
fideicomissada dels Copons: diligències i fonaments de dret. Barcelona.
Còpia per a Francesc de Copons. [166] p.
Llatí i català

Procediment seguit en la Reial Audiència en la causa oberta per Francesc de
Copons i Grimau, senyor del Castell d'Espitlles i de la meitat per indivís de la
Baronia d'Eramprunyà, i la seva esposa Elisabet contra Marianna de Llupià i
el seu marit Joan de Llupià, per la perturbació de les possessions per indivís
dels béns de Francesc i Anton de Gilabert, pare i fill respectivament, i
d'Isabel de Gilabert: demandes, diligències i exposició de fets. Barcelona.
Còpia per a Francesc de Copons. [106] p.
Llatí i català

Al·legació judicial redactada pel doctor Francesc Hortet sobre els drets que
amparen a Maria Ignàsia de Copons en el plet amb la seva germana
primogènita Gaietana (les dues filles d'Antoni d'Oms i de Teresa de Sarriera,
per la quantia de la seva dot. Imprès. [Barcelona]. S.n. Impr. 64 p.
Castellà i llatí
1719,
octubre, 16

"Regia sententia: quae dotis congruitatem descendenti debitam mirabiliter
definit.. Lata die 16 octobris 1719 in Regia Audientia Cathaloniae... Inter
illustres conjuges domnum Augustinum Copons et de Copons, & domnam
Cayetanam de Copons & de Copons... Et nobiles conjuges domnum
Josephum de Rocaberti et Lupià, et domnam Mariam Ignatiam de
Rocaberti... Partibus ex altera. In actis Francisci Rossines notarii".

Moja 38/I/33

Sentència de la Reial Audiència a favor de Maria Ignàsia de Copons en el
plet per la quantia de la seva dot amb la seva germana primogènita
Gaietana. Imprès. [Barcelona]. S.n. Impr. [11] p.
Llatí
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01.02.02.02.05. CAUSES JUDICIALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1723,
octubre, 27

"Por los ilustres marqueses de Moya de la Torre, barones de Santa Pau,
etc., con los nobles consortes D. Joseph de Rocabertí y Llupià y doña María
Ignasia de Rocabertí Oms y Çarriera : respóndese a las dudas que se han
dado en la Sala del ... señor don Leonardo Gutierrez de la Huerta ... /
escrivano Rossinès, oy Casanovas"

Moja 545/75

Dictamen de [Francesc] Aparici sobre els dubtes plantejats en la Reial
Audiència en el plet entre els marquesos de Moja i Josep de Rocabertí i la
seva muller per la liquidació de drets hereditaris. Imprès. [Barcelona]. S.n.
Impr. 26 p.
Castellà i llatí
1724, maig, Provisió judicial de liquidació del dot en la causa oberta en la Reial Audiència Moja 26/20
31 / 1724,
pel dot de Maria Ignàsia de Rocabertí
juliol, 5
Provisió de la sala del noble Leonardo Gutiérrez de la Huerta de la Reial
Audiència de Catalunya de la liquidació deI dot de Maria Ignàsia de
Rocabertí per la sentència en la causa oberta per Josep de Rocabertí i Llupià
i la seva esposa Maria Ignàsia de Rocabertí, Oms, Santapau i Sarriera d'una
banda contra Agustí de Copons i de Copons i a la seva esposa Gaietana de
l'altra i, separadament, escriptura d'àpoca atorgada pels actors davant Antoni
Comelles, notari de Barcelona, a favor dels condemnats Josep de Rocabertí i
Llupià i la seva esposa Maria Ignàsia de Rocabertí, Oms, Santapau i Sarriera
a favor d'Agustí de Copons i de Copons i a la seva esposa Gaietana per
haver satisfet 16.539 lliures, 15 sous i 8 diners consignades en la reial
provisió. Barcelona. Còpia. 2 unitats. [20] p.
Llatí i castellà
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01.02.02.02.06. CORRESPONDÈNCIA FAMILIAR.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1780]

Lletres de [Ramón José de Bouffard Minguella y de Terré], baró de
Canyelles, a la marquesa de Moja

Moja 260/4

Dossier amb la missiva del baró de Canyelles en la que comunica la malaltia
i mort de la seva esposa. Sant Joan de les Abadesses (el Ripollès). 1 lletra.
[2] p.
Castellà
[1790]

Lletres de la marquesa a la marquesa del Valle

Moja 230 bis/42

Dossier amb la missiva de la marquesa de Moja donant el condol per la mort
de la mare. [Barcelona]. Esborrany. 1 lletra. 1 p.
Castellà
[1797]

Lletres de [Dolores Pardo de Rivadeneyra, condesa del Asalto] a la
marquesa de Moja

Moja 260/32

Dossier amb la lletra de [Dolores Pardo de Rivadeneyra], (condesa del
Asalto) en la que dóna el condol per la mort del marquès. Madrid. 1 lletra. [3]
p.
Castellà
[1803]

Lletres de la marquesa de Moja a Carvajal Vargas i Brun

Moja 230 bis/17

Dossier amb la lletra a la senyora Carvajal Vargas y Brun (germana de José
Miquel Carvajal Vargas y Brun, duc de San Carlos) donant l'enhorabona pel
matrimoni de Maria Eulàlia de Queralt i Silva amb el seu germà. [Barcelona].
Esborranys. 1 lletres. 2 unitats. [2] p.
Castellà
[1806]

Lletres de la marquesa de Moja a l' [àvia de Giuseppe Caracciolo?]

Moja 230 bis/15

Dossier amb la missiva de la marquesa en la que dóna l'enhorabona pel
matrimoni del duc de Lavello amb la filla del ministre general de policia.
Barcelona. Esborrany. 1 lletra. 1 p.
Castellà
[1815]

Lletres de la marquesa de Moja a Joan Queralt i de Pinós

Moja 230 bis/65

Dossier amb la missiva enviada donant l'enhorabona per les noces del fill.
Barcelona. Còpia. 1 lletra. 1 p.
Castellà
1516,
gener, 30

Lletra del prevere Ponç, oficial de l'església de Girona, a veïns de Martorell

Moja 26/70

Requeriment pel qual satisfacin a Elionor de Cartellà. Griona. [2] p.
Llatí
1622, agost, Lletra de Beatriu de Copons dirigida a Jeroni de Copons
15
Dossier amb la missiva de Beatriu de Copons, esposa de Jaume
Casademunt, en la que comunica la mort del seu marit per febres tercianes.
Barcelona. 1 lletra. 1 p.
Català
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01.02.02.02.06. CORRESPONDÈNCIA FAMILIAR.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1641, agost, Lletra de Pere Brocà a Jeroni de Copons
Moja 233/2/44
13
Dossier amb la lletra de Pere Brocà, en què exposa que ha cobrat una
partida de blat que li havia comprat Jeroni de Copons. Barcelona. 1 lletra. 1 p.
Català

1670,
octubre, 25

Lletra de Felip de Copons i Tamarit a Ramon de Copons

Moja 233/2/45

Dossier amb la missiva de Felip de Copons i Tamarit, tractant de les aliances
internacionals. Perpinyà. 1 lletra. [3] p.
Català
1682,
desembre,
16

Lletra de Josep Pérez a Magdalena de Copons

1689,
octubre, 15
/ 1695,
octubre, 29

Lletres d' [Álvarez de Toledo y Velasco, Antonio], duc d'Alba dirigida a
Ramon Copons Grimau

Moja 233/2/49

Dossier amb la missiva de Josep Pérez, doctor, informant de l'estat de salut i
del "negoci de Colat". La Seu d'Urgell (Alt Urgell). 2 lletra. 1 p.
Català
Moja 233/1/2

Dossier amb missives del duc d'Alba en la que després de donar avís de
rebuda de lletres de Ramon de Copons i desitjar-li bona salut, tracta d'unes
pistoles i demana (en la segona carta) que segueixi assistint al seu fill.
Madrid. 2 lletres. 2 p.
Castellà

1704,
Lletres de Llorenç Febrer a Isabel de Copons i Gilabert
octubre 28 1706, gener Dossier amb les lletres de Llorenç Febrer tractant de collites, delmes i
19
patrimoni, possiblement del patrimoni Gilabert. Inclou un fragment d'una
carta de Francesc Cortès dirigida a Llorenç Febrer. Barcelona i Montfalcó
[Agramunt] (Ossó de Sió, l'Urgell). 9 lletres. [24] p.
Català

Moja 233/1/39

1706, gener Lletres de Maianna Lupià i Gilabert a Isabel de Copons i Gilabert
Moja 233/1/40
19 / 1708,
abril 9
Dossier amb les lletres de Mariana Gilabert a la seva germana Isabel tractant
de la salut i comunicant la mort del seu marit. Montfalcó i Barcelona. 2 lletres.
[2] p.
Català
1707, juny,
30

Lletra de Francesc de Copons

Moja 233/1/5

Dossier amb la lletra de Francesc de Copons dirigida a un corresponsal
desconegut, possiblement un advocat o un administrador de les rendes d'un
patrimoni, en la que tracta d'una carta rebuda sobre dues causes judicials,
un sobre garbes i una altra sobre Montfalcó; una súplica sobre posar
administradors en el poble de L'Assentiu per replegar els delmes indivisos
d'Isabel i Marianna, i fa recordatori dels temes que ha de tractar amb un tal
Dr. Llorenç. Guissona (Segarra). Còpia. 1 lletra. [7] p.
Català

Fons Marquesat de Moja

70

01.02.02.02.06. CORRESPONDÈNCIA FAMILIAR.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1713,
gener, 21

Lletra de María Ruíz de Llano a Joan de Copons i Grimau

Moja 326/III/11

Dossier amb les missiva de María Ruíz de Llano, sobre uns diners. Beas
(Huelva). 1 carta. 1 p.
Castellà

1715,
febrer, 16

Lletra de Josep Vidal a Agustí de Copons i de Copons, marquès de Moja de
la Torre

Moja 233/1/16

Dossier amb la missiva de Josep Vidal , prevere, en la que dóna
l'enhorabona per les noces del marquès, tracta de papers d'arxiu, de furts i
altres temes domèstics. Surp (Pallars Sobirà). 1 carta. [2] p.
Castellà
1716,
desembre,
2 - 1717,
abril, 6

Lletra de Pedro Ignacio Menguijosa a Joan de Copons i Grimau

Moja 326/III/7

Dossier amb la missiva de Pedro Ignacio Menguijosa, en la que adjuntant
una carta de Francisco de Matas, tracta d'un pagament a María Ruíz de
Llano. Granada i Torroella. 2 lletres. [2] p.
Castellà

1717, juny, 1 Lletra de Juan Bautista Iturraldi a Joan de Copons i Grimau

Moja 326/III/5

Dossier amb la missiva de Juan Bautista Iturraldi participant de gestions de
pagaments realitzats per ordre de Joan de Copons. Madrid. 1 lletra. 1 p.
Castellà
1724, juny,
28

Lletra de G[abriel] de Moncada a Agustí de Copons i Copons, marquès de
Moja

Moja 233/1/9

Dossier amb la missiva de G[abriel] de Moncada en la que tracta d'un deute
d'una concòrdia. Sl. 1 lletra. [2] p,
Castellà
1725,
novembre,
14

Lletra de Joan Padró a [Agustí de Copons i de Copons], marquès de Moja de Moja 233/1/38
la Torre
Dossier amb la lletra de Joan Padró, prevere, en la que comunica que amb el
portador de la carta passa a enviar 3 canes de tela i que encara té quantitats
a cobrar donada la misèria en què es troben els pagesos. Igualada (Anoia). 1
lletra. [2] p.
Català

1726, agost, Lletres de Domingo Senromà a Anton de Copons i Copons
9
Dossier amb la missiva de Domingo Senromà, en la que tracta d'un rebut.
Mataró (el Maresme). 1 lletra. [2] p.
Català

Moja 260/38

1728, juliol,
29

Moja 260/10

Lletres de Salvador Clariana a Anton de Copons
Dossier amb la missiva de Salvador Clariana. [Barcelona]. 1 lletra. 1 p.
Català
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1729, maig, Lletra d'Agustí de Copons i de Copons, marquès de Moja de la Torre
Moja 233/1/30
10
Dossier amb la lletra de Josep de Llupià, abat del Monestir de Sant Cugat del
Vallès, tractant de censos que ha de satisfer el marquès de Moja. Sant
Cugat del Vallès (Vallès Occidental). 1 lletra. [5] p.
Català

1733, abril,
25 - 1736,
juliol, 26

Lletres de Jose Isern a Anton de Copons i Copons

1735,
desembre,
28

Lletres de Ferriol Pi al marquès de Moja

1735,
gener, 1

Lletres de Juan González de Estrada a Anton Copons

Moja 260/23

Dossier amb les missives de Josep Isern. Figueres (Alt Empordà). 3 lletres.
[3] p.
Català
Moja 260/34

Dossier amb la missiva de Ferriol Pi (bracer) en la que tracta d'un
establiment. Les Escaules (Boadella d'Empordà, Alt Empordà). 1 lletra. [3] p.
Català
Moja 260/19

Dossier amb la missiva de Juan González de Estrada, en la que participa un
enviament de tabac. Madrid. 1 lletra. [2] p.
Castellà
1735,
Lletres de Salvador Galí a Anton de Copons
setembre, 6
Dossier amb la missiva de Salvador Galí (prevere). Biure (Alt Empordà). 1
lletra. 1 p.
Català

Moja 260/16

1738, abril,
10

Moja 260/27

Lletres d'Ignasi Miró a Antoni de Copons i Copons
Dossier amb la missiva d'Ignasi Miró, en la que tracta d'afer econòmics i de
les novetats polítiques de França. Perpinyà (França). 1 lletra. 1 p.
Castellà

1744, juny,
27

Lletra de Gregorio José Az dirigida a Anton de Copons

Moja 233/1/7

Dossier amb la missiva de Gregorio José Az en la que informa a Anton de
Copons que li va enviar l'ordre dirigida a l'intendent per a què suspengui els
requeriments dels deutes per les llances; també tracta de censals de la
Diputació i altres temes domèstics. Madrid. 1 carta. [10] p.
Castellà
1745, maig, Lletres del marquès de Barberà a Anton Copons i Copons
12 / 1745,
maig, 16
Dossier amb la missiva del marquès de Barberà en la que tracta d'un plet.
Inclou l'esborrany de la resposta. Barcelona i Tarragona. 2 lletres. [6] p.
Català

Moja 260/35

1748, maig, Lletres de José de Ibarburu a Anton de Copons
6
Dossier amb la missiva de José de Ibarburu en la que participa l'enviament
de mitjons. [França?). 1 lletra. 1 p.
Castellà

Moja 260/21
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1749,
gener, 3

Lletra de Pedro de Rebollar dirigida a [Gaietà Lluís de Copons] marquès de
Moja

Moja 233/1/6

Dossier amb la missiva de Pedro de Rebollar en la que tracta d'un caixonet
amb or, de temes de política internacional i li dona consells estrictament
personals. Niça (França). 1 lletra. [4] p.
Castellà

1758, abril,
18 - 1766,
juny, 20

Lletres de Fèlix de Copons al marquès de Moja

Moja 260/11

Dossier amb les missives de Fèlix de Copons (prevere) en les que tracta del
seus apoderats. Alacant i Sant Roc. 3 lletres. [8] p.
Castellà

1770,
Lletres de Ramon Copons Oms a Pere Pons, prevere i procurador general
novembre, 4 del marquès de Moja

Moja 260/12

Dossier amb la missiva de Ramon Copons i Oms, en la que tracta de la
malaltia de Maria Teresa. Girona. 1 lletra. [3] p.
Català
1777, març, Lletres de Francisco de Oteyza al marquès de Moja
11 / 1777,
abril, 19
Dossier amb les missives de Francisco de Oteyza, demanant que pagui els
fruits laics. Barcelona. 2 lletres. [4] p.
Castellà

Moja 261/15

1790, març
31

Moja 468/26

Lletres d'Antonio de Sentmenat a la marquesa de Moja
Dossier amb la missiva d'Antonio de Sentmanat (patriarca de les Índies) en
la que dóna el condol per la mort del marquès de Moja. [Madrid]. 1 lletra. 1 p.
Castellà

1791,
Lletra de Alexandre Sarriera al marquè de Moja
novembre, 2
Dossier amb la missiva d'Alexandre Sarriera (procurador, d'una comunitat
religiosa?). Sant Gregori (Gironès?). 1 carta. 1 p.
Català

Moja 491/14

1797,
febrer, 27

Moja 230 bis/75

Lletres de la marquesa de Moja a Matea Salcedo Sentmenat
Dossier amb la missiva comunicant la mort del marit de la marquesa.
Barcelona. Esborrany i còpia. 2 cartes. [4] p.
Castellà

1797,
febrer, 3

Lletres de Miguel Llauger a la marquesa de Moja

Moja 230 bis/39

Dossier amb la missiva de Miquel Llauger en la que tracta d'un benefici
eclesiàstic. Canet. 1 lletra. [2] p.
Castellà

1805,
desembre,
26 - 1810,
setembre,
23

Lletres d'Anton Pons a la marquesa de Moja

Moja 230 bis/61

Dossier amb les missives d' Anton Pons en les que parla, entre altres coses,
de batalles i tropes. Bellver. 2 cartes. [4] p.
Català
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1806, juliol,
15

Lletres de Pablo Rur[...] a la marquesa de Moja i Cartellà)

Moja 230 bis/71

Dossier amb la missiva de Pablo Rur[...]. Liorna (Itàlia). 1 carta. 1 p.
Castellà
1806, juliol,
9 - 1806,
juliol, 12

Lletres de l'esposa de Fivaller i mare de Juan Antonio de Fivaller a la
marquesa de Moja

Moja 230 bis/30

Dossier amb la missiva de de l' esposa de Fivaller i mare de Juan Antonio de
Fivaller, en la que tracta d'un matrimoni. Esborrany i còpia de carta enviada.
Barcelona. 1 lletra. [5] p.
Castellà
1806, maig, Lletres de Bonaventura Macià Santacreu a la marquesa de Moja
Moja 257/9
6 - 1814,
octubre, 7
Dossier amb les missives de Bonaventura Macià Santacreu. Inclou un rebut
de Ramon Pedrol per la compra de quarteres de cereals, la còpia d'una carta
de Pedro de Macanaz dirigida a Ramon Macià de Lleopart, fill de
Bonaventura Macià, i l'anotació, en dues cartes, de les respostes. Vilanova
de Meià. 6 cartes (incloses les còpies). [10] p.
Català i castellà
1806,
octubre, 1 1818, juliol,
20

Lletres de Josep Reig i Llach a la marquesa de Moja

1807, abril,
10

Lletres de Margarita Galbán a la marquesa de Moja

Moja 230 bis/89

Dossier amb les missives de Josep Reig i Llach. Inclou una carta enviada a
Esteve [Milans?], una còpia d'una carta enviada i una lletra amb anotació de
la resposta. Vilabertran, La Vola i Barcelona. 5 cartes (inclosa la còpia de la
carta enviada i la d'Esteve). [6] p.
Català
Moja 230 bis/32

Dossier amb la missiva de Margarita Galbán (abadessa del convent de
caputxines de Barbastre) demanant caritat. Barbastre (Aragó). 1 lletra. 1 p.
Castellà

1807, juny,
18 - 1810,
agost, 25

Lletres de Maria Ventura Milans i Fort a la marquesa de Moja

Moja 230 bis/48

Dossier amb les missives de Maria Ventura Milans i Fort en la que tracta del
segrestament dels béns que va patir la marquesa i la mateixa Maria Ventura.
Una lletra conté en el dors un resum de la resposta. Arenys de Mar. 2 lletres.
[5] p.
Català

1810,
Lletres de Francesc Fort i Ros a la marquesa de Moja
agost 1814, maig, Dossier amb les missives de Francesc Fort i Ros (prevere i beneficiat)
22
tractant d'un benefici del castell de Santa Pau. Una carta inclou en el marge
anotació referent a la resposta. Girona i Banyoles. 2 cartes. [2] p.
Català

Moja 230 bis/82

1810, juliol,
31 - 1810,
agost, 14

Moja 230 bis/87

Lletres del marquès de Villel a la marquesa de Moja
Dossier amb les missives del marquès de Villel. Tarragona i Sant Cugat del
Vallès. 3 cartes (inclosa la còpia de la carta enviada). [4] p.
Castellà
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1812, abril,
11

Lletres de Catalina Pérez a la marquesa de Moja

Moja 230 bis/58

Dossier amb la missiva de Catalina Pérez, sol·licitant caritat. Inclou una nota
sobre la resposta negativa a la sol·licitud. Barcelona. 1 carta. [3] p.
Castellà

1812, maig, Lletres de Francesca Dapelo Aragó a la marquesa de Moja
18
Dossier amb la missiva de Francesca Dapelo Aragó en la que tracta d'unes
possibles noces amb un fadrí comerciant que en aquests moments fa un
viatge a Maó. Vilassar (Maresme). 1 carta. 1 p.
Català

Moja 257/6

1813,
desembre,
13 - 1814,
gener, 15

Moja 230 bis/47

Lletres de Mayol a Josep Ignasi Claramunt, procurador general de la casa
Moja i secretari de l'Ajuntament de Barcelona
Dossier amb les missives d'un tal Mayol (no consta el nom) en la que tracta
de temes familiars i de pagaments del Cadastre. [Barcelona]. 2 lletres.[6] p.
Castellà

1813, març, Lletres de Tomàs Moragas a la marquesa de Moja
22
Dossier amb la missiva enviada per la marquesa a Tomàs Moragas tractant
de la causa pia de Pasqual. [Barcelona]. Còpia. 1 lletra. 1 p.
Castellà

Moja 230 bis/54

1813,
setembre,
18

Lletres de Joan Durany i Prats a la marquesa de Moja

Moja 230 bis/27

1813,
setembre,
2 - 1813,
setembre,
28

Lletres de Manuela de Copons a la marquesa de Moja

1814, abril,
22 - 1814,
abril, 27

Lletres de R. B i P a la marquesa de Moja

1814,
febrer, 10

Lletres de Francesc Deop a la marquesa de Moja

Dossier amb la missiva de Joan Durany i Prats (prevere i ecònom de
Vallfogona) en la que demana caritat per l'església de Vallfogona.
Vallfogona. 1 lletra. [2] p.
Castellà
Moja 230 bis/23

Dossier amb les missives de Manuela de Copons en les que tracta d'afers de
família. S.l. 6 lletres. [20] p.
Castellà
Moja 230 bis/3

Dossier amb la lletra de R. B. i P. (viuda) en la que demana l'oficina de serer
del senyor Martí. Inclou en el dors còpia de la contestació a la corresponsal.
Barcelona. 2 lletres (inclosa la còpia). [2] p.
Català
Moja 230 bis/26

Dossier amb la missiva de Francesc Deop (prevere) en la que tracta de la
celebració d'una missa. Gràcia (Barcelona). 1 lletra. [2] p.
Castellà
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1814, juliol,
9 - 1814,
agost, 27

Lletres de Josep Simonell Estrada a la marquesa de Moja

Moja 230 bis/79

Dossier amb les missives de Josep Simonell Estrada en les que comunica la
mort del seu pare i dóna el condol per la mort de la mare de la marquesa. En
les mateixes lletres es troben esteses les respostes. Madrid i Barcelona. 2
cartes. [7] p.
Castellà

1814, juny, 2 Lletres de Francisco Moga a la marquesa de Moja

Moja 230 bis/50

Dossier amb la missiva de Francisco Moga (capellà del regiment d'Ultònia)
en la que demana per la sort del seu pare. Girona. 1 lletra. 1 p.
Castellà
1814,
Lletra de Josefa d'Alós a la marquesa de Moja
novembre, 9
Dossier amb la lletra de Josefa d'Alós en la que tracta de temes personals.
Madrid. 1 carta. [3] p.
Castellà

Moja 257/2

1814,
octubre, 7 1814,
octubre, 21

Moja 230 bis/7

Lletres de Josep Pasqual Boquer a la marquesa de Moja
Dossier amb les missives de Josep Pasqual Boquer (canonge) en les que
demana la mediació de la marquesa per aconseguir una prebenda. Inclou
còpia d'una carta de resposta. Urgell i Barcelona. 3 lletres (inclosa la còpia).
[9] p.
Castellà

1814,
Lletres de Marianna Mir a la marquesa de Moja
Moja 230 bis/49
setembre,
15 - 1814,
Dossier amb les missives de Marianna Mir en les que demana caritat. Arenys
novembre, 1 de Mar. 2 lletres. [5] p.
Català
1815,
Lletres de les abadesses del Convent de Caputxines de Girona a la
Moja 230 bis/22
desembre, marquesa de Moja
7 - 1819,
novembre, 8 Dossier amb les missives de les abadesses Catarina Farragut i Eulàlia Roure
demanant caritat a la marquesa, especialment llegums. Girona. 4 lletres. [4]
p.
Català
1815,
febrer, 26

Lletres de Maria Josepa de Santa Escolàstica a la marquesa de Moja

Moja 230 bis/74

Dossier amb la missiva de Maria Josepa de Santa Escolàstica (presidenta de
les carmelites descalces) en la que agraeix una donació de la marquesa.
Inclou en el dors còpia de la contestació al corresponsal. Tarragona. 1 carta.
[2] p.
Castellà
1815,
gener, 12

Lletres de Juan Bautista Sabadell a la marquesa de Moja

Moja 230 bis/72

Dossier amb la missiva de Juan Bautista Sabadell en la que demana caritat.
Manresa. 1 carta. [3] p.
Castellà
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1815, juny,
30

Lletres de Macià Lleopart a la marquesa de Moja

Moja 230 bis/41

Dossier amb la missiva de Macià Lleopart en la que comunica la mort del seu
pare. Vilanova de Meià (Noguera). 1 lletra. [2] p.
Català

1816, agost, Lletres de Jacint Costa a la marquesa de Moja
Moja 230 bis/24
27 - 1816,
setembre,
Dossier amb la missiva de Jacint Costa en la que tracta de dos personats.
10
Inclou còpies de 2 cartes enviades, una escrita en el dors d'una carta rebuda.
Vic (Osona) i Barcelona. 3 lletres (incloses les 2 còpies). [4] p.
Català
1816,
octubre 5

Lletres de la marquesa de Moja al rector de l'església de Bujanda

Moja 230 bis/11

Dossier amb la missiva de la marquesa al rector sol·licitant informació sobre
sant Faust, amb motiu d'un quadre de 1688, procedent de Mallorca, propietat
seva. [Barcelona]. 1 lletra. [2] p.
Castellà
1818,
desembre,
30

Lletres de Josep Valenciano a la marquesa de Moja

Moja 259/33

Dossier amb la missiva de Josep Valenciano, en la que notifica la mort de
Manuel de Sarriera. Vilafranca de Penedès (Alt Penedès). 1 lletra. [2] p.
Castellà

1819, juny, 9 Lletres de Rita Català a la marquesa de Moja

Moja 230 bis/19

Dossier amb la missiva de Rita Català en la que comunica que pateix un
càncer de pit. Inclou en el dors còpies de la carta de resposta i de l'enviada a
Pau Vilaró. Manlleu i Barcelona. 3 lletres (incloses les 2 còpies). [3] p.
Català
1820,
setembre,
25

Lletres de Francisco Palau, prior de la Cartoixa de Santa Maria d'Escaladei a Moja 230 bis/16
la marquesa de Moja
Dossier amb la missiva de Francisco Palau en la que comunica a la
marquesa la celebració de misses. Santa Maria d'Escaladei (Priotat). 1 lletra.
1 p.
Castellà

1860, maig
21

Lletres de Carme Sarriera i Copons a la marquesa de Moja

Moja 103/63

Dossier amb missiva de Carme [Sarriera i Copons], germana de la marquesa
de Moja. Madrid. 1 lletra. [2] p.
Castellà
1860, maig, Lletres de Joan Català dirigides a la marquesa de Moja
26 - 1860,
juliol, 17
Dossier amb missives de Joan Català, demanant caritat. Manlleu (Osona). 2
cartes. [3] p.
Català

Fons Marquesat de Moja

Moja 103/14

77

01.02.02.02.06. CORRESPONDÈNCIA FAMILIAR.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1861, juny,
16

Lletres de José Galcerán a la marquesa de Moja

Moja 103/25

Dossier amb missiva de José Galcerán donant les gràcies per una almoina
rebuda de la marquesa. Alós (Pallars Sobirà). 1 carta. [2] p.
Castellà

1864,
febrer, 18

Lletres de Maria Antònia Patxot a la marquesa de Moja

Moja 103/47

Dossier amb missiva de Maria Antònia Patxot (abadessa), sol·licitant caritat.
Barcelona. 1 carta. 1 p.
Castellà
1865, maig, Lletres de Cayetana Gallart de Sentmenat a Magí Porta, administrador del
10
Marquesat de Moja i de Cartellà

Moja 103/28

Dossier amb missiva de Cayetana Gallart de Sentmenat (germana política de
la marquesa de Moja), tractant de la mort de la marquesa. Madrid. 1 lletra.
[2] p.
Castellà
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[1727]

Relació de les preses de possessió dels béns integrants del patrimoni
Copons per part del procurador d'Agustí de Copons, marquès de Moja de la
Torre

Moja 26/37

Relació en la que es fa constar, segons protocol de Josep Llaurador, notari
de Barcelona, el dia, mes i any de la presa de possessió de cada bé del
patrimoni Copons, fideïcomissat per les disposicions testamentàries de
Ramon de Copons, per part de l'hereu Agustí de Copons, marquès de Moja
de la Torre. Consten: la Casa Gran i la Casa dels Caputxins de Vilafranca del
Penedès, els delmes i censos de la carlania de Sant Miquel Dèrdol, així com
l'heretat anomenada Sagarrulls; el mas Granell de Santa Margarida i els
Monjos i els delmes i censos del mateix terme, el castell o casa gran
d'Espitlles i els delmes de la mateixa quadra, els delmes de la carlania de
Banyeres; de la casa i castell de Castelldefels i la jurisdicció civil i criminal,
delmes i censos de Begues, Gavà i Castelldefels de la Baronia
d'Eramprunyà [Barcelona]. [4] p.
Català
[1786]

"Relació individual dels patrimonis que poseheix lo señor marquès de Moya
ab distincció de ram de bens per rahó de las succescions en rahó dels
mayorasgos, concistencia, modo de son pago, pactes ab los massovers de
las heretats y tot lo demés concernent a dits patrimonis"

Moja 26/19

Inventari del patrimoni immoble i de les rendes dels marquesos de Moja
procedent de la casa Copons, amb anotació del sistema d'explotació de les
finques. A l'acabament es fa constar l'existència dels patrimonis Desbosc,
Oms i Gibert sense arribar a detallar-los. [Barcelona]. Esborrany. [13] p.
Català
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1442, abril,
17 / 1528,
gener, 23 /
1657, agost,
31/ 1716,
novembre,
25 / 1723,
gener, 17 /
1772,
gener, 9 1787,
desembre,
19

"Capbreu del il·lustre senyor marquès de Moya dels censos de Barcelona y
son territori. Rebut en poder de Joseph Ribas y Granes"

Moja 237/A

1594,
gener, 27 1679, juny,
15

Llibre d'escriptures del llinatge Copons

Llibre factici que recull, en una primera part, antecedents dels censos
capbrevats i, en una segona, les confessions atorgades a favor del marquès
de Moja. La primera part està conformada per: l'escriptura de "venda de
alguns censos feta per Margarida Turri, muller de Pere Guillem de Turri, a
Pere Gual" atorgada davant Bartomeu Agell; la "Confessió feta per lo
magnífich Lluís Gibert, ciutadà de Barcelona, a favor de la Camareria del
Real Monastir de Ripoll, de diferents partits de censos que dit Gibert reb en
la ciutat de Barcelona y en son territori", protocol·litzada per Jaume Sastre;
l'escriptura d'establiment d'una casa situada aprop del Monestir de les
Caputxines de Barcelona atorgada per Marinà Lluçàs i de Copons, vídua de
Francesc Lluçàs, a favor de Joan Giralt; l'escriptura de "Censal venut y
originalment creat per Francisco Blasi, paraire, germans, ciutadans de
Barcelona, y Maria Blasi, muller de dit Ramon, a favor del molt reverent pare
prior y convent de Sant Agustí de la mateixa ciutat, com a propietaris y del
reverent pare fray Nicolau Mir y Portaria", i l'àpoca de 54 lliures, 15 sous
atorgada per Teresa de Montoliu, abadessa del monestir de Sant Pere de les
Puelles, davant Francesc Cervera, a favor de Sebastià Vidal, mercader de
Barcelona. La segona part, està constituïda per: l'escriptura de poders per
poder capbrevar atorgada per Josep de Copons a favor de Pau Cabrer,
negociant de Barcelona, i el capbreu amb 97 confessions atorgades a favor
d'aquest senyor. Inclou sumari per carrers al darrere i sumari onomàstic
entre els folis 44 i 47. Barcelona. Còpies autenticades per Francesc Albià,
Magí Artigas, Emanuel Comelles, Francesc Joan Elies, Francesc Novell,
Pere Pagès i Josep Ribas i Granes. [440] p.
Llatí i català
Moja 551/III

Llibre factici amb títols del llinatge Copons: venda a carta de gràcia atorgada
per Ramon de Copons a favor del seu germà Jaume d'unes cases situades
en la Devallada de Sant Miquel; venda atorgada per Ramon d'Oms a favor
de Ramon de Copons de 25 tapissos; revenda atorgada pel procurador del
prior i convent de carmelites descalços de Barcelonaa favor d'Agnès de
Copons i Grimau d'un censal de 650 lliures de preu i pensió anual de 32
lliures, 10 sous; partida de taula d'un censal; donació atorgada per Petronilla
Gil Amat a favor de Victòria Planes i Llobet de dos censals, testament de
Victòria Planes i Llobet viuda de Miquel Planes, mercader de Barcelona, pel
qual fa hereu a Miquel Planes, escriptura de consignació atorgat per Miquel
Planes a favor del Convent de Sant Josep d'un censal de 32 lliures, 10 sous
per dotació de la Capella de Nostra Senyora del Carme; escriptura de
revenda atorgada per Francesc Senjust d'un censal de 1.500 lliures de preu i
75 lliures de pensió a favor de Jaume de Copons, bisbe de Lleida; manament
de solta i dipòsit de les anteriors 1.500 lliures; clàusula hereditària del
testament de Jeroni Sentjust; revenda de censal de preu 1.200 lliures
atorgada per Maria Tamarit a favor de Jaume de Copons i escriptura
d'adjudicació dels béns de Càrcer a Tamarit. Barcelona. Còpies autèntiques
signades per Josep Fontana, Ramon de Vilana Perles, Francesc Llunell,
Pere Pau Vives, Miquel Domènec Castells, Dídac Vilaseca, Bonaventura
Torres, Josep Miquel Serra, Josep Monclar i Joan Alomar. [87] p.
Català i llatí
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01.02.02.03.01.01. LLIBRES MESTRES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1601,
octubre, 1 1670,
setembre, 8

"Llibre dels sensos, sensals, violaris y altres omuluments rep lo senyor don
Hieronim de Copons o son ereu en lo present Prinsipat de Catlunia [sic]
1617. Llibre de les causes pies fundade [sic] per lo senior Galseran de
Copons"

Moja 350

Llibre mestre de les rendes i propietats de Jeroni de Copons en el qual
s'assenten: els regestos de les rendes i del seu valor (censos, censals,
violaris, lloguers de cases i terres), notes per "memòria" de l'hereu de
compres de drets i rendes, comptes de collites de 1658 i 1659, institució i
administració de causes pies i fundacions, i així mateix notícies de
defuncions i naixements de la família Copons. Inclou sumari. [Vilafranca del
Penedès]. [34] p.
Català
1643 - 1725 Llibre mestre amb la relació de les rendes i inmobles del llinatge Copons

Moja 532

Llibre mestre redactat per Ramon Copons i Tamarit (iniciat potser com a
llibre de comptabilitat el 1643), devers 1645 amb la relació dels censals i
censos a cobrar, cases i terres, amb el regest dels corresponents
instruments jurídics que els legitimen, del llinatge Copons; amb "notes" de
cronologia posterior sobre els esmentats drets, cobraments realitzats,
contractes d'arrendament i notícies familiars. En el f. 352r nota en què
s'assenten les partides de taula datades el 13 d'octubre de 1703 del
quitament de diferents censals; en el f. 474v. Assentaments de les despeses
d'Anton de Copons en un viatge fora de Catalunya fet entre 1668 i 1669; al f.
475v i ss. Assentaments de les despeses de la celebració de les noces
d'Anton de Copons amb Maria Gràcia de Pinós i Rocabertí el 12 de
desembre de 1666 (amb l'anotació, entre altres, del menjar). Inclou a l'inici
un sumari. [Barcelona]. [151] p.
Català
1674 - 1743 Llibre mestre amb la relació dels inmobles, rendes, causes pies i beneficis
del llinatge Copons

Moja 146

Llibre mestre redactat per Ramon Copons i Grimau devers 1674 amb la
relació dels censals i censos a cobrar, inmobles i terres (cases del carrer
dels Mercaders de Barcelona, heretat de Samuntà del terme de Sant Martí
Sarroca, peces de terra, "Farriginal" i casa gran, petita i adobaria de
Vilafranca del Penedès; peces de terra i casa del carrer Ample de Barcelona,
heretats i cases de Sant Jaume de Moja, heretat anomenada la Cogullada de
Sant Miquel Dèrdol, casa gran, part d'un forn i hort d'Igualada), aniversaris,
misses i causes pies, amb els corresponents instruments jurídics que els
emparen, del llinatge Copons; amb "notes" posteriors sobre els esmentats
drets, adjudicacions d'herència, notícies familiars i compres d'elements
decoratius per la casa. En els folis 216r-217r i 222rv estan assentats
naixements, matrimonis i defuncions de la família de Ramon de Copons i
Grimau i Anna de Copons, i els seus fills. Inclou a l'inici sumari per tipologies
documentals. [Barcelona] [182] p.
Català
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01.02.02.03.01.01. LLIBRES MESTRES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1674,
gener, 1 1683,
setembre,
15

"Llibre fet per mi don Ramon Copons y Grimau, vuy al primer de janer 1674"

Moja 206

Llibre mestre redactat per Ramon Copons i Grimau, amb la relació de les
seves propietats i rendes i el corresponent regest dels instruments jurídics
que els legitimen; amb assentaments cronològicament posteriors referents a
aquests mateixos drets. Hi figuren: la casa anomenada dels "cantons de la
Ferradura" (venuda el 5 de desembre de 1674), una casa de Vilafranca
llogada a Francesc Girona, una caseta de Moià , els censos satisfets per
Joan Faura, la botiga del Capítol de la Catedral de Barcelona en el terme de
Sant Martí Sarroca; els censals cobrats de les universitats de Sitges, d'Altet,
Granyena, Maldà, Sant Martí Sarroca, Vilanova de Cubelles i la Geltrú,
d'Artús Sastre, Antoni Barnich i Jaume Canals, Josep Boix, canonge Foix,
Josep Castellví, Jacint Casanovas, Ramon i Francesc Esteve, pare i fill;
Ramon Font, Maria Mateva, Bartomeu Pedró, Jacint Pinalt, Comtat de Santa
Coloma, pubills Ruberts, Jaume Roses, Francesc Ràfol, Jaume Romeu,
Josep Rigual, Joan Soler, Josep Salt, Jaume Serra, Isidre i Magí Soler, Joan
Vidal de les Rovires i Joan Vidal de Ribes, Pau Urgell; els lloguers de camps
de moreres, els horts de Santa Digna i de Vilafranca del Penedès, les
botigues dels carrers Ample i d'en Gignàs, els crèdits concedits a Antoni
Bolet, Josep Casas, Francesc Escardó. En una segona part, es troba
assentada la "Memòria del que tenim en la vila de Igualada y son territori".
Es troben així mateix notes, com el casament de Ramon de Copons amb
Anna Copons i el naixement de tres fills, Agustí, Maria i Pere. Inclou a l'inici
un sumari. [Barcelona]. [197] p.
Català
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01.02.02.03.01.02. COMPTABILITATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1686] 1690,
octubre, 6

"Llibre ahon consta del que va pagant don Francisco Copons que u son
crèdit"

Moja 392

Registre de pagaments de Francesc de Copons en la que es troben
assentades les despeses per la malaltia (metge, cirurgians) i mort (celebració
de misses) d'Anton Copons [Grimau] (folis 165 i ss). El volum és mancat de
la major part dels seus plecs i, vistes les poques entrades del sumari,
possiblement arrancats per aprofitar el seu paper. Inclou sumari. [Barcelona].
[7] p.
Català
[1724] [1733]

Notes dels deutes i rendes del marquès de Moja

Moja 536/I/4

Dossier amb notes esparses, possiblement redactades pel mateix marquès
de Moja, referents als deutes contrets a Madrid el 1724, les despeses
principals (censals, censos, cadastre...) i les rendes, procedents del rei, de
les senyories... [Barcelona]. 10 unitats. [11] p.
Català i castellà
1575,
octubre,
19 - 1576,
març, 27 /
1622, abril,
18 - 1625,
desembre,
20

"Libre aont astan asentats tots los remats de bestiars que io don Hieronim de Moja 388
Copons tinch, comensant a 25 de max de 1622"

1583, juny,
30 - 1642,
agost, 26

"Llibre de memorias y albarans de Jaume Alsina y después de D. Geroni de
Copons"

Llibre (reutilitzant un registre amb assentaments de cobraments i pagaments
de 1575 a 1576 relatius bàsicament a compres i vendes amb Jaume Pau
Franquesa, d'Igualada, i mossèn Miquel Valensià) amb els assentaments
dels negocis de Jeroni de Copons amb caps de bestiar (generalment ramats
d'ovelles, cabres i segalls, però també bous...), llana, forments, lloguers i
censals. Consten com a persones amb qui manté tractes, entre altres:
Jaume Ferreres, Jaume Poch, d'Orpí; Francesc Bartolí, Rafel i Pere Gual,
Toni Masarnau, Francesc Claramunt, de Piera...; [Vilafranca del Penedès
(Alt Penedès)]. [59] p.
Català
Moja 398

Registre amb assentaments de notes de mossèn Jaume Alzina, mercader de
Vilafranca del Penedès, i rebuts estesos al seu favor; continuat després de la
seva mort, reaprofitant el llibre, per Jeroni de Copons. [Vilafranca de
Penedès (Alt Penedès)]. [153] p.
Català i castellà
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01.02.02.03.01.02. COMPTABILITATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1597 1601, març,
10 / 1615,
març, 10 1753, març,
2

"Llibre on se trobaran continuats los pagaments dels mals fan en casa
comensa lo any 1646"

Moja 291

Registre de pagaments fets per Ramon de Copons i successors del llinatge
Copons reutilizant un llibre de Maria Anna Moliner i Gilabert i Magdalena de
Queralt i Moliner, les quals assenten despeses principalment per personal
domèstic, i les tretes per les vendes de mules i matxos (folis 1-3, 17). El gruix
el conforma assentaments de rebuts del llinatge Copons: censals carregats
sobre la Baronia d'Eramprunyà, comprada per Jaume de Copons, amb les
pensions satisfetes; censals també satisfets als beneficis, entre altres, de:
sant Blasi de Perpinyà, sant Joan Baptista de Torredembarra, els dels
Quadre Doctors de la Seu de Vic, Nostra Senyora de la Concepció de
Granyena, Nostra Senyòra de Gràcia, Santa Cecília i de sant Pacià; i a
particulars, entre altres: Francesc Balell, Ramon Blanes, Joan Burguès,
Jeroni Domingo. Inclou sumari. L'acompanyen sense relligar notes i rebuts.
Barcelona. [192] p.
Català

1620, maig, "Libre de l'any 1621 aont estan asentats tots los dèbits y crèdits y de 1622"
Moja 181
5 - 1626,
agost, 25
Registre de Jeroni de Copons amb els assentaments comptables de negocis,
per una banda, amb caps de bestiar (generalment ramats d'ovelles, cabres i
segalls, però també vaques, bous...) i vi, forments... amb, entre d'altres,
Galceran Orgilés, Montserrat Pugo, Onofre Planes, Gabriel Junyent...
pagesos i pastors, i per altra finançant a tercers. Així mateix es troba una
relació dels administradors de la causa pia fundada per Galceran de Copons
per a fadrins pobres, en la qual consta va ser administrada per Jeroni de
Copons entre el maig de 1625 i "acabarà en lo mag de 1627". [Vilafranca del
Penedès (Alt Penedès)]. [312] p.
Català
1624,
desembre,
1 - 1635,
gener, 1

"Anotacions de D. Geroni de Copons sobre sos remats y crèdits procedents
de ells"

Moja 117

Llibre de registre de Jeroni de Copons de compres i vendes de caps de
bestiar (generalment ramats d'ovelles, cabres i segalls, però també vaques,
egües, porcs...). Consten com a persones amb qui manté negocis, entre
altres: Vicenç Soler, de Viladellops; Bertran Torres, Pau Farret, Pau Rubió,
Gabriel Junyent, Francesc Molet, de l'Arboç; Toni Salba, de Pacs del
Penedès; Pere Vidal i Magí Ferrer, de Canyelles...; [Vilafranca del Penedès
(Alt Penedès)]. [59] p.
Català
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01.02.02.03.01.02. COMPTABILITATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1627,
novembre,
14 - 1632,
desembre,
24 / 1644 1675

"Assi comensen les rendes de sensos y sensals y lloguers de terres per lo
any 1628 y lloguers de cases"

Moja 182

Registre d'entrades en concepte de pensions de censos, censals, lloguers de
cases i peces de terra, i trasllats del deute, del patrimoni Copons entre 1627 i
1632, amb anotacions dels títols que els legitimen, que poden ser de dates
anteriors, i assentaments porteriors. Consten com a censataris i llogueters:
Jaume Mora, paborde; els hereus d'Esteve Saiol i Macià Melich pel lloguer
d'una casa i botiga del carrer de la Tapineria de Barcelona, Andreu Mir, Joan
Morera i Sanç Vidal, sombrerers, pels lloguers d'unes cases del carrer dels
Sombrerers; Joan Duran moler, Francesc Garau, paller, Antoni Sastre, Antic
Fetxo, Jeroni Llobet, Pere Vinader, Gregori Romeu oller i la Confraria dels
Ollers, Gabriel Ferrer, Pau Calaf, les universitat d'Arbeca, Granyadella i
Vilamur, Joan Monelus, Bernat Torres, Domingo Bosch, Bernat Carbonell,
pagès de Sant Just Desvern; Jeroni Llevaneres mercader, Pere Niubó notari,
Gabriel Ferrer, Joan Vinyals, Anna Llopart, Pau Bartres, Arnau Vergés, Joan
Desch, Dorotea Solera, la Generalitat de Catalunya, Pau Bartres, pagès;
Antoni Tixeres, Joan Volart hortolà, Francesc Bru, Domingo Cruzeu i Miquel
Monllor, Ramon Serra teixidor de llana, Tomàs Pasqual mercader, Gabriel i
Antoni Ferrer, Antoni Cases, Pere Bartres treballador, Antoni Tabasca,
Miquel Solares, Antoni Colomer, Elisabet Joana Oriola, Pau i Joana Pagès,
Margarit Rifós, Jeroni Dols adroguer, Eulària, Montserrat i Margarida
Serdanya, Joan Coll, Miquel Llauder, Mateu Forner mercader, Narcís Avalla,
Antic Roig, Ramon Serra teixidor de llana, Eleonor Rosselló, Eleonor i
Andreu Mateu, Antic Terrés prevere, Antoni Mir de Cabrera i Pere Joan
Alzina, Antic Gilabert, pagès de Sant Just Desvern; Joan Vinyals, Francesc
Roure, pagès d'Alella, Elisabet Joana Oriola, Francesc Gayas fuster;
Francesc Regasol, pagès de Caldes de Montbui, Baldiri Beulovi; Antoni Ros,
Ramon Font, Mònica Carmini. A continuació segueix el "Levador del Benefici
de Santa Catherina de Dimas Lussas, fundat en la Seu de Barcelona, en el
qual es relacionen els censataris del benefici i els seus creditors. [Barcelona].
[188] p.
Català

1636, març, Llevador de censos i pensions de censals satisfets per Joana Argensola i
Moja 186
9 - 1665,
Grimau i família
desembre,
22
Llibre registre de censos i pensions de censals satisfets per Joana Argensola
i Grimau i els seus hereus, Jeroni Argensola i després els Copons, Ramon
de Copons, a principalment entitats eclesiàstiques: convents de Sant Pere de
les Puelles, de Sant Benet de Bages, de Santa Caterina, de Nostra Senyora
del Carme, de Trinitaris Calçats; aniversaris comuns de la Seu de Barcelona
i de Sant Miquel, Pia Almoina de Barcelona, benefici segon de Sant Nicolau,
Benefici segon de Nostra Senyora de Santa Maria del Mar, Benefici de Sant
Joan, Benefici primer de Nostra Senyora... En cada assentament,
primerament consta la institució i a continuació els rebuts estesos per cada
abonament. A les darreres pàgines es troba un inventari de peces de plata
amb el pes que fa cadascuna. Inclou sumari. Barcelona. [75] p.
Català
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01.02.02.03.01.02. COMPTABILITATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1638,
octubre,
17 - 1653,
maig, 10

"Libre de la renda que lo señor Falip Bosch benefessiat de Sant Pera a de
cob[r]ar per enviar per al gasto de don Pedro Copons en Roma"

Moja 399

1645,
gener, 15 1664,
desembre,
13

Llibre de comptabilitat de Pere de Copons

1653, juliol,
3 - 1713,
juny, 21

Llibreta llevador de rebuts de Magdalena de Copons

1680,
desembre,
12 - 1783,
març, 10

"Comptes diferents de botigas y menestrals y recibos de 1680 a 1783".

Registre a manera de llevador portat per Felip Bosch, procurador de Pere de
Copons per poders atorgats el 14 de novembre de 1635, de les rendes del
poderdant i les operacions realitzades, cobraments i girs de banc i taula. Es
detallen les entrades per l'arrendament de les rendes del Priorat de
Tresponts, les pensions de Nicolau Carbonell i pensions de Dalmau i Jeroni
de Copons [Barcelona]. [133] p.
Català
Moja 391

Registre de diners prestats per Pere de Copons (entre d'altres al seu germà
Francesc) així com també entrades per vendes de vi, lluïsmes, lloguers de
terres.. I despeses per a la compra de palla, blat, mules, i de sous de fusters,
argenters, candelers de cera, procuradors, cuinera, dona de les claus,
criats.... Moltes satisfetes per banc i taula. Inclou sumari. Barcelona. [189] p.
Català

Moja 401/I

Registre de rebuts de Magdalena de Copons, entre els quals consten el de la
missa quotidiana celebrada en l'altar privilegiat de Sant Andreu del Convent
de Sant Francesc per l'ànima de Francesc de Copons. [50] p.
Català i italià
Moja 26/7/7

Dossier amb els comptes i rebuts estesos per misses celebrades per les
ànimes de Galceran de Copons i Ramon de Copons Grimau; per teles i
guarniments comprats a botigues, en concepte de pensions de censals, de
menjars i de despeses de ferrers. Barcelona. 37 unitats. [50] p.
Català i castellà

1684, març, Llibre de personal domèstic de la casa Copons
21 - 1705,
agost, 14
Registre del personal llogat en el qual consten els noms de criats, cuineres,
cambreres, dides, traginers, mossos de cavalls i cotxers i llurs sous, i en
alguns casos també, amb el detall de salaris satisfets. Inclou sumari
onomàstic. [Barcelona]. [102] p.
Català

Moja 397

1699 - 1703 Llevador de censals, censos i lloguer d'horts del patrimoni Copons

Moja 209/III

Registre de censataris, censalistes i llogaters de Barcelona, Vilanova de
Cubelles i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Sant Martí Sarroca, Subirats,
Pontons, Granyena, Ribes, Altet, Masquefa, Sant Miquel Dèrdol, Sant Pere
de Riudebitlles, Pierola, Igualada i amb les quantitats que han de satisfer als
senyors Copons, redactat l'any 1699; amb notícia dels pagaments efectuats
fins l'any 1703. Inclou sumari onomàstic a l'inici. Barcelona. [48] p.
Català
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01.02.02.03.01.02. COMPTABILITATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1703, agost, Llibreta de despeses domèstiques fetes a compte de Francesc de Copons i
6 - 1706,
Grimau
setembre,
25
Llibreta qure recull les despeses, principalment per moldre blat, i d'entrades
en concepte de censos i collites. [Barcelona]. [54] p.
Català

Moja 552/9

1709,
febrer, 25

Moja 26/16

"Compte de corredorias del señor Dn. Ramon Copons y de Grimau"
Rebut estès per Antoni Tallandra de 22 lliures, 6 sous en concepte de
corredories. Barcelona. [2] p.
Català

1723, juliol,
10 - 1733,
novembre,
14

"Llibre per notar las partidas vage cobrant de mas rendas, començant des de Moja 396
lo mes de juriol de 1723"

1723, juny,
28 -1731,
desembre,
26

"Anotacions de D. Anton de Copons de sos cobros, pagos, actes,
disposicions etc. 1711 á 1731"

Registre redactat per Anton Copons i de Copons dels cobraments de les
rendes del benefici de Sant Vicenç de Burriac, de la parròquia de Cabrera;
de la pensió sobre el Bisbat de Mallorca, i de la capellania de Santa Elena,
de la Seu de Barcelona, i registre de cobrament i de despeses com a
apoderat de Francesc de Copons, germà seu i paborde de Berga. Barcelona.
[48] p.
Català
Moja 395

Llibre d'aritmètica que s'inicia amb el títol "Assí comensa la primera regla
general y principal de la arithmetica practica la qual communment és
anomenada sumar per la prova real", el qual és reutilitzat per Anton de
Copons per anotar "per memòria", la sentència d'1 de juny de 1730 del plet
de la Baronia de Santa Pau amb l'adjudicació dels crèdits a favor del
marquès de Moja per 82.632 lliures, 14 sous i 10 diners; el casament de la
seva germana Anna amb Marino Caracciolo i la seva mort el 1730; així com
també per assentar els cobraments com a canonge de la Seu de Barcelona,
com a rendista del Benefici de Sant Vicenç de Burriac, les despeses
domèstiques (compra de xocolata, teles, sabates, caritats, plats, sous de
criats i cuineres...) i els rebuts estesos a favor seu. Barcelona. [178] p.
Català i castellà
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01.02.02.03.01.02. COMPTABILITATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1731,
novembre,
4 / 1733,
novembre,
14

"Compte del que tinch cobrat y pagat yo Dn. Anton de Copons, com a
procurador de Dn. Francisco de Copons mon germà"

Moja 26/5

1738, juliol,
30 - 1745,
gener, 3

"Est llibre conté varios censals creats per la Casa de Copons, dels quals
alguns són ja lluïts…".

Estat de comptes, amb la relació de cobraments i pagaments ordenats per
ordre cronològic de l'abril de 1726 a abril de 1731, en el que es fa constar,
com a entrades, i entre altres, rendes de la pabordia de Berga i ajudes de
costa satisfets per entitats eclesiàstiques i particulars en gratificació de
gestions efectuades a Roma per Francesc de Copons, i com a despeses,
lletres citatòries, treballs i "regals" d'advocat i notari d'una causa seguida en
la Reial Audiència contra l'abat de Camprodon, enviaments fets a Roma,
certificats... A continuació segueix l'assentament d'haver cobrat el 14 de
novembre de 1733 per ordre de Francesc de Copons, paborde de Berga, i
per mà de mossèn Tomàs Valls, 330 lliures. Inclou, separadament, un
reconeixement de deute privat estès per Francesc de Copons a favor del seu
germà d'un import de 704 lliures, 10 sous, 2; una carta del mateix paborde
en la que es tracta, entre altres coses, del deute, i una relació amb el títol
"Memoria de las dependencias del Sr. Dn. Anton de Copons durant la
ausencia", la qual conté una relació de cobraments. [Barcelona]. 4 unitats.
[40] p.
Català i castellà
Moja 111

Registre dels pagaments de pensions de censals i secundàriament de
despeses domèstiques i de cobrament de rendes dels marquesos de Moja.
En quan a les pensions de censals, consten les satisfetes a: Benefici de
Santa Magdalena i Sant Joan, benefici de Sant Bartomeu, Santa Bàrbara i
Palladi; Capellania de Sant Nicolau i Sant Antoni, Benefici de Sant Vicenç,
Benefici de Nostra Senyora de les Neus i Sant Julià, Aniversaris Comuns de
la Seu de Barcelona, Marquès de Cerdanyola, Bonaventura Lanuça, Maria
d'Oms, Agnès Lanuça, Col·legi de Sant Sever, causa pia de Junyent, Josep
Antich, Convent de Descalces de Lleida, beneficis de Sant Pacià en la Seu
de Barcelona, Ignasi Bru, marmessoria de Maria Àngela Aleny, cònjuges
Sentmenat, Maria Moreno, missa de caritat fundada pels Copons, Fèlix
Copons, Capellania dels Set Goigs, Francesc Clota i Maria Benages (amb
aquest censal es descriu el preu, el bé empenyorat i la destinació, que és per
lluïr censals del patrimoni Oms). En quan a les despeses domèstiques,
s'assenten els pagaments de teles i cera mitjançant els trasllat del deute. Es
troben assentats també els impostos satisfets del Cadastre dels béns de
Barcelona dels anys 1731 a 1739 (f. 294). En quan a cobraments, es troben
els assentaments dels arrendaments cobrats de les rendes de la Baronia
d'Eramprunyà del període comprès entre 1736 a 1744. Inclou un sumari a
l'inici. Barcelona. [108 ] p.
Català
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01.02.02.03.01.02. COMPTABILITATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1749, agost, "Llibre en que se notarán los censals correspon y reb la casa del señor
Moja 373
12 - 1866,
Marques de Moya, los censos majors que no son en lo llevador,
abril, 11
Arrendaments, assistencias, lloguers de casas y terras, salaris de criats,
catastros, ab las noticias del estat en que se trobarán las pagas, y cobransas
de tot los sobredit, y altres, distribuit tot segons la lletra del abacedari
corresponent a cada una de las sobreditas cosas 1749".
Registre de cobraments i pagaments assentats pels conceptes
"assistències", "arrendaments", "censals", "lloguers de cases i terres",
"patronat de beneficis" i "salaris de criats". Consten els pagaments per
assistències o pensions anuals a la monja Margalida Copons (1749-1766) i a
Fèlix Copons (1749-1766); els regestos de les escriptures d'arrendament de
les rendes de la Baronia de Santa Pau, la Baronia del Castell d'Aramprunyà i
la Carlania de Banyeres (sense que constin però les entrades pels tres
lloguers), la de les rendes de Llorenç del Penedès, Calafell i Quadra de
Lleger en el que sí es troben assentades entrades; l'arrendament dels
delmes de Santa Margarida; els censals pagats a Maria Benages, als
administradors de la causa pia de Mariangela Bover i Aleny, a Emanuela
Sentmenat i de Copons, a la causa pia de Jeroni Perarnau, al Monastir de
Jerusalem de Barcelona, a Esteve Tomàs Andreu, a Josep Esmandia, al
marquès de Cerdanyola, a l'obtentor de la Capellania de Sant Nicolau i Sant
Antoni, a la marquesa de Benavent. Així mateix el lloguer de les cases de la
Riera de Sant Joan, del carrer Ample i de la Mercè, totes de Barcelona.
Consten així mateix les despeses per misses celebrades en la mateixa casa
dels marquesos de Moja, el benefici fundats en l'altar de l'Arcàngel Sant
Miquel de l'Església del Pi, els impostos (utensilis i Cadastre) satisfets i els
salaris de personal domèstic (cuineres, cambrera, majordom, criats, lacais,
cotxers, claveres, procuradors...). De foli 265 en endavant es troben
anotacions referents a la masoveria de la Torre de Reixac. Inclou sumaris a
l'inici; un de general i altre pels conceptes esmentats. Barcelona. [57] p.
Català
1752,
gener, 2 1752, abril,
17 / 1755,
agost, 11

"Comptes de Advocats y Procuradors 1752 a 1755"

Moja 26/7/6

Dossier amb els comptes i rebuts de despeses d'advocats i procuradors en
causes judicials seguides en la Reial Audiència a instància dels marquesos
de Moja. Barcelona. 6 unitats. [11] p.
Català

1754, juny, "Compte del que he pagat y cobrat de ordre y per compte del senyor don
Moja 536/I/2
Ramon de Copons des de lo mes de maig en què li doní altres comptes, que
17 - 1755,
novembre, 7 remetí a Tarragona"
Dossier amb els comptes anònims de l'administració de Ramon de Copons
en què figuren els ingressos (per l'arrendament de la notaria de Santa Pau,
pensions de censal, rendes del Benefici de Nostra Senyora dels Àngels...) i
les despeses. Inclou alguns rebuts justificatius. Barcelona. 17 unitats. [23] p.
Català i castellà
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01.02.02.03.01.02. COMPTABILITATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1767,
desembre,
11 - 1770,
abril, 18

"Recibos de entregas en Madrid al Sr. Marques de Moya des de 1767 a 1770" Moja 26/7/8

1783,
setembre,
25 - 1785,
desembre,
2 / 1794,
desembre,
26

"Llibreta de recibos de pago de corresponcions que correspon lo il·lustre
señor marquès de Moja pagats per Pau Cabré, son procurador"

Dossier amb rebuts estesos pel marquès de Moja a Madrid a favor de Josep
Boter i fill els quals pagaren per compte i ordre de Benages, Andreu i Milans i
companyia, de Barcelona. Madrid. 17 unitats. [35] p.
Castellà

Moja 341/4

Llibreta amb rebuts estesos a favor de Pau Cabrer, actuant com a apoderat
del marquès de Moja, corresponents a pensions de censos i censals així com
també per pagaments fets a professionals, a Esteve Guarda (advocat?) i a
Manuel Oliva (notari). Barcelona. [14] p.
Català

1786, maig, Compte i rebut estès per Josep Velat, brodador, de l'import cobrat d'un vestit Moja 1 bis/72
16
fet pel marquès de Moja de la Torre
Josep Velat estèn compte del brodat d'or d'un vestit per un import de 33
dobles sencilles; i a continuació fa constar que ha rebut del marquès de Moja
de la Torre 184 lliures, 16 sous. Barcelona. 1 p.
Català
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01.02.02.03.01.03. IMPOSTOS SATISFETS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1717, juliol
31 - 1770,
març 31

Notificacions de pagaments del cadastre als marquesos de Cartellà,
Castelldosrius i de los Vélez

Moja 38/I/31

Avisos de l'Ajuntament de Barcelona dels anys 1717, 1721, 1729 i 1770 pels
quals es notifiquen els imports a pagar. Imprès amb anotacions manuscrites.
Barcelona. 4 unitats. [4] p.
Castellà
1761, març, Rebut estès per Anton Matheu, prevere, subcol·lector del subsidi de quarta i
11
escusado de la ciutat de Barcelona

Moja 38/II/6

Confessa haver rebut de Pere Pont, prevere, obtentor del Benefici de Santa
Bàrbara, en la Catedral de Barcelona, 2 lliures corresponents a pagues de
1757, 1758, 1759 i 1760. Imprès i manuscrit. [Barcelona]. 1 p.
Català
1777,
Rebuts de contribucions militars
octubre, 4 1807, agost, Dossier amb els formularis-rebuts estesos a favor del marquès de Moja
31
justificatius d'haver satisfet els impostos de l'equivalent a allotjaments i
utensilis militars. Barcelona. 52 unitats. [52] p.
Castellà

Moja 546/IV

1783,
novembre,
18 - 1785,
setembre,
19

Rebuts de l'Excusado estesos a favor del marquès de Moja

Moja 214/10

1796, juliol,
1

Rebuts de contribucions militars

Dossier amb els rebuts estesos per Jacint Barner, prevere i sotscol·lector de
l'Excusado, pel cobrament dels drets de l'Excusado corresponents al Capítol
de la Catedral de Barcelona dels delmes de les parròquies de Vilafranca del
Penedès, Vilassar, Santa Margarida i els Monjos, Castelldefels, Begues,
Gavà, Sant Jaume dels Domenys, Olèrdola, Calafell, Llorenç de Penedès i
Banyeres. Barcelona. 4 unitats. [4] p.
Castellà
Moja 546/V

Dossier amb els formularis-rebuts estesos pel tresorer de la Caixa d'Arbitris
de la ciutat de Barcelona a favor del marquès de Moja i de Cartellà
justificatius d'haver satisfet els impostos per l'armament i manteniment de
miquelets. Barcelona. 2 unitats.
Castellà

1798,
desembre,
22 - 1801,
novembre,
30

Rebuts de contribucions militars

Moja 546/VIII

Dossier amb rebuts estesos pel tresorer nomenat pel capità general de
Catalunya, en concepte de quantitats destinades a la Junta d'Auxilis, pels
imports satisfets pel marquès de Moja i de Cartellà. Barcelona. 7 unitats. [7]
p.
Castellà
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01.02.02.03.01.03. IMPOSTOS SATISFETS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1798,
Rebut de la Tresoreria Major de la Monarquia a favor de la marquesa de
setembre, 7 Moja i de Cartellà

Moja 327/5

Carta de pagament de Felip González Vallejo, tresorer major de la Corona, a
favor de la marquesa de Moja i de Cartella per 8.067 maravadisos donats
voluntàriament al rei. Madrid. [1] p.
Castellà

1800, juliol,
30 /1807,
agost, 29

Rebuts d'impostos per a l'Estat

1800,
octubre, 16

Rebuts d'impostos per a l'Estat

Moja 546/VII

Dossier amb notificacions emeses pels regidors del terme de Sant Martí de
Provensals en les quals hom participa al marquès de Moja que s'han de
satisfer les contribucions per l'impost del "subsidi de 300 milions" establert
per fer front a les despeses de l'Estat (inclou anotació de pagament) i de
l'augment del mig cadastre. Sant Martí de Provençals (Barcelonès). 2 unitats.
Català
Moja 546/VI

Dossier amb rebuts estesos pel caixer de l'Ajuntament de Barcelona en
concepte del pagament de l'impost del "subsidi de 300 millons" establert per
fer front a les despeses de l'Estat, satisfet pel marquès de Moja i de Cartellà.
Barcelona. 4 unitats. [4] p.
Castellà
1804, abril,
4 / 1804,
abril, 13

Rebuts d'impostos per a l'Estat

1861,
novembre,
1 / 1862,
febrer, 1

Notificació dels impostos a satisfer en concepte d'amillarament a la
marquesa de Moja de la Torre

Moja 546/IX

Dossier amb rebuts estesos per la Recaudación del Servicio Temporal en
concepte de quantitats satisfetes pel marquès de Moja i de Cartellà
destinades a la Caja de Reducción de Vales Reales. L'impost gravava el
servei domèstic i les mules. Es fan constar: set criats, vuit criades i 4 mules.
Barcelona. 2 unitats. [2] p.
Castellà
Moja 26/65

Notificacions dirigides a la marquesa de Moja de la Torre dels impostos que
ha de satisfer en concepte d'amillarament per les finques de la seva propietat
a Santa Margarida i els Monjos i a Calafell. Santa Margarida i els Monjos (Alt
Penedès) i Calafell (Baix Penedès). Imprès i manuscrit. 2 unitats. [2] p.
Castellà
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01.02.02.03.02.01. BARONIA D'ERAMPRUNYÀ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1754]

Escriptura d'establiment atorgada pels barons de la Baronia d'Eramprunyà a
favor de Francesc Joval i Martí

Moja 17/4

Escriptura en què després d'exposar els antecedents d'un establiment es
confirma un nou establiment a favor de Francesc Joval i Martí, prevere, com
a hereu de Francisca Joval. Es detalla la localització de les peces de terra, la
seva extensió i els pactes i condicions. [Barcelona]. Esborrany. [4] p.
Català i llatí
[1770]

"Notas y resumen de las affrontacions y repartiments de las terras de las
marinas de Gavà y Castelldefels y de altres actes dependents de aquells"

Moja 17/2

Llibreta amb els regestos de diferents escriptures relatives a les marines
datades entre 1721 i 1750 i amb "Algunas noticias y advertencias per Manuel
de Texidor y de Llaurador en defensa de no deurer restituhir las quatre feixas
de terra que són en las marinas de Gavà". [Barcelona]. [47] p.
Català
[1774]

"Noticias sobre lo ocorregut en las 3000 mojadas de marinas de Gavà y
Moja 17/1
Castelldefels establertas per los barons de Arampruñà al Dr. Toda y altres en
1721"
Dossier que conté: el plec relligat amb les dades i el resum de les escriptures
atorgades el 22 d'agost i 12 de novembre de 1721, 2 i 31 de juliol de 1722
referents als establiments de les marines; els regestos dels traspassos de
terres de 1723 a 1754; els "Pactes de la concòrdia firmada en poder del
magnífich Manuel Texidor y de Llaurador [...] als 5 de juliol 1750 entre parts
de les il·lustres senyores Cayetana de Copons, marquesa de M;oya y donya
Maria de Moreno, senyoras jurisdiccionals per indivís de la Baronia del
Castell de Aremprunyà, de una, y los nous adquisidors de terras en las
marinas de dits dos termes de altra; pregons de les senyores jurisdiccionals;
nota històrica sobre els ponts de pedra; "Canació de las ditas terras
practicada per Francisco Clavera, geòmetra", i la "Nota dels jornals dels
hòmens empleats en la nova obertura y primera escura de la dita gran
corredora mestra que tingué principi lo dia 16 de juliol de 1750". A
continuació l'acompanya una taula amb els nous adquisidors en la qual
consta el seu nom i l'extensió de les terres i una nota sobre la primera divisió
de 1721. [Barcelona]. 3 unitats. [40] p.
Català

[1814]

Súplica de Maria Josefa de Sarriera i de Copons i Maria Antònia de Garma i
de Gutie

Moja 87/6

Maria Josefa de Sarriera i de Copons i Maria Antònia de Garma i de
Gutiérrez després d'exposar que tenen diversos dominis alodials en diferents
poblacions del Prat de Llobregat i que hom ha considerat que els senyors
alodials disposaven del dret d'obrir expedients i nomenar jutges de
capbrevació, previ permís del virrei, davant el fet que es pretén que siguin els
jutges de cada territori els responsables de la capbrevació, sol·liciten que
siguin els jutges de província els qui facultats d'exercir aquesta competència.
Inclou un esborrany d'un paràgraf. Barcelona. [5] p.
Castellà
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01.02.02.03.02.01. BARONIA D'ERAMPRUNYÀ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1664,
novembre,
10 - 1678,
octubre, 29

Llibre miscel·lani amb escriptures relacionades amb la Baronia d'Eramprunyà Moja 551/II
Llibre factici que recull l'escriptura d'inventari de béns de Jaume de Copons,
bisbe de Vic (en el qual es fa constar, en la relació de rendes, que la baronia
va ser adquirida de Miquel de Torrelles i de Sentmenat l'onze de gener de
1651), i set escriptures relacionades amb censals que hipotecaven la
Baronia d'Eramprunyà. Barcelona. Còpies autèntiques rubricades per
Bonaventura Torres, Baltasar Prous i Pau Lleopart, notaris de Barcelona.
[101] p.
Català, castellà i llatí

1725, maig, Regest de l'establiment atorgat pels barons d'Eramprunyà davant Tomàs
22
Casanovas i Solans a favor d'Ignasi Teixidor

Moja 17/3

Resum de l'escriptura en la que es fa constar la localització de tres peces de
terra pantanosa de Gavà, la seva extensió i els seus límits. [Barcelona]. [4] p.
Llatí

1757, març

Escriptura d'establiment atorgada pels barons de la Baronia d'Eramprunyà a
favor de Francesc Aymar

Moja 17/5

Escriptura en què després d'exposar els antecedents d'un establiment es
confirma un nou establiment a favor de Francesc Aymar, tintorer de panys.
Es detalla la localització de les peces de terra de Castelldedels, la seva
extensió i els pactes i condicions. Barcelona. Esborrany. [4] p.
Català
1758, maig, "Establiment fet y firmat per los il·lustres barons de la Baronia de Castall [sic] Moja 17/6
26
de Arenpruñà a favor de Pau Aymerich, pagès de Castelldefels, de una
pessa de terra, part conreu, part herma, part montaña detinguda de nou
mojadas poch més o menos situada en dita parròquia de Castelldefels"
Caetana de Copons, marquesa de Moja, i Maria de Moreno i Vidal, senyores
per indivís de la Baronia d'Eramprunyà, atorguen a favor de Pau Aymeric, un
establiment emfitèutic d'una peça de terra del terme de Castelldefels, que es
descriu i en la qual hi ha l'anomenada "Torre de la Guarda", per un cens
anual de 8 dotzenes d'escombres, i 200 lliures d'entrada i sota i pactes i
condicions, que es detallen. Amb la diligència d'inscripció en el Registre
d'Hipoteques. Barcelona. Còpia autèntica signada per Jeroni Cavallol Gras,
notari de Barcelona, l'11 de juny de 1784. [9] p.
Català i castellà
1758, maig, Escriptura d'establiment atorgada pels barons de la Baronia d'Eramprunyà a
26
favor de Josep Mirós

Moja 17/7

Caetana de Copons, marquesa de Moja, i Maria de Moreno i Vidal, senyores
per indivís de la Baronia d'Eramprunyà, atorguen a favor de Josep Mirós,
notari de Barcelona, un establiment emfitèutic d'una peça de terra del terme
de Castelldefels, que es descriu, per un cens anual de una quartera d'ordi i 8
dotzenes d'escombres, i un parell de pollastres d'entrada i sota i pactes i
condicions, que es detallen. Barcelona. Còpia autèntica signada per Jeroni
Cavallol Gras, notari de Barcelona, el 6 de maig de 1784. [8] p.
Català i llatí
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01.02.02.03.02.01. BARONIA D'ERAMPRUNYÀ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1811,
Lletres de Miquel Tinturer a la marquesa de Moja
desembre, 8
Dossier amb la missiva de Miquel Tinturer en la que recomana al seu fill
Antoni Pau. Gavà. 1 carta. 1 p.
Català

Moja 230 bis/81

1811,
setembre,
22

Moja 17/8

Escriptura de venda atorgada per Josep Calsa Rabass i el seu fill Josep
Calsa Armenteres, apotecaris, a favor de Jaume Valls
Josep Calsa i el seu fill atorguen a favor de Jaume Valls, clavataire de
Barcelona, la venda d'una heretat amb diferents peces de terra del terme de
Gavà, que es descriuen, per un preu de 1300 lliures, i pactes i condicions,
que es detallen. Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat). Esborrany. 2
unitats. [13] p.
Català

1816,
gener, 29

"Pactes que se deuran guardar y observar en la capbrevació fahedora en los Moja 17/9
llochs y termes de Castelldefels, Gavà y Begas que com a baronesas de
Aranpruñà tenim y pocehim per indivís"
Contracte privat entre Maria Antònia de Garma i la marquesa de Moja d'una
part i Josep Carreras de l'altra per portar a terme la capbrevació de la
Baronia d'Eramprunyà. Inclou duplicat. Barcelona. 2 unitats. [6] p.
Català

1818,
desembre,
24

Escriptura d'establiment atorgada pels barons de la Baronia d'Eramprunyà a
favor de Bartomeu Vieta

Moja 17/10

Escriptura en què després d'exposar els antecedents d'un establiment es
confirma un nou establiment a favor de Bartomeu Vieta. Es detalla la
localització de les peces de terra de Castelldedels, la seva extensió i els
pactes i condicions. Barcelona. Còpia simple. [10] p.
Català i castellà
1821, juny,
4 - 1822,
abril, 22

Establiment atorgat a favor de Francesc Serra i Ginesta

1831, juliol,
4 - 1832,
agost, 4

"Sobre la límpia de corredora mestre de Gabà y Castelldefels"

Moja 17/11

Dossier amb: l'escriptura en què després d'exposar els antecedents d'un
establiment es confirma un nou establiment a favor de Francesc Serra, en la
qual es detalla la localització de les peces de terra de Castelldedels, la seva
extensió i els pactes i condicions, l'escriptura de divisió del mateix atorgada
per Francesc Serra i Magí Corominas i la seva esposa, notes sobre el tema i
a manera d'informe historial de les escriptures relacionades. Barcelona.
Còpies simples. 4 unitats. [19] p.
Català i castellà
Moja 17/12

Dossier amb la correspondència relacionada amb la neteja d'una corredora
de l'estany de la Murtra del terme de Castelldefels; amb cartes del
governador, Josep Carreras, el batlle reial de Castelldefels, Pau Enrich.
Barcelona, Gavà i Castelldefels (Baix Llobregat). Originals i còpies. 11
unitats. [35] p.
Castellà
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01.02.02.03.02.01. BARONIA D'ERAMPRUNYÀ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1858, abril,
28 - 1864,
desembre,
24

Cobrament de la indemnització dels delmes proindivisos de la Baronia
d'Eramprunyà entre la marquesa de Moja i Antoni Joan de Foixà

Moja 87/9

1860,
setembre,
30 - 1863,
octubre, 19

Reclamació de Josep Carreras a la marquesa de Moja per la Baronia
d'Eramprunyà

1864,
novembre,
21 - 1865,
gener, 3

Cobrament de la indemnització dels delmes proindivisos de la Baronia
Moja 87/10
d'Eramprunyà entre la marquesa de Moja i Antoni Joan de Foixà en poder de
la viuda de Pedro Moret de Madrid

Dossier amb les lletres d'Angel Abad, Pedro Moret i la viuda d'aquest darrer
dirigides a Antoni Joan de Foixà, la marquesa de Moja i al seu apoderat
general Magí Porta. Inclou rebuts estesos per Pablo Buxens. Madrid i
Barcelona. Còpies i originals. 32 unitats. [52] p.
Castellà
Moja 17/13

Dossier amb la reclamació presentada per Josep Carreras en la qual exigeix
diferents quantitats de diners per drets sobre la Baronia d'Eramprunyà, la
qual es troba acompanyada per 5 carpetes d'antecedents jurídics (datats
entre 1721 i 1845), els quals o bé es troben regestats o bé transcrits, que
fonamenten els drets del reclamant. Així mateix hi ha les lletres enviades per
Josep Carreras a la marquesa de Moja i al seu administrador, Magí Porta, un
informe contrari a la reclamació i un plec de notes i regestos d'estudi per
tractar el tema entre els quals hi ha el "Compte que presenta lo infrascrit com
a procurador de la il·lustre senyora marquesa de Moja per rahó de lo que se
ha cobrat y col·lectat procedent dels enfiteotas dels llochs y termes de la
Baronia de Arampruña des de 8 mars de 1823 a 28 febrer 1825, y pagos que
en sa consecuència se han fet...", datat el 30 de desembre de 1826; lletres a
Pau Vilaró de 1843 i el contracte d'establiment atorgat per Josep Carreras a
favor de Joan Colomé. Barcelona. Originals, còpies i esborranys. 37 unitats.
[196] p.
Castellà

Dossier amb les lletres de Pablo Buxens dirigides a Magí Porta i estat de
comptes. 7 unitats. [12] p.
Castellà
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01.02.02.03.02.02.02. CAUSES JUDICIALS PER LA JURISDICCIÓ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1860,
octubre

Escriptura de transacció atorgada entre Ferran de Brufard i Josefa de
Senmenat i de Sarriera pel qual finalitzen el plet pel domini de vint-i-vuit
jornals de terra del poble de Canyelles

Moja 348/1

Ferran de Brufard, baró de Canyelles, i Josefa de Sentmenat i de Sarriera,
viuda de Pere Carles de Sentmenat, marquès de Castelldosrius, convenen
acabar amb la causa judicial oberta pel primer el 17 d'octubre de 1857 amb
motiu de la disputa pel domini de vint-i-vuit jornals de terra situats en el poble
de Canyelles; amb aquesta finalitat, estableixen noves fites, que
s'assenyalen, de les propietats i pacten que la marquesa de Moja doni
servitud de pas per les seves terres a Ferran de Brufard. Barcelona.
Esborrany. [6] p.
Castellà
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01.02.02.03.02.02.03.01. NOMENAMENT DE PROCURADORS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1814,
novembre,
18 - 1815,
maig, 21

"Compte del cobrat y pagat per Lluís Cases y Pometa, notari públich y reial
Moja 58/II/20
de la vila de Vilafranca del Panadès com a procurador de la molt il·lustre Sra.
Marquesa de Moya y de Cartellà domiciliada en la ciutat de Barcelona, en lo
any de 1814"
Registre amb els comptes realitzats per Lluís Cases de les rendes de
Vilafranca del Penedès, en el qual es detallen les entrades per pensions de
censals, lluïsmes, venda de collites, censos i lloguers, i les despeses (jornals
de treballadors i impostos). Inclou, relligats, 3 rebuts del Cadastre, i sense
relligar la nota amb el títol "Resum dels comptes" (de 1803 a 1814).
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. [9] p.
Català
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01.02.02.03.02.02.03.02. ARRENDAMENTS DE RENDES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1714,
desembre,
6 - 1748,
agost, 11

Lletres de Josep Trillas al marquès de Moja

Moja 50/22

1786,
gener, 21 1786,
gener, 27

"Arrendament fet y firmat per lo l'il·lustre marquès de Moya a favor de Pere y Moja 487/11
Christòfol Mestres, pagesos de Sant Pere de Ribas del Bisbat de Barcelona"

1788,
setembre,
19

Denúncia de Cristòfol i Pere Mestre a Josep Brugal davant el jutge ordinari
Moja 306/22
de Vilafranca del Penedès pel fet d'haver dificultat el pas del personal delmer

Dossier amb les missives de Josep Trillas (arrendador de drets). Inclou 6
rebuts atorgats pels marquesos de Moja de la Torre, una llibreta de rebuts de
Josep Trillas i 3 cartes enviada. Barcelona i Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès). 4 lletres. [16] p.
Català

Escriptura d'arrendament atorgat per Josep de Copons, marquès de Moja i
baró de Santapau, mariscal de Camp, davant Josep Ribas Graners, notari de
Barcelona, a favor de Pere i Cristòfol Mestras, pagesos de Ribes, de les
rendes dels dominis i propietats dels termes de Santa Margarida i Sant
Miquel d'Olèrdola per un termini de temps de quatre anys, un preu de 7.100
lliures i sota pactes i condicions que es detallen. Amb la diligència de
l'assentament efectuat en el Registre d'hipoteques de Barcelona. Barcelona.
Còpia autèntica estesa pel mateix notari autoritzant. [12] p.
Català i castellà

Cristòfol i Pere Mestre, germans i pagesos del terme de Sant Pere de Ribes,
després d'exposar que són arrendataris dels delmes i altres rendes del
marquès de Moja, denuncien a Josep Brugal pel fet d'haver dificultat al
personal delmer el pas per les seves terres. A continuació Pedro Azcutia,
alcalde major, obre diligència i insta al denunciat perquè en un termini màxim
de deu dies passi a declarar. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). Còpia.
[5] p.
Castellà
1790,
febrer, 23

"Arrendament fet y firmat per lo l'il·lustre senyor don Joseph de Copons, etc., Moja 487/12
marquès de Moya, en Barcelona domiciliat, a favor de Pere Mestres y
Christòfol Mestres, pagesos del terme de Sant Pere de Ribas, de vàrias
rendas, etc., per temps de 4 añs que comenssaran lo primer maig 1790 y
finiran a l'últim abril de 1794"
Escriptura d'arrendament atorgat per Josep de Copons, marquès de Moja i
baró de Santapau, mariscal de Camp, davant Josep Ribas Graners, notari de
Barcelona, a favor de Pere i Cristòfol Mestras, pagesos de Ribes, de les
rendes dels dominis i propietats dels termes de Santa Margarida, Sant
Miquel d'Olèrdola i d'altres de Vilafranca del Penedès per un termini de
temps de quatre anys, un preu de 9.100 lliures i sota pactes i condicions que
es detallen. Barcelona. Còpia autèntica estesa pel mateix notari autoritzant.
[12] p.
Català
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01.02.02.03.02.02.03.02. ARRENDAMENTS DE RENDES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1794,
gener, 14 1794,
gener, 20

"Arrendament otorgat y firmat per la il·lustre senyora donya Maria Lluhisa de Moja 487/13
Copons, marquesa de Moya y de Cartellà, viuda de l'il·lustre don Joseph de
Copons, etc., en Barcelona domiciliada, a favor de Pere y Christòfol Mestres,
pagesos del terme de Ribas, per 4 añs que comenssaran lo dia primer maig
del corrent any 1794, dels delmes y altres rendas percebeix en lo terme de
Santa Margarida y Quadra de Sant Miquel Dèrdol y las parts de dos heretats
dita la una la Cugullada y l'altre Segarulls"
Escriptura d'arrendament atorgada per Maria Lluisa de Copons, marquesa
de Moja i de Cartellà, davant Josep Ribas Graners, notari de Barcelona, a
favor de Pere i Cristòfol Mestras, pagesos de Ribes, de les rendes dels
dominis i propietats dels termes de Santa Margarida, Sant Miquel d'Olèrdola i
les masoveries de les finques anomenades La Cogullada i Segarrulls per un
termini de temps de quatre anys, un preu de 10.000 lliures i sota pactes i
condicions que es detallen. Amb la diligència de l'assentament efectuat en el
Registre d'hipoteques de Barcelona. Barcelona. Còpia autèntica estesa pel
mateix notari autoritzant. [12] p.
Català i castellà

1799

Nota sobre els arrendaments dels delmes i terres de Santa Margarida
atorgats per la marquesa de Moja a favor dels germans Cristòfol i Pere
Mestres

Moja 306/25

Nota en què es fa constar que Cristòfol i Pere Mestres, de la vila de Ribes,
són els arrendataris per quatre anys i per un preu de 12.500 lliures dels
delmes de Santa Margarida així com també de sis heretats de la mateixa
parròquia i de terres, nombre de les quals no es detallen, del terme de
Vilafranca del Penedès. També es troben assentades terses pagades de
1798 i 1799. Inclou, separadament, una nota sobre les feixines tretes dels
masos Sagarulls, Cugullada i Granell. [Barcelona]. 2 unitats. [3] p.
Català
1806,
"Arrendament de censos, delmes, etc."
febrer, 26 1806, març, Escriptura d'arrendament atorgada per Maria Lluisa de Copons, marquesa
3
de Moja i de Cartellà, davant Josep Clos i Trias, notari de Barcelona, a favor
de Pere i Sebastià Massó, pagesos de Ribes, de les rendes dels dominis i
propietats dels termes de Santa Margarida, Sant Miquel d'Olèrdola i
Vilafranca del Penedès per un termini de temps de quatre anys, un preu de
12.500 lliures i sota pactes i condicions que es detallen. Amb la diligència de
l'assentament efectuat en el Registre d'hipoteques de Barcelona. Barcelona.
Còpia autèntica estesa pel mateix notari autoritzant. [10] p.
Català i castellà
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01.02.02.03.02.02.03.02. ARRENDAMENTS DE RENDES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1814, juliol,
29 - 1814,
agost, 2

"Arrendament fet y firmat per la il·lustre senyora donya Maria Josepha de
Çarriera y de Copons, marquesa de Moya y de Cartellà a favor de Miquel
Sivellà, corder de la vila de Vilafranca del Panadès, de las cosas y per lo
termini dins lo present acte expresat per preu de 7.200 lliures"

Moja 487/15

Escriptura d'arrendament atorgada per Maria Josepa de Sarriera i de
Copons, marquesa de Moja i de Cartellà, davant Nicolau Simon Labrós,
notari de Barcelona, a favor de Miquel Sivellà, corder de Vilafranca del
Penedès, de les rendes que l'esmentada senyora reb dels dominis i
propietats dels termes de Santa Margarida, Sant Miquel d'Olèrdola i
Vilafranca del Penedès per un termini de temps de quatre anys, un preu de
7.200 lliures i sota pactes i condicions que es detallen. Inclou les diligències
dels assentaments efectuats en els registres d'hipoteques de Barcelona i
Vilafranca del Penedès. Barcelona. Còpia simple. [11] p.
Català i castellà
1816,
desembre,
7 - 1816,
desembre,
24

"Arrendament otorgat per la il·lustre senyora marquesa Moya y de Cartellà a
favor de Christòfol Milà, negociant de Vilafranca, per temps de quatre añys
que comensaran en primer maig de 1818. Preu 10.000 lliures"

1818,
setembre,
4 - 1819,
octubre, 17

"Recibos a favor de Cristòfol Milà, de Vilafranca, arrendantari de la senyora
marquesa, de pagos fets en 1819"

Moja 487/16

Escriptura d'arrendament atorgada per Maria Josepa de Sarriera i de
Copons, marquesa de Moja i de Cartellà, davant Nicolau Simon Labrós,
notari de Barcelona, a favor de Cristòfol Milà, negociant de Vilafranca del
Penedès, de les rendes que l'esmentada senyora reb dels dominis i
propietats dels termes de Santa Margarida, Sant Miquel d'Olèrdola i
Vilafranca del Penedès per un termini de temps de quatre anys, un preu de
10.000 lliures i sota pactes i condicions que es detallen. Inclou les diligències
dels assentaments efectuats en els registres d'hipoteques de Barcelona i
Vilafranca del Penedès. Barcelona. Còpia autèntica estesa pel mateix notari
autoritzant. [12] p.
Català i castellà
Moja 214/8

Dossier amb els rebuts estesos per Josep Ignasi Claramunt i Lluís Cases,
procuradors de la marquesa de Moja; Jaume Sabater, rector de Santa
Margarida; Joan Bertran, mestre de cases, i Josep Baltà, manyà, a favor de
Cristòfol Milà, arrendatari i creditor de la marquesa de Moja, i lletres de
Josep Ignasi Claramunt i la marquesa de Moja dirigides a l'esmentat
arrendatari. Barcelona, Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). 13 unitats. [14]
p.
Català i castellà
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01.02.02.03.02.02.03.03. COMPTABILITATS GENERALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1734]

"Compta del que presento jo Lluís Blanch, prevere, al il·lustre Sr. Marquès de Moja 58/I/2
Moya del que com a son col·lector he cobrat y pagat, aixís en grans com en
diners en lo any de 1733"
Registre amb els comptes realitzats per Lluís Blanch, prevere, procurador del
marquès de Moja i col·lector de les rendes de Vilafranca del Penedès, en el
qual es detallen els ingressos (per collites de cereals i vi, els lloguers d'horts i
les pensions de censals) i les despeses (jornals de treballadors, impostos i
diners prestats al marquès). [Vilafranca del Penedès] (Alt Penedès). [3] p.
Català

[1735]

"Compta que presento jo Lluís Blanch, prevere, al il·lustre Sr. Marquès de
Moya del que com a son col·lector he cobrat y pagat, aixís en grans com en
diners en lo any de 1734"

Moja 58/I/3

Registre amb els comptes realitzats per Lluís Blanch, prevere, procurador del
marquès de Moja i col·lector de les rendes de Vilafranca del Penedès, en el
qual es detallen els ingressos (per collites de cereals i vi, els lloguers d'horts i
les pensions de censals) i les despeses (jornals de treballadors, impostos i
diners prestats al marquès). [Vilafranca del Penedès] (Alt Penedès). [4] p.
Català
[1738]

"Compta presentat al mi señora la Marquesa de Moya per mi Lluís Blanch,
Moja 58/I/6
prevere, del que com a son col·lector he cobrat y pagat tant en grans com en
vi y diner en lo any 1737"
Registre amb els comptes realitzats per Lluís Blanch, prevere, procurador del
marquès de Moja i col·lector de les rendes de Vilafranca del Penedès, en el
qual es detallen els ingressos (per collites de cereals i vi, els lloguers d'horts i
les pensions de censals) i les despeses (jornals de treballadors, impostos i
diners prestats al marquès). Inclou, sense relligar, 2 notes sobre els resultats
dels comptes pels quals el marquès de Moja resulta creditor. [Vilafranca del
Penedès] (Alt Penedès). [5] p.
Català

[1850,
"Vilafranca. Compte de la cullita de 1850 que ha presentat lo col·lector
Moja 560/19
agost] Cristòfol Milà en 20 febrer de 1852 y definit en 7 setembre de dit any"
1852,
setembre, 7 Dossier que inclou una llibreta amb el títol "Llibreta de tota la entrada dels
fruits sensos que yo cuido Cristòfol Milà de la muy il·lustre señora Marquesa
de Moya y tot lo resultat dels productos y de tot lo y pagat en lo any de
1850", en la qual es troben els assentaments de tot allò pagat (jornals de
treballadors) i cobrat (vendes de collites, pensions de censals) i la còpia d'un
rebut estès per Pau Vilaró, apoderat de la senyora Josepa de Sentmernat, a
favor de l'esmentat administrador; unes "Observacions en lo compte de
Cristòfol Milà de 1850" i, relligats, rebuts justificatius i notes aclaridores.
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. 3 unitats. [34] p.
Català i castellà
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01.02.02.03.02.02.03.03. COMPTABILITATS GENERALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1733,
gener, 11 1734,
gener, 11

"Compte del que presento al il·lustre Sr. Marquès de Moya del que com a
son col·lector he cobrat y pagat, aixís en grans com en diners en lo any mil
set-sents trenta-y-dos 1732"

Moja 58/I/1

Registre amb els comptes realitzats per Lluís Blanch, prevere, procurador del
marquès de Moja i col·lector de les rendes de Vilafranca del Penedès, en el
qual es detallen els ingressos (per collites de cereals i vi, els lloguers d'horts i
les pensions de censals) i les despeses (jornals de treballadors, impostos i
diners prestats al marquès). Amb la signatura d'aprovació dels comptes del
marquès. Inclou, sense relligar, 1 lletra d' Antoni Copons i de Copons,
marquès de Moja, dirigida a Lluís Blanch. Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès). 2 unitats. [6] p.
Català
1735,
setembre,
15 - [1736]

"Compta que presento jo Lluís Blanch, prevere, al molt il·lustre Sr. Marquès
de Moya del que com a son col·lector he cobrat y pagat, tan en grans com
en diner en lo any de 1735"

Moja 58/I/4

Registre amb els comptes realitzats per Lluís Blanch, prevere, procurador del
marquès de Moja i col·lector de les rendes de Vilafranca del Penedès, en el
qual es detallen els ingressos (per collites de cereals i vi, els lloguers d'horts i
les pensions de censals) i les despeses (jornals de treballadors, impostos i
diners prestats al marquès). Inclou, sense relligar, 1 rebut estès per Marc
Antoni Fort i 1 altre de Joan Guasch a favor de Lluís Blanch i una ordre de
pagament de forment del marquès de Moja a favor d'Olaguer Guitart.
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. 4 unitats. [7] p.
Català
1737, abril, 1 "Compta presentat al il·lustre Sr. Marquès de Moya per mi Lluís Blanch,
Moja 58/I/5
prevere, del que com a son col·lector he cobrat y pagat tant en grans com en
diner en lo any de 1736"
Registre amb els comptes realitzats per Lluís Blanch, prevere, procurador del
marquès de Moja i col·lector de les rendes de Vilafranca del Penedès, en el
qual es detallen els ingressos (per collites de cereals i vi, els lloguers d'horts i
les pensions de censals) i les despeses (jornals de treballadors, impostos i
diners prestats al marquès). Inclou, sense relligar, 1 rebut estès per Marc
Antoni Fort a favor de Lluís Blanch. [Vilafranca del Penedès] (Alt Penedès) i
Barcelona. 2 unitats. [4] p.
Català
1740, febrer "Comptas que presento a la il·lustríssima Sra. Marquesa de Moya, del que
com a son col·lector he cobrat y pagat, alxís en grans com en diners, en lo
any 1738"

Moja 58/I/7

Registre amb els comptes realitzats per Lluís Blanch, prevere, procurador del
marquès de Moja i col·lector de les rendes de Vilafranca del Penedès, en el
qual es detallen els ingressos (per collites de cereals i vi, els lloguers d'horts i
les pensions de censals) i les despeses (jornals de treballadors, impostos i
diners prestats al marquès). Inclou, sense relligar, una nota sobre els
comptes. Barcelona. 2 unitats. [6] p.
Català
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01.02.02.03.02.02.03.03. COMPTABILITATS GENERALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1740, juliol,
11 / 1741,
agost, 20

"Comptas que presento jo Lluís Blanch prevere a la il·lustre Sra. Marquesa
de Moya, del que com a son col·lector he cobrat y pagat, alxís en grans com
en diners, en lo any 1739"

Moja 58/I/8

Registre amb els comptes realitzats per Lluís Blanch, prevere, procurador del
marquès de Moja i col·lector de les rendes de Vilafranca del Penedès, en el
qual es detallen els ingressos (per collites de cereals i vi, els lloguers d'horts i
les pensions de censals) i les despeses (jornals de treballadors, impostos i
diners prestats al marquès). Inclou, sense relligar, 1 lletra de Lluís Blanch a
Antoni de Copons i Copons, marquès de Moja. Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès). 2 unitats. [9] p.
Català
1742, agost, "Compta presentat per lo reverent Lluís Blanch prevere a la il·lustre Sra.
3
Marquesa de Moya, del que com a son col·lector a cobrat y pagat aixís en
grans com en diners en lo any 1741"

Moja 58/I/10

Registre amb els comptes realitzats per Lluís Blanch, prevere, procurador del
marquès de Moja i col·lector de les rendes de Vilafranca del Penedès, en el
qual es detallen els ingressos (per collites de cereals i vi, els lloguers d'horts i
les pensions de censals) i les despeses (jornals de treballadors, impostos i
diners prestats al marquès). Barcelona. [5] p.
Català
1742, juliol,
26

"Comptas presentat a la il·lustre Sra. Marquesa de Moya per lo reverent Lluís Moja 58/I/9
Blanch, del que com a son col·lector ha cobrat y pagat aixins en grans com
en diners en lo any 1740"
Registre amb els comptes realitzats per Lluís Blanch, prevere, procurador del
marquès de Moja i col·lector de les rendes de Vilafranca del Penedès, en el
qual es detallen els ingressos (per collites de cereals i vi, els lloguers d'horts i
les pensions de censals) i les despeses (jornals de treballadors, impostos i
diners prestats al marquès). Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). [4] p.
Català
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01.02.02.03.02.02.03.03. COMPTABILITATS GENERALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1781,
desembre,
1 - 1806,
octubre, 4

Rebuts estesos a favor de Cristòfol i Pere Mestre, pagesos de Ribes i
arrendataris de les rendes de la senyora marquesa de Moja

Moja 214/9

1790,
setembre,
4 - 1791,
març, 3

"Compte del cobrat y pagat per Lluís Cases y Pometa escrivent de la vila de
Vilafranca del Panadès com a procurador de la il·lustre Sra. Marquesa de
Moya de la ciutat de Barcelona, en lo any de 1790"

Dossier amb els rebuts estesos a favor dels arrendataris de la marquesa de
Moja, els quals li donaven crèdit per portar a terme millores en les finques i
satisfer impostos. Les àpoques i notes, esteses per Anton Tarafa, Ramon
Ràfols, Rafel Farrer, Josep Anton Olivella, Anton Albornar, Joan Raventós,
Miquel Bertran, Joan Bala, Gervasi Rovira, Pere Coloma, Joan Ràfecas,
Josep Mestra, Josep Giral, Francesc Mascaró, Francesc Parera, Josep
Planas, Jacint Parera, Lluís Cases, Anton Estalella, Joan i Manuel Ravantós,
Francesc Solé, Salvador Farrer, Josep Font, Joan Gil, Josep Farrer, Josep
Rossell, Josep Sabater, Ramon Martorell, Magí i Joan Alborna, Miquel Solé,
Josep Rovira, Pau Farré, Pau Batlle, Anton Carbonell, Melcior Bru, Josep
Duran, Josep Freixas, Joan Ràfols i pel mateix arrendatari Cristòfol Mestre,
corresponen a materials i mà d'obra pels cups, bótes, premses i millores de
les finques anomenades la Cogullada, la Muntanyeta, Moja i Mas Granell, pel
novè lliurat a l'arrendatari de Santa Margarida, per pensions d'aniversaris de
la Comunitat de Preveres de Vilafranca i de convents i pels impostos de
miquelets i del Cadastre. Inclou dues ordres de pagament de la marquesa de
Moja dirigides a Pere Mestres. Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de
Ribes (Garraf), Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). 129 unitats. [138] p.
Català
Moja 58/II/1

Registre amb els comptes realitzats per Lluís Cases de les rendes de
Vilafranca del Penedès, en el qual es detallen les entrades per pensions de
censals i les despeses (jornals de treballadors). Inclou, relligats, 4 rebuts
justificatius del cobrat pels fuster, mestre de cases, manyà i serraller i els
comptes detallats de Pau Janer, mestre de cases, i Anton Camps, fuster.
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. [14] p.
Català
1791, abril,
17 - 1792,
febrer, 5

"Compte del cobrat y pagat per Lluís Cases y Pometa escrivent de la vila de
Vilafranca del Panadès com a procurador de la molt il·lustre Sra. Marquesa
de Moya domiciliada en la ciutat de Barcelona, en lo any de 1791"

Moja 58/II/2

Registre amb els comptes realitzats per Lluís Cases de les rendes de
Vilafranca del Penedès, en el qual es detallen les entrades per pensions de
censals, lluïsmes, venda de fusta, censos i lloguers, i les despeses (jornals
de treballadors). Inclou, relligats, 8 rebuts estesos pels gerrer, assessor de la
Baronia de Llorenç, fuster; Lluís Blanch com a procurador d'unes monges, el
col·lector dels preveres de Vilafranca, el notari Emanuel Rovira per la còpia
d'un capbreu de Llorenç i el llibreter Francesc Vilalta per la feina
d'enquadernar-lo, i 7 comptes o minutes presentats per Pau Janer, mestre
de cases, i Anton Camps, fuster, corresponents a treballs realitzats en les
heretats anomenades la Muntanyeta, Sagarrulls, Cugullada, en el Castell
d'Espitlles i en la casa gran de l'heretat Moja de Vilafranca. Vilafranca del
Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. [37] p.
Català
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Títol/Descripció

Topogràfic

1792, maig, "Compte del cobrat y pagat per Lluís Cases y Pometa escrivent de la vila de Moja 58/II/3
12 - 1792,
Vilafranca del Panadès com a procurador de la molt il·lustre Sra. Marquesa
desembre, de Moya domiciliada en la ciutat de Barcelona, en lo any de 1792"
30
Registre amb els comptes realitzats per Lluís Cases de les rendes de
Vilafranca del Penedès, en el qual es detallen les entrades per pensions de
censals, lluïsmes, venda de fusta, censos i lloguers, i les despeses (jornals
de treballadors). Inclou, relligats, 6 rebuts estesos pels serrador, gerrer,
assessor de la Baronia de Llorenç, Lluís Blanch com a procurador d'unes
monges, col·lector dels preveres de Vilafranca, mestre de cases Ramon
Sanahuja per obres en el Castell de Llorenç, i 10 comptes o minutes
presentats per Pau Janer, mestre de cases, i Anton Camps, fuster,
corresponents a treballs realitzats en el Castell de Llorenç, heretat dels
Sagarrulls, la casa de la Cugullada, en la casa dels Caputxins Vells i en la
casa gran de l'heretat Moja de Vilafranca. Amb la signatura d'aprovació dels
comptes de la marquesa. I sense relligar inclou 5 notes: sobre els ceps
plantats per Joan Soler, masover dels Sagarrulls; sobre les parts de fruit de
masoveries pertanyents a la marquesa de Moja; els regestos d'escriptures
relatives a una peça de terra de Vilafranca, sobre els capbreus en poder del
notari Soler, i de les peces de terra i cases del carrer de Sant Joan de
Vilafranca del Penedès que han de ser capbrevades a favor del Capítol de la
Seu de Barcelona. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. [52] p.
Català
1793,
febrer, 9 1795,
octubre, 2

"Compte del cobrat y pagat per Lluís Cases y Pometa, notari públich y reial
Moja 58/II/4
de la vila de Vilafranca del Panadès com a procurador de la molt il·lustre Sra.
Marquesa de Moya y de Cartellà domiciliada en la ciutat de Barcelona, en lo
any de 1793"
Registre amb els comptes realitzats per Lluís Cases de les rendes de
Vilafranca del Penedès, en el qual es detallen les entrades per pensions de
censals, lluïsmes, censos i lloguers, i les despeses (jornals de treballadors,
censos i impostos). Inclou, relligats, 8 rebuts estesos pels llibreter, col·lector
del Cadastre, manyà, assessor de la Baronia de Llorenç i procurador del
convent de monges carmelites, i 8 comptes o minutes presentats per Pau
Janer, mestre de cases, i Anton Camps, fuster, corresponents a treballs
realitzats en les cases dels Caputxins Vells, Mas Granell i Sagarrulls. Amb la
signatura d'aprovació dels comptes de la marquesa. Vilafranca del Penedès
(Alt Penedès) i Barcelona. [37] p.
Català
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1793,
gener, 15 /
1798,
gener, 7 /
1800, abril,
27 - 1801,
maig, 30

"Compte del cobrat y pagat per Lluís Cases y Pometa, notari públich y reial
Moja 58/II/11
de la vila de Vilafranca del Panadès com a procurador de la molt il·lustre Sra.
Marquesa de Moya y de Cartellà domiciliada en la ciutat de Barcelona, en lo
any de 1800"

1794,
febrer, 13 1795,
octubre, 2

"Compte del cobrat y pagat per Lluís Cases y Pometa escrivent, notari
Moja 58/II/5
públich y reial de la vila de Vilafranca del Panadès com a procurador de la
molt il·lustre Sra. Marquesa de Moya y de Cartellà domiciliada en la ciutat de
Barcelona, en lo any de 1794"

Registre amb els comptes realitzats per Lluís Cases de les rendes de
Vilafranca del Penedès, en el qual es detallen les entrades per pensions de
censals, lluïsmes, venda de collites, censos i lloguers, i les despeses (jornals
de treballadors). Inclou, relligats, 30 rebuts estesos pels col·lector del
Cadastre, assessor de la Baronia de Llorenç, guixaire, gerrer, manyà,
traginer, fuster, Lluís Blanch com a procurador d'unes monges i col·lector
dels preveres de Vilafranca, i 14 comptes o minutes presentats per Pau
Janer, mestre de cases; Pau Rigual, manyà; Anton Albornar, fuster, i
Francesc Vallès, escrivà, corresponents a treballs realitzats en el Mas
Granell, en la casa del carrer de Sant Joan, en l'heretat dels Sagarrulls, la
casa de la Cugullada, en la casa dels Caputxins Vells, en la casa gran de
l'heretat Moja de Vilafranca, en el Castell d'Espitlles i en la Cúria de la Vila.
Amb la signatura d'aprovació dels comptes de la marquesa. I sense relligar
inclou 2 rebuts, 1 compte i una confessió: de Lluís Freixas per una quartera
de blat, d'un fuster anònim, del mateix Lluís Cases i de Vicenç Morer, el qual
reconeix que la Torre de Moja no deu res a l'Obra de Reixac. Vilafranca del
Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. [63] p.
Català i castellà

Registre amb els comptes realitzats per Lluís Cases de les rendes de
Vilafranca del Penedès, en el qual es detallen les entrades per pensions de
censals, lluïsmes, censos i lloguers, i les despeses (jornals de treballadors,
censos i impostos). Inclou, relligats, 7 rebuts estesos pels capbrevador del
Gremi de Sant Miquel de Vilafranca, col·lector del Cadastre, assessor de la
Baronia de Llorenç, Lluís Blanch com a procurador del convent de monges
carmelites i el col·lector dels preveres de Vilafranca, i 3 comptes o minutes
presentats per Pau Janer, mestre de cases, i Anton Camps, fuster,
corresponents a treballs realitzats en el Castell de Llorenç i en la casa gran
de l'heretat Moja de Vilafranca. Amb la signatura d'aprovació dels comptes
de la marquesa. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. [23] p.
Català
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1795, juliol,
4 - 1796,
maig, 7

"Compte del cobrat y pagat per Lluís Cases y Pometa, notari públich y reial
Moja 58/II/6
de la vila de Vilafranca del Panadès com a procurador de la molt il·lustre Sra.
Marquesa de Moya y de Cartellà domiciliada en la ciutat de Barcelona, en los
anys de 1795 y 1796"
Registre amb els comptes realitzats per Lluís Cases de les rendes de
Vilafranca del Penedès, en el qual es detallen les entrades per pensions de
censals, lluïsmes, venda de collites, censos i lloguers, i les despeses (jornals
de treballadors i impostos). Inclou, relligats, 12 rebuts estesos pels assessor
de la Baronia de Llorenç, Lluís Blanch com a procurador d'unes monges,
col·lector del Cadastre, col·lector dels preveres de Vilafranca, gerrer, pintor,
dorador, col·lector dels preveres de Vilafranca, i 4 comptes o minutes
presentats per Pau Janer, mestre de cases, i Anton Camps, fuster,
corresponents a treballs realitzats en l'heretat anomenada la Cugullada i en
la casa del carrer de Sant Joan. Amb la signatura d'aprovació dels comptes
de la marquesa. I sense relligar inclou 1 rebut del síndic apostòlic del
convent de Sant Francesc de Vilafranca del Penedès. Vilafranca del
Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. [40] p.
Català

1796, juliol,
16 - 1797,
juliol, 26

"Compte del cobrat y pagat per Lluís Cases y Pometa, notari públich y reial
Moja 58/II/7
de la vila de Vilafranca del Panadès com a procurador de la molt il·lustre Sra.
Marquesa de Moya y de Cartellà domiciliada en la ciutat de Barcelona, en lo
any de 1796"
Registre amb els comptes realitzats per Lluís Cases de les rendes de
Vilafranca del Penedès, en el qual es detallen les entrades per pensions de
censals, lluïsmes, censos i lloguers, i les despeses (jornals de treballadors,
censos i impostos). Inclou, relligats, 9 rebuts estesos pels assessor de la
Baronia de Llorenç, col·lector del Cadastre, Lluís Blanch com a procurador
del convent de monges carmelites, el col·lector dels preveres de Vilafranca,
gerrer, mestre de cases, i 7 comptes o minutes presentats per Pau Janer,
Pau Albet i Pau Olivella, mestres de cases, i Anton Camps, fuster,
corresponents a treballs realitzats en el Castell de Llorenç, en la casa gran
de l'heretat Moja, en la casa del carrer de Sant Joan, en l'heretat anomenada
la Cugullada i en la caseta dels horts de Santa Dina de Vilafranca. Amb la
signatura d'aprovació dels comptes de la marquesa. Vilafranca del Penedès
(Alt Penedès) i Barcelona. [32] p.
Català
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1797, juny,
10 - 1799,
febrer, 1

"Compte del cobrat y pagat per Lluís Cases y Pometa, notari públich y reial
Moja 58/II/8
de la vila de Vilafranca del Panadès com a procurador de la molt il·lustre Sra.
Marquesa de Moya y de Cartellà domiciliada en la ciutat de Barcelona, en lo
any de 1797"
Registre amb els comptes realitzats per Lluís Cases de les rendes de
Vilafranca del Penedès, en el qual es detallen les entrades per pensions de
censals, lluïsmes, censos, collites i lloguers, i les despeses (jornals de
treballadors, censos i impostos). Inclou, relligats, 6 rebuts estesos pels
capbrevador del Gremi de Sant Miquel de Vilafranca, col·lector del Cadastre,
assessor de la Baronia de Llorenç, el mateix Lluís Blanch com a procurador
del convent de monges carmelites i el col·lector dels preveres de Vilafranca, i
11 comptes o minutes presentats per Pau Janer, mestre de cases, i Anton
Camps, fuster, corresponents a treballs realitzats en les heretats
anomenades Mas Granell, la Cugullada, Sagarulls, el Castell de Llorenç, en
la casa del carrer de Sant Joan i en la casa gran de l'heretat Moja de
Vilafranca. Amb la signatura d'aprovació dels comptes de la marquesa.
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. [30] p.
Català

1799, març, "Compte del cobrat y pagat per Lluís Cases y Pometa, notari públich y reial
Moja 58/II/10
10 -1800,
de la vila de Vilafranca del Panadès com a procurador de la molt il·lustre Sra.
març, 30
Marquesa de Moya y de Cartellà domiciliada en la ciutat de Barcelona, en lo
any de 1799"
Registre amb els comptes realitzats per Lluís Cases de les rendes de
Vilafranca del Penedès, en el qual es detallen les entrades per pensions de
censals, lluïsmes, censos i lloguers, i les despeses (jornals de treballadors,
censos i impostos). Inclou, relligats, 13 rebuts estesos pels treginadors,
serrador, gerrers, assessor de la Baronia de Llorenç, fuster, mestre de
cases, col·lector del Cadastre, Lluís Blanch com a procurador del convent de
monges carmelites i el col·lector dels preveres de Vilafranca, i 13 comptes o
minutes presentats per Pau Janer i Joan Pasqual, mestres de cases, Anton
Albornar, fuster, i Pau Rigual, manyà, corresponents a treballs realitzats en
les cases dels Sagarrulls, del carrer de Sant Joan, en la casa gran de
l'heretat Moja de Vilafranca, de la Muntanyeta i en el castell d'Espitlles. Amb
la signatura d'aprovació dels comptes de la marquesa. Vilafranca del
Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. [42] p.
Català
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1801, abril,
25 - 1803,
juny, 2

"Compte del cobrat y pagat per Lluís Cases y Pometa, notari públich y reial
Moja 58/II/12
de la vila de Vilafranca del Panadès com a procurador de la molt il·lustre Sra.
Marquesa de Moya y de Cartellà domiciliada en la ciutat de Barcelona, en lo
any de 1801"
Registre amb els comptes realitzats per Lluís Cases de les rendes de
Vilafranca del Penedès, en el qual es detallen les entrades per pensions de
censals, censos i lloguers, i les despeses (jornals de treballadors, censos i
impostos). Inclou, relligats, 5 rebuts estesos pels mestre de cases, assessor
de la Baronia de Llorenç, col·lector del Cadastre, Lluís Blanch com a
procurador del convent de monges carmelites i el col·lector dels preveres de
Vilafranca, i 4 comptes o minutes presentats per Joan Bertran, mestre de
cases, corresponents a treballs realitzats en les cases de les heretats
anomenades de la Cugullada, la Muntanyeta, Mas Granell i en el Castell
d'Espitlles. Amb la signatura d'aprovació dels comptes de la marquesa.
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. [16] p.
Català

Moja 58/II/13
1802, març, "Compte del cobrat y pagat per Lluís Cases y Pometa, notari públich y reial
14 - 1803,
de la vila de Vilafranca del Panadès com a procurador de la molt il·lustre Sra.
juny, 2
Marquesa de Moya y de Cartellà domiciliada en la ciutat de Barcelona, en lo
any de 1802"
Registre amb els comptes realitzats per Lluís Cases de les rendes de
Vilafranca del Penedès, en el qual es detallen les entrades per pensions de
censals, lluïsmes, censos i lloguers, i les despeses (jornals de treballadors,
censos i impostos). Inclou, relligats, 30 rebuts estesos pels mestre de cases,
gerrers, calciners, manyà, fuster, serrador, gerrers, guixaire, esparter,
assessor de la Baronia de Llorenç, col·lector del Cadastre, Lluís Blanch com
a procurador del convent de monges carmelites, el col·lector dels preveres
de Vilafranca i altres impostos, i 10 comptes o minutes presentats per Joan
Bertran, mestre de cases; Anton Albornar, fuster, i Pau Rigual, manyà,
corresponents a treballs realitzats en les cases dels Caputxins Vels, de la
Cugullada, del carrer de Sant Joan i en el castell d'Espitlles. Amb la signatura
d'aprovació dels comptes de la marquesa. Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès) i Barcelona. [59] p.
Català
1803,
setembre,
9 - 1815,
maig, 21

"Compte del cobrat y pagat per Lluís Cases y Pometa, notari públich y reial
Moja 58/II/14
de la vila de Vilafranca del Panadès com a procurador de la molt il·lustre Sra.
Marquesa de Moya y de Cartellà domiciliada en la ciutat de Barcelona, en lo
any de 1803"
Registre amb els comptes realitzats per Lluís Cases de les rendes de
Vilafranca del Penedès, en el qual es detallen les entrades per pensions de
censals, lluïsmes, censos i lloguers, i les despeses (jornals de treballadors).
Inclou, relligats, 3 rebuts estesos pels manyà, fuster i jornaler, i 2 comptes o
minutes presentats per Joan Bertran, mestre de cases, i Anton Albornar,
fuster, corresponents a treballs realitzats en la casa dels Caputxins Vells.
Amb la signatura d'aprovació dels comptes de la marquesa. Vilafranca del
Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. [12] p.
Català
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1804,
gener, 23 1815, maig,
21

"Compte del cobrat y pagat per Lluís Cases y Pometa, notari públich y reial
Moja 58/II/15
de la vila de Vilafranca del Panadès com a procurador de la molt il·lustre Sra.
Marquesa de Moya y de Cartellà domiciliada en la ciutat de Barcelona, en lo
any de 1804"
Registre amb els comptes realitzats per Lluís Cases de les rendes de
Vilafranca del Penedès, en el qual es detallen les entrades per pensions de
censals, lluïsmes, censos i lloguers, i les despeses (jornals de treballadors).
Inclou, relligats, 14 rebuts estesos pels assessor de la Baronia de Llorenç,
arrendadors d'habitacions, mestre de cases, calciner, gerrer, manyà i
guixaire, i 2 comptes o minutes presentats per Joan Bertran, mestre de
cases, i Anton Albornar, fuster, corresponents a treballs realitzats en la casa
de Vilafranca del Penedès. Amb la signatura d'aprovació dels comptes de la
marquesa. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. [25] p.
Català

1805,
gener, 20 1815, maig,
21

"Compte del cobrat y pagat per Lluís Cases y Pometa, notari públich y reial
Moja 58/II/16
de la vila de Vilafranca del Panadès com a procurador de la molt il·lustre Sra.
Marquesa de Moya y de Cartellà domiciliada en la ciutat de Barcelona, en lo
any de 1805"
Registre amb els comptes realitzats per Lluís Cases de les rendes de
Vilafranca del Penedès, en el qual es detallen les entrades per pensions de
censals, lluïsmes, censos i lloguers, i les despeses (jornals de treballadors).
Inclou, relligats, 11 rebuts estesos pels assessor de la Baronia de Llorenç,
arrendadors d'habitacions, el mateix Lluís Cases, gerrer, Lluís Blanch com a
procurador del convent de monges carmelites, mestre de cases, i col·lector
del "reparto", i 1 compte o minuta presentada per Joan Bertran, mestre de
cases, corresponent a treballs realitzats en la casa de la Muntanyeta. Amb la
signatura d'aprovació dels comptes de la marquesa. Vilafranca del Penedès
(Alt Penedès) i Barcelona. [21] p.
Català

1806,
gener, 26 1815, maig,
21

"Compte del cobrat y pagat per Lluís Cases y Pometa, notari públich y reial
Moja 58/II/17
de la vila de Vilafranca del Panadès com a procurador de la molt il·lustre Sra.
Marquesa de Moya y de Cartellà domiciliada en la ciutat de Barcelona, en lo
any de 1806"
Registre amb els comptes realitzats per Lluís Cases de les rendes de
Vilafranca del Penedès, en el qual es detallen les entrades per pensions de
censals, lluïsmes, censos i lloguers, i les despeses (jornals de treballadors).
Inclou, relligats, 6 rebuts estesos pels assessor de la Baronia de Llorenç,
arrendadors d'habitacions, Lluís Blanch com a procurador del convent de
monges carmelites, notari i mestre de cases. Amb la signatura d'aprovació
dels comptes de la marquesa. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i
Barcelona. [13] p.
Català
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1807,
gener, 21 1815, maig,
21

"Compte del cobrat y pagat per Lluís Cases y Pometa, notari públich y reial
Moja 58/II/18
de la vila de Vilafranca del Panadès com a procurador de la molt il·lustre Sra.
Marquesa de Moya y de Cartellà domiciliada en la ciutat de Barcelona, en lo
any de 1807"
Registre amb els comptes realitzats per Lluís Cases de les rendes de
Vilafranca del Penedès, en el qual es detallen les entrades per pensions de
censals, lluïsmes, censos i lloguers, i les despeses (jornals de treballadors).
Inclou, relligats, 12 rebuts estesos pels notari, assessor de la Baronia de
Llorenç, arrendadors d'habitacions, col·lector dels preveres de Vilafranca,
fusters, mestre de cases, procurador del convent de monges carmelites, i
col·lector dels censos del Reial Patrimoni, i 2 comptes o minutes presentats
per Joan Bertran, mestre de cases; Anton Albornar, fuster, i Pau Rigual,
manyà, corresponents a treballs realitzats en les cases dels Caputxins Vells,
de la Cugullada, del carrer de Sant Joan i en el castell d'Espitlles. Amb la
signatura d'aprovació dels comptes de la marquesa. Vilafranca del Penedès
(Alt Penedès) i Barcelona. [23] p.
Català

1808, abril,
4 - 1815,
maig, 21

"Compte del cobrat y pagat per Lluís Cases y Pometa, notari públich y reial
Moja 58/II/19
de la vila de Vilafranca del Panadès com a procurador de la molt il·lustre Sra.
Marquesa de Moya y de Cartellà domiciliada en la ciutat de Barcelona, en lo
any de 1808"
Registre amb els comptes realitzats per Lluís Cases de les rendes de
Vilafranca del Penedès, en el qual es detallen les entrades per pensions de
censals, i les despeses (jornals de treballadors). Inclou, relligats, 3 rebuts
estesos pels assessor de la Baronia de Llorenç, arrendadors d'habitacions i
mestre de cases. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. [7] p.
Català

1815,
gener, 28 1817, juliol,
24

"Compte del cobrat y pagat per Lluís Cases y Pometa, notari públich y reial
Moja 58/II/21
de la vila de Vilafranca del Panadès com a procurador de la molt il·lustre Sra.
Marquesa de Moya y de Cartellà domiciliada en la ciutat de Barcelona, en lo
any de 1815"
Registre amb els comptes realitzats per Lluís Cases de les rendes de
Vilafranca del Penedès, en el qual es detallen les entrades per pensions de
censals, lluïsmes, censos i lloguers, i les despeses (jornals de treballadors,
censos i impostos). Inclou, relligats, 26 rebuts estesos pels col·lector dels
preveres de Vilafranca, fusters, procurador del convent de monges
carmelites, col·lectors del Cadastre i altres impostos, i 10 comptes o minutes
presentats per Joan Bertran, mestre de cases, i Narcís Jover, fuster,
corresponents a treballs realitzats en les cases del Mas Granell, Cugullada,
Sagarrulls, Vilafranca i castell d'Espitlles. Amb la signatura d'aprovació dels
comptes de la marquesa. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i Barcelona.
[56] p.
Català
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1816,
gener, 23 1817, juliol,
24

"Compte del cobrat y pagat per Lluís Cases y Pometa, notari públich y reial
Moja 58/II/22
de la vila de Vilafranca del Panadès com a procurador de la molt il·lustre Sra.
Marquesa de Moya y de Cartellà domiciliada en la ciutat de Barcelona, en lo
any de 1816"
Registre amb els comptes realitzats per Lluís Cases de les rendes de
Vilafranca del Penedès, en el qual es detallen les entrades per pensions de
censals, lluïsmes, censos i lloguers, i les despeses (jornals de treballadors,
censos i impostos). Inclou, relligats, 9 rebuts estesos pels procurador del
convent de monges carmelites, col·lectors del Cadastre i altres impostos,
mestre de cases i col·lector dels preveres de Vilafranca, i 10 comptes o
minutes presentats per Joan Bertran, mestre de cases; Narcís Jover i Anton
Albornar, fusters, corresponents a treballs realitzats en les cases del Mas
Granell, Muntanyeta, Sagarrulls, Vilafranca i castell d'Espitlles. Amb la
signatura d'aprovació dels comptes de la marquesa. Vilafranca del Penedès
(Alt Penedès) i Barcelona. [30] p.
Català

1817,
febrer, 22 1819, juny,
16

Moja 58/II/23
"Compte del cobrat y pagat per Lluís Cases y Pometa, notari públich y reial
de la vila de Vilafranca del Panadès com a procurador de la molt il·lustre Sra.
Marquesa de Moya y de Cartellà domiciliada en la ciutat de Barcelona, en lo
any de 1817"
Registre amb els comptes realitzats per Lluís Cases de les rendes de
Vilafranca del Penedès, en el qual es detallen les entrades per pensions de
censals, lluïsmes, censos i lloguers, i les despeses (jornals de treballadors,
censos i impostos). Inclou, relligats, 4 rebuts estesos pel col·lector del
Cadastre i el mestre de cases, 2 notes del pagat per la marquesa en
concepte d'impostos i 6 comptes o minutes presentats per Joan Bertran,
mestre de cases, i Narcís Jover, fuster, corresponents a treballs realitzats en
les cases del Mas Granell, Muntanyeta i castell d'Espitlles. Amb la signatura
d'aprovació dels comptes de la marquesa. Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès) i Barcelona. [21] p.
Català

1818,
febrer, 17 1819, juny,
16

"Compte del cobrat y pagat per Lluís Cases y Pometa, notari públich y reial
de la vila de Vilafranca del Panadès, com a procurador de la molt il·lustre
Sra. Marquesa de Moya y de Cartellà domiciliada en la ciutat de Barcelona,
en lo any de 1818"

Moja 58/II/24

Registre amb els comptes realitzats per Lluís Cases de les rendes de
Vilafranca del Penedès, en el qual es detallen les entrades per pensions de
censals, lluïsmes, censos i lloguers, i les despeses (jornals de treballadors,
censos i impostos). Inclou, relligats, 13 rebuts estesos pels col·lectors del
Cadastre i altres impostos, el col·lector de la Comunitat de preveres de
Vilafranca, el procurador de les monges carmelites, el mestre de cases i el
pintor, 2 notes dels imports del número de jornals per plantar vinya, 2 notes
del pagat per la marquesa en concepte d'impostos i 10 comptes o minutes
presentats per Joan Bertran, mestre de cases, i Narcís Jover, fuster,
corresponents a treballs realitzats en les cases dels masos Granell,
Sagarrulls, Muntanyeta, Cugullada, casa gran de Moja i castell d'Espitlles.
Amb la signatura d'aprovació dels comptes de la marquesa. Vilafranca del
Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. [40] p.
Català
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1819,
febrer, 11 1821, maig,
9

"Compte del cobrat y pagat per Lluís Cases y Pometa, notari públich y reial
Moja 58/II/25
de la vila de Vilafranca del Panadès com a procurador de la molt il·lustre Sra.
Marquesa de Moya y de Cartellà domiciliada en la ciutat de Barcelona, en lo
any de 1819"
Registre amb els comptes realitzats per Lluís Cases de les rendes de
Vilafranca del Penedès, en el qual es detallen les entrades per pensions de
censals, lluïsmes, censos i lloguers, i les despeses (jornals de treballadors,
censos i impostos). Inclou, relligats, 1 rebut estès pel col·lector de
l'"imprestito de ultramar", el col·lector de la Comunitat de preveres de
Vilafranca, el procurador de les monges carmelites, el mestre de cases i el
pintor, 1 nota de l'import del número de jornals per plantar vinya, 4 notes del
pagat per la marquesa en concepte d'impostos i 7 comptes o minutes
presentats per Joan Bertran, mestre de cases, i Narcís Jover, fuster,
corresponents a treballs realitzats en les cases dels masos Granell,
Sagarrulls, Muntanyeta i Cugullada. Amb la signatura d'aprovació dels
comptes de la marquesa. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i Barcelona.
[22] p.
Català

1820,
gener, 30 1821, maig,
9

"Compte del cobrat y pagat per Lluís Cases y Pometa, notari públich y reial
Moja 58/II/26
de la vila de Vilafranca del Panadès com a procurador de la molt il·lustre Sra.
Marquesa de Moya y de Cartellà domiciliada en la ciutat de Barcelona, en lo
any de 1820"
Registre amb els comptes realitzats per Lluís Cases de les rendes de
Vilafranca del Penedès, en el qual es detallen les entrades per pensions de
censals, lluïsmes, censos i lloguers, i les despeses (jornals de treballadors,
censos i impostos). Inclou, relligats, 3 rebuts estesos pels col·lectors del
Cadastre i altres impostos i el procurador de les monges carmelites; 1 nota
de l'import del número de jornals per plantar vinya, 2 notes del pagat per la
marquesa en concepte d'impostos i, sense relligar, 2 comptes o minutes
presentats per Joan Bertran, mestre de cases, i Narcís Jover, fuster,
corresponents a treballs realitzats en la casa gran de Vilafranca del Penedès.
Amb la signatura d'aprovació dels comptes de la marquesa. Vilafranca del
Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. [15] p.
Català

1821, juliol,
7 - 1822,
març, 14

"Compte del cobrat y pagat per Lluís Cases y Pometa, notari públich y reial
de la vila de Vilafranca del Panadès, com a procurador de la molt il·lustre
Sra. Marquesa de Moya y de Cartellà domiciliada en la ciutat de Barcelona,
en lo any de 1821"

Moja 58/II/27

Registre amb els comptes realitzats per Lluís Cases de les rendes de
Vilafranca del Penedès, en el qual es detallen les entrades per pensions de
censals, lluïsmes, censos i lloguers, i les despeses (jornals de treballadors,
censos i impostos). Inclou, relligats, 8 rebuts estesos pels col·lectors
d'impostos, el procurador de monges carmelites i col·lector dels preveres de
Vilafranca, i 8 comptes o minutes presentats per Joan Bertran, mestre de
cases, i Narcís Jover, fuster, corresponents a treballs realitzats en el castell
d'Espitlles i les cases de la Muntanyeta i Mas Granell. Amb la signatura
d'aprovació dels comptes de la marquesa. Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès) i Barcelona. [24] p.
Català
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1821, juny,
12 - 1830,
març, 23

"Vilafranca. Liquidacions ab Cristòfol Milà des de 1822 a 1830"

Moja 560/1

Dossier amb els rebuts i comptes realitzats per Cristòfol Milà, apoderat dels
marquesos de Moja a Vilafranca del Penedès, de les rendes senyorials de
Calafell, Llorenç del Penedès, Santa Margarida i els Monjos i Banyeres.
Inclou un plec amb compte i rebut liquidat per l'apoderat el 14 de febrer de
1822, dos plecs relligats amb el comptes estesos per l'apoderat i els rebuts
justificatius de les liquidacions de juny i novembre de 1822 i maig de 1823,
una llibreta sense títol de comptabilitat en la qual es detallen les entrades i
les despeses dels anys 1823 i 1824; un informe dels comptes del període
comprès entre el 14 de febrer de 1822 i el 28 de febrer de 1824, un plec amb
el títol "Liquidació ab Cristòfol Milà dels comptes de la cullita de 1824, feta
dita liquidació en 17 de janer de 1826", el qual conté una llibreta de comptes
de l'apoderat, comptes i rebuts; una camisa amb el títol "Liquidació de
comptes ab Cristòfol Milà dels delmes de 1825 y lloguers dels horts de
Vilafranca", que inclou una "Llibreta dels valors dels fruits de la collita de
1825 delma de Callafel y altres delmas y renditis que percibes lo il·lustre
marquès de Cortada y la mui il·lustre marquesa de Moya, col·lectat per
Christòfol Milà", segueixen els plecs "Lo que y pagat yo Christòfol Milà com a
encarregat de la muy il·lustre marquesa de Moya des de 17 jané de 1826"
(amb una llibreta de comptabilitat de pagaments) i un plec de cobraments;
dossier relligat de rebuts i comptes liquidats el febrer de 1828; l'estat de
comptes i la "Llibreta de entrada de tots los fruits y lo valor de dits que estich
cuidan yo Christòfol Milà de la molt il·lustre senyora marquesa de Moya y lo
que y pagat per gastos de dits fruits y altres cosas tot de la collita de 1827",
un dossier relligat amb l'estat de compte i una llibreta de 1828, i finalment un
dossier amb el títol "Diferents notas de las heretats de Vilafranca", que
incorpora anotacions sobre collites, delmes i notes aclaridores. Banyeres del
Penedès, Calafell, Llorenç del Penedès (Baix Penedès), Vilafranca del
Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. 43 unitats. [327] p.
Català i castellà
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1829,
gener, 14 1831, juny,
10

[Vilafranca, Calafell, Llorenç, Santa Margarida i altres pobles agregats.
Comptes de la collita de 1829 que ha presentat Cristòfol Milà el 10 de juny
de 1831]

Moja 560/2

Dossier que inclou un registre de comptabilitat, amb el títol "Llibreta de
entrada de tots los fruits y lo valor de dits que estich cuidan yo Christòfol Milà
de la molt il·lustre marquesa de Moya y lo que y pagat per gastos de dits
fruits y de altres cosas tot de la collita de 1829" en la qual es troben els
assentaments de despeses (jornals de treballadors) i d'entrades (vendes de
collites, lloguers, pensions de censals); un plec relligat que conté un resum
del cobrat i pagat, unes notes aclaridores, l'informe "Diferèncias observadas
en los comptes de la cullita de 1829 que ha presentat Cristòfol Milà en 10
juny de 1831" i la còpia d'un rebut estès per Pau Vilaró, apoderat de la
marquesa de Moja, a favor de l'esmentat administrador; segueix un plec cosit
amb notes referents als delmes de Calafell, Banyeres, Llorenç del Penedès i
Santa Margarida i els Monjos, i, sense relligar, rebuts justificatius i la "Llibreta
per lo que vas pagan[t] de Catrasto com a encaregat yo Christòfol Milà per la
molt il·lustre marquesa de Moya en los termas de Calafell, Bañeras, Llorens,
Santa Margarida y Vilafranca per lo any 1830". Banyeres del Penedès,
Calafell, Llorenç del Penedès (Baix Penedès), Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès) i Barcelona. 30 unitats. [74] p.
Català i castellà
1830,
setembre,
7 - 1832,
març, 26

"Vilafranca, Calafell, Llorens, Santa Margarida y demés pobles agregats.
Comptes de la cullita de 1830 que ha presentat Cristòfol Milà en 26 mars de
1832"

Moja 560/3

Dossier que inclou una llibreta de comptabilitat sense títol redactada per
Cristòfol Milà en la qual es troben els assentaments de despeses (jornals de
treballadors) i d'entrades (vendes de collites...); un plec relligat amb la
mateixa camisa que conté un resum del cobrat i pagat; a continuació,
"Diferèncias en los comptes de Cristòfol Rodó de la cullita de 1830" i la còpia
d'un rebut estès per Pau Vilaró, apoderat de la marquesa de Moja, a favor de
l'esmentat administrador; segueix un plec cosit amb el títol "Recibos del
comptes de la cullita de 1830 que ha presentat Cristòfol Milà en 26 mars
1832" (que inclou, a més de rebuts, comptes i 6 lletres de Pau Vilaró
dirigides al col·lector) i un plec referent a l'impost del Cadastre amb la
"Llibreta per notar las rebudas de Catrastos pagan per la molt il·lustre
marquesa de Moya per lo any 1831". Calafell (Baix Penedès), Vilafranca del
Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. 5 unitats. [64] p.
Català
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1831,
novembre,
4 - 1833,
desembre,
18

"Vilafranca, Calafell, Llorens, Santa Margarida y demés pobles agregats.
Comptes de la cullita de 1831 que ha presentat Cristòfol Milà en 2 juriol de
1833 y definits en 18 desembre 1833"

Moja 560/4

1833,
octubre,
23 - 1835,
maig, 20 /
1838, maig,
31

"Vilafranca, Calafell, Llorens, Santa Margarida y demés pobles agregats.
Comptes de la cullita de 1833 que ha presentat Cristòfol Milà en 20 maig de
1835, definits en 31 maig 1838"

1834,
desembre,
22 - 1838,
maig, 31 /
1838, juny, 8

"Vilafranca, Calafell, Llorens, Santa Margarida y demés pobles agregats.
Resumen dels comptes del col·lector Cristòfol Milà dels anys y cullitas de
1832 a 1836 inclusius definits en 31 maig 1838"

Dossier que inclou una llibreta de comptabilitat, sense títol, feta per Cristòfol
Milà en la qual es troben els assentaments de despeses (jornals de
treballadors) i d'entrades (vendes de collites, lloguers, pensions de censals) i
la còpia d'un rebut estès per l'apoderat de la marquesa de Moja, a favor de
l'esmentat administrador; l'informe "Diferencias en los comptes de Cristòfol
Milà de la cullita de 1831 que presentà en 2 juriol de 1833" i, relligats, una
"Llibreta per las rebudas de Catrasto pagan per la molt il·lustre senyora
marquesa de Moya per lo any 1832" i rebuts justificatius. Banyeres del
Penedès, Calafell, Llorenç del Penedès (Baix Penedès), Olèrdola, Santa
Margarida i els Monjos, Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. 3
unitats. [63] p.
Català
Moja 560/8

Dossier que inclou una llibreta de comptabilitat, sense títol, feta per Cristòfol
Milà en la qual es troben els assentaments de despeses (jornals de
treballadors i impostos) i d'entrades (vendes de collites, lloguers, pensions de
censals), l'informe "Diferèncias y notas sobre los comptes de la cullita de
1833 que ha presentat Cristòfol Milà de Vilafranca en 20 maig de 1835", la
còpia d'un rebut estès per l'apoderat de la marquesa de Moja, a favor de
l'esmentat administrador; i, relligats, comptes i rebuts justificatius, la "Llibreta
per las rebudas de Catrastos pàgan per la molt il·lustre marquesa de Moya
per lo any 1834" i una ordre de pagament de Pau Vilaró dirigida a Cristòfol
Milà. Calafell, Llorenç del Penedès (Baix Penedès), Vilafranca del Penedès
(Alt Penedès) i Barcelona. 4 unitats. [44] p.
Català
Moja 560/6

Dossier amb un estat de comptes dels deutes de Cristòfol Milà en data de 31
de maig de 1838 corresponents a 1833, 1834 i 1836, així com del crèdit de
1835, un informe de comprobació dels mateixos en el qual consta el
lliurament per part del col·lector de la quantitat deguda, una nota d'un
enviament fet pel col·lector i un rebut de la contribució de 1836. Barcelona. 4
unitats. [8] p.
Català
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1834,
febrer, 17 1835,
gener, 26 /
1838, maig,
31

"Vilafranca, Calafell, Llorens, Santa Margarida y demés pobles agregats.
Comptes de la cullita de 1832 que ha presentat Cristòfol Milà en 6 juny de
1834, definits en 31 maig 1838"

Moja 560/5

1834,
setembre,
6 - 1836,
agost, 16 /
1838, maig,
31

"Vilafranca, Calafell, Llorens, Santa Margarida y demés pobles agregats.
Comptes de la cullita de 1834 que ha presentat Cristòfol Milà en 31 maig de
1838, definits en dit dia 31 maig 1838"

1835,
setembre,
2 - 1837,
gener, 8 /
1838, maig,
31

"Vilafranca, Calafell, Llorens, Santa Margarida y demés pobles agregats.
Comptes de la cullita de 1835 que ha presentat Cristòfol Milà en 31 maig de
1838, definits en dit dia 31 maig 1838"

Dossier que inclou una llibreta de comptabilitat, sense títol, redactada per
Cristòfol Milà en la qual es troben els assentaments de despeses (jornals de
treballadors i impostos) i d'entrades (vendes de collites, lloguers, pensions de
censals), l'informe "Diferèncias y notas sobre los comptes de la cullita de
1833 que ha presentat Cristòfol Milà de Vilafranca en 20 maig de 1835", els
apunts "Nota del vi sobran[t] vanut ab difarens de la collita de 1832" i "Nota
de la collita gra delma de Calafell de 1832", una lletra de Cristòfol Milà
dirigida a Pau Vilaró, l'informe "Diferencias en los comptes de Milà de la
cullita de 1832", la còpia d'un rebut estès per l'apoderat de la marquesa de
Moja, a favor de l'esmentat administrador; la "Llista del[s] grans de l'añ 1832"
i, relligats, comptes i rebuts justificatius, la "Llibreta per las rebudas de
Catrastos per lo any 1833 pàgan per la molt il·lustre marquesa de Moya",
una nota de collites, i dues ordres de pagament de Pau Vilaró dirigides a
Cristòfol Milà. Calafell, Llorenç del Penedès (Baix Penedès), Vilafranca del
Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. 10 unitats. [78] p.
Català i castellà
Moja 560/7

Dossier que inclou un registre comptable amb el títol "Llibreta de entrada de
tots los fruits y lo valor de dits que estich cuidan[t] yo Christòfol Milà com a
encarregat de la molt il·lustre senyora Marquesa de Moya, y lo que y pagat
per gastos de dit fruits y altres cosas, tot de la colita de 1834", en la qual es
troben els assentaments de les despeses pagades (jornals de treballadors,
impostos i pensions de censals) i entrades cobrades (vendes del delme de
les collites, lloguers i productes), la còpia d'un rebut estès per l'apoderat de
la marquesa, a favor de l'esmentat administrador i, relligats, una llibreta de
rebuts, una lletra de Pau Vilaró dirigida a Cristòfol Milà en forma d'ordre de
pagament, comptes i rebuts. Llorenç del Penedès, Calafell (Baix Penedès);
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. 2 unitats. [46] p.
Català i castellà
Moja 560/9

Dossier que inclou un estat de comptes amb els assentaments dels
pagaments (jornals de treballadors, pensions de censals, impostos...) i
cobraments (vendes de collites) i la còpia d'un rebut estès per l'apoderat de
la marquesa de Moja, a favor de l'esmentat administrador; i, relligats, rebuts
justificatius. Banyeres del Penedès (Baix Penedès), Vilafranca del Penedès
(Alt Penedès) i Barcelona. 2 unitats. [23] p.
Català i castellà
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1836, agost,
20 - 1838,
gener, 12 /
1838, maig,
31

"Vilafranca, Calafell, Llorens, Santa Margarida y demés pobles agregats.
Comptes de la cullita de 1836 que ha presentat Cristòfol Milà en 31 maig de
1838, definits en dit dia 31 maig 1838"

Moja 560/10

1837, abril,
17 - 1838,
gener, 11

"Llibreta per las rebudas de catrasto pagan yo Christòfol Milà per comte de la Moja 558/V
molt il·lustre marquesa Moya per lo any 1837"

Dossier que inclou una llibreta de comptabilitat, sense títol, feta per Cristòfol
Milà en la qual es troben els assentaments de despeses (jornals de
treballadors) i d'entrades (vendes de collites, lloguers, pensions de censals) i
la còpia d'un rebut estès per l'apoderat de la marquesa de Moja, a favor de
l'esmentat administrador; i, relligats, rebuts justificatius. Banyeres del
Penedès, Calafell, Llorenç del Penedès (Baix Penedès), Olèrdola, Santa
Margarida i els Monjos, Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. 2
unitats. [74] p.
Català i castellà

Registre amb els assentaments de rebuts signats a favor de la marquesa de
Moja pel pagament dels impostos del cadastre dels quatre trimestres de
1837 i els delmes de les finques de Vilafranca del Penedès, Santa Margarida
i els Monjos, Banyeres i Llorenç del Penedès. Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès). [9] p.
Català i castellà
1838, abril,
21 - 1839,
maig, 17

"Vilafranca y agregats. Compte de las cullitas de 1837 y 1838 que ha
presentat Cristòfol Milà en 17 maig de 1839, definits en 17 maig 1839"

Moja 560/11

Dossier que inclou un estat de comptes amb els assentaments dels
pagaments (jornals de treballadors) i cobraments (vendes de collites),
l'informe "Pagos estraordinaris ecsigits per lo Ajuntament de Vilafranca cual
abono se ha de reclamar del mateix en lo pago de la contribució
estraordinària de guerra", i la còpia d'un rebut estès per Pau Vilaró, apoderat
de la marquesa de Moja, a favor de l'esmentat administrador; un "Compte
passat ab Cristòfol Milà de Vilafranca en 17 maig 1839" i, relligats, rebuts
justificatius. Banyeres del Penedès (Baix Penedès), Vilafranca del Penedès
(Alt Penedès) i Barcelona. 4 unitats. [19] p.
Català i castellà
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1839, agost, "Vilafranca y agregats. Compte de las cullitas de 1839 y 1840 que ha
31 - 1842,
presentat Cristòfol Milà en 28 janer de 1842, definits en 10 juny de 1842"
agost, 18
Dossier que inclou una llibreta amb el títol "Llibreta de entrada de tots los
fruits y lo valor de dits que estich cuidan[t] yo Christòfol Milà com ancarregat
de la muy il·lustre señora Marquesa de Moya de Barcelona y lo que y pagat
per gastos de dits y altres cosas", en la qual es troben els assentaments de
les entrades (ventes de collites i productes agrícoles, lloguers i pensions de
censals) i de les despeses (jornals de treballadors i impostos); un informe
que pren el títol "Observacions en lo compte de Cristòfol Milà de las cullitas
de 1839 y 1840 de fecha 28 janer 1842", la còpia de dos rebuts estesos per
Pau Vilaró, apoderat de la senyora Josepa de Sentmenat, a favor de
l'esmentat administrador; el plec "Apuntes fets en 1839 per situar lo preu de
l'arrendament de las parts de fruits de las heretats de Moja, Mas Granell,
Espitlles, Cugullada, Sagarrulls y Montanyeta y de las pesas de terra en lo
terme de Vilafranca" (amb notes sobre les collites) i, relligats, amb el títol
"Vilafranca. Recibos del compte de las cullitas de 1839 y 1840 que ha
presentat lo col·lector Cristòfol Milà en 28 janer de 1842", llibretes de
comptes i rebuts justificatius. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i
Barcelona. 6 unitats. [51] p.
Català i castellà

Moja 560/12

1841,
gener, 7 1850,
desembre,
13

Moja 560/14

"Vilafranca. Liquidacions ab Cristòfol Milà des de 1841 a 1850"
Dossier que inclou: "Nota dels supgectes y los noms de los que conrean las
terras propias de la molt il·lustre senyora marquesa de Moya en lo terme de
Vilafranca", "Nota dels censos que se cobran en Llorens y Lletger propis de
la il·lustre senyora marquesa de Moja feta per el S. Christòfol Milà son
procurador", "Nota dels censos que percebeix la il·lustre senyora marquesa
[de] en Calafell, feta per son procurador el S. Christòfol Milà de Vilafranca",
"Llista de las pars del Mas Granell de l'añ 1840", "Collita de la eretat del
Castell de Espilles de 1840", "Nota dels supgectes que manan las terras de
Cugullada y Sagarulls dada per Christòfol Milà jané 7 de 1841", "Nota de las
rebassas mortas que ya a la eretat de la Casa Gran de Moja de la Sra.
Marqesa", "Nota dels supgectes y los noms de los que menan o conreian las
terras propias que té la molt il·lustre senyora marquesa de Moya en lo terma
de Vilafranca dada per Christòfol Milà en 5 jané de 1841", anotació sobre la
collita de 1841, rebuts estesos per Pau Vilaró a favor de Cristòfol Milà els
anys 1841, 1843, 1845, 1847 i 1850, notes sobre el delme de Vilafranca de
1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1849 (dins un plec sobre el lloguer de les
terres de Vilafranca feta al mateix col·lector) i nota aclaridora sobre el
llogueter Miquel Farré. El Vendrell, Calafell (Baix Penedès), Olèrdola,
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. 25 unitats. [36] p.
Català
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1842, abril,
26 - 1844,
juny, 18 /
1845,
desembre,
12

"Vilafranca y agregats. Compte de las cullitas de 1841 y 1842 que ha
presentat lo col·lector Cristòfol Milà en 9 janer de 1845, definit en 12
desembre de 1845"

Moja 560/13

1844,
desembre,
3 - 1845,
juliol, 29 /
1846,
gener, 22

"Vilafranca. Compte de las cullitas de 1843 y 1844 que ha presentat lo
col·lector Cristòfol Milà en 12 desembre de 1845, definits en 22 janer de
1846"

1846,
febrer, 15 1847,
setembre, 5
/ 1848,
gener, 9

"Vilafranca. Compte de las cullitas de 1845 y 1846 que ha presentat lo
Moja 560/16
col·lector Cristòfol Milà en 24 novembre de 1847, definits en 9 janer de 1848"

Dossier que inclou una llibreta amb el títol "Llibreta de tots los fruits y lo valor
de dits que estich cuidan[t] yo Christòfol Milà com a encarregat de la molt
il·lustre senyora Marquesa de Moya de Barcelona y tanbé lo que y pagat per
gastos de dit fruits y altres cosas, tot per las collitas de 1841 y 1842", en la
qual es troben els assentaments de tot allò pagat (jornals de treballadors) i
cobrat (censos i vendes de collites i productes) i la còpia d'un ordre de
pagament estès per Pau Vilaró, apoderat de la marquesa, a favor de
l'esmentat administrador; unes "Observacions en lo compte de Cristòfol Milà
de 1841 y 1842 de fecha 9 janer 1845" i, relligats, rebuts justificatius,
comptes i lletra de Pau Vilaró a Cristòfol Milà. Llorenç del Penedès (Baix
Penedès), Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. 3 unitats. [68] p.
Català i castellà
Moja 560/15

Dossier que inclou un registre comptable amb el títol "Llibreta de entrada de
tots los fruits y lo valor de dits que estich cuidan[t] yo Christòfol Milà com a
encarregat de la molt il·lustre senyora Marquesa de Moya de Barcelona y
tanbé lo que y pagat per gastos de dit fruits y altres cosas, tot per las collitas
de 1843 y 1844", en la qual es troben els assentaments de les despeses
pagades (jornals de treballadors) i entrades cobrades (vendes de collites i
productes), la còpia d'un rebut estès per Pau Vilaró, apoderat de la
marquesa, a favor de l'esmentat administrador i, relligats, rebuts justificatius i
comptes. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. 2 unitats. [35] p.
Català i castellà

Dossier que inclou una llibreta amb el títol "Llibreta de entrada de tots los
fruits y lo valor de dits fruits que estich cuidan[t] yo Cristòfol Milà com a
encarregat de la molt il·lustre senyora Marquesa de Moya y tanbé de lo que y
pagat per gastos de dit fruits y altres cosas, tot per las collitas de 1845 y
1846", en la qual es troben els assentaments de tot allò pagat (jornals de
treballadors) i cobrat (vendes de collites i productes) i la còpia d'un rebut
estès per l'apoderat de la marquesa a favor de l'esmentat administrador;
unes "Observacions en lo compte de Cristòfol Milà de 1845 y 1846 que ha
entregat en 24 novembre de 1847" i, relligats, rebuts justificatius i comptes.
Llorenç del Penedès (Baix Penedès), Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i
Barcelona. 3 unitats. [39] p.
Català i castellà
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1848,
febrer, 18 1849,
setembre,
25

"Vilafranca. Compte de las cullitas de 1847 y 1848 que ha presentat lo
col·lector Cristòfol Milà en 25 setembre de 1849"

Moja 560/17

1849,
setembre,
10 - 1850,
agost, 17 /
1851, maig,
21

"Vilafranca. Compte de la cullita de 1849 que ha presentat lo col·lector
Cristòfol Milà en 13 desembre de 1850 y definit en 21 maig de 1851"

1850,
gener, 31 1852, agost,
7 / 1853,
març, 31

"Vilafranca. Compte de la cullita de 1851 que ha presentat lo col·lector
Cristòfol Milà en 1r. mars de 1853 y definit en 31 mars de 1853"

Dossier que inclou una llibreta amb el títol "Llibreta de tota entrada de fruits y
valor de dits que yo Cristòfol Milà estich cuidan[t] com a encarregat de la
molt il·lustre senyora Marquesa de Moya y tanbé lo que y pagat per gastos
de dit fruits y altres cosas, tot per la collita de 1847 y 1848", en la qual es
troben els assentaments de tot allò pagat (jornals de treballadors) i cobrat
(vendes de collites i productes) i la còpia d'un rebut estès per l'apoderat de la
marquesa a favor de l'esmentat administrador; unes "Observacions en los
comptes de Cristòfol Milà de 1847 y 1848" i, relligats, rebuts justificatius i
notes aclaridores. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. 3
unitats. [36] p.
Català i castellà
Moja 560/18

Dossier que inclou una llibreta amb el títol "Comta de las rendas de la muy
il·lustre señora Marquesa de Moya que té en el Panadès que yo Christòfol
Milà cuydo del añy de 1849", en la qual es troben els assentaments de tot
allò pagat (jornals de treballadors i impostos) i cobrat (vendes de collites i
productes, censos i lloguers) i la còpia d'un rebut estès per Pau Vilaró,
apoderat de la senyora Josepa de Sentmernat, a favor de l'esmentat
administrador; unes "Observacions en lo compte de Cristòfol Milà de 1849
que ha entregat en 13 desembre de 1850" i, relligats, rebuts justificatius i
notes aclaridores. Llorenç del Penedès (Baix Penedès), Vilafranca del
Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. 3 unitats. [31] p.
Català i castellà
Moja 560/20

Dossier que inclou una llibreta amb el títol "Llibreta de tota la entrada dels
fruits del castell de Llorens, censos y tot lo demés que yo cuido Cristòfol Milà
de la molt il·lustre senyora Marquesa de Moya, tot lo resultat dels productos y
de tot lo que he pagat en la cullita de 1851", en la qual es troben els
assentaments de tot allò pagat (jornals de treballadors) i cobrat (vendes de
collites) i la còpia d'una declaració de Pau Vilaró, apoderat de la marquesa
de Moja, en què dóna manifesta que Cristòfol Milà encara ha d'acabar de
donar raó de diferents comptes; unes "Observacions en los comptes de
Cristòfol Milà de 1851" i, relligats, rebuts justificatius i notes aclaridores.
Calafell, Llorenç del Penedès (Baix Penedès) i Barcelona. 3 unitats. [24] p.
Català i castellà
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1852, juny,
10 - 1852,
desembre,
31 / 1854,
abril, 17

"Vilafranca. Compte de la cullita de 1852 que ha presentat lo col·lector
Ramon Olivella en 17 abril de 1854 y definit en 17 abril de 1854"

Moja 560/21

1853,
gener, 30 1854,
desembre,
31 / 1857,
juny, 15

"Vilafranca. Compte de la cullita de 1853 que ha presentat lo col·lector
Ramon Olivella en 21 mars de 1855 y definit en 15 juny de 1857"

1854,
gener, 20 1855, juliol,
31 / 1857,
juny, 15

"Vilafranca. Compte de la cullita de 1854 que ha presentat lo col·lector
Ramon Olivella en 21 maig de 1856 y definit en 15 juny de 1857"

Dossier que inclou una llibreta amb el títol "Comptas que dóna Ramon
Olivella, de los béns que administra de la il·lustre señora Marquesa de Moya
en lo any 1852", en la qual es troben els assentaments de tot allò pagat
(jornals de treballadors i impostos) i cobrat (censos, vendes de collites,
lloguers) i la còpia d'una declaració de Pau Vilaró, apoderat de la marquesa
de Moja, en què dóna conformitat als comptes presentats i manifesta que
Ramon Olivella queda creditor; unes "Observacions en lo compte de Ramon
Olivella de Vilafranca de 1852" i, relligats, lletres i rebuts justificatius.
Tarragona, Canyelles (Garraf), Calafell, El Vendrell, Llorenç del Penedès
(Baix Penedès), Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. 3 unitats.
[49] p.
Català i castellà
Moja 560/22

Dossier que inclou una llibreta amb el títol "Comtas que dono jo Ramon
Olivella dels béns que administro de la il·lustre señora Marquesa de Moya en
1853", en la qual es troben els assentaments de tot allò pagat (jornals de
treballadors, censals, impostos i despeses d'una causa judicial mantinguda
amb el baró de Canyelles per les muntanyes de l'heretat de la Cugullada) i
cobrat (censos, vendes de collites, lloguers) i la còpia d'una declaració de
Pau Vilaró, apoderat de la marquesa de Moja, en què dóna conformitat als
comptes presentats; unes "Observacions en los comptes de Ramon Olivella
de 1853" i, relligats, els rebuts justificatius. Canyelles (Garraf), Llorenç del
Penedès (Baix Penedès), Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i Barcelona.
3 unitats. [59] p.
Català i castellà
Moja 560/23

Dossier que inclou una llibreta amb el títol "Comtas que dono jo Ramon
Olivella dels béns que administro de la molt il·lustre senyora Marquesa de
Moya en lo any de 1854", en la qual es troben els assentaments de tot allò
pagat (jornals de treballadors, censals, impostos) i cobrat (censos, vendes
de collites, lloguers) i la còpia d'una declaració de Pau Vilaró, apoderat de la
marquesa de Moja, en què dóna conformitat als comptes presentats; unes
"Observacions als comptes de Ramon Olivella de 1854" i, relligats, els rebuts
justificatius. Calafell (Baix Penedès), Olèrdola, Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès) i Barcelona. 3 unitats. [49] p.
Català i castellà
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1855, març, "Vilafranca. Compte de la cullita de 1855 que ha presentat lo col·lector
Moja 560/24
17 - 1857,
Ramon Olivella en 15 juny de 1857"
novembre,
10
Dossier que inclou una llibreta amb el títol "Comtas que dono jo Ramon
Olivella dels béns que administro de la molt il·lustre señora Marquesa de
Moya en lo any de 1855", en la qual es troben els assentaments de tot allò
pagat (jornals de treballadors, censals, impostos i despeses d'una causa
judicial mantinguda amb el baró de Canyelles per les muntanyes de l'heretat
de la Cugullada) i cobrat (censos, vendes de collites, lloguers) i, relligats, els
rebuts justificatius. Calafell (Baix Penedès), Llorenç del Penedès (Baix
Penedès), Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. 2 unitats. [38] p.
Català i castellà
1856,
febrer, 8 1858, març,
20 / 1858,
juliol, 5

"Vilafranca. Compte de la cullita de 1856 que ha presentat lo col·lector
Ramon Olivella en 5 juriol de 1858"

1857,
febrer, 30 1858,
setembre,
11 / 1859,
juliol, 1

"Vilafranca. Compte de la cullita de 1857 que ha presentat lo col·lector
Ramon Olivella en 1 juriol de 1859"

1858,
febrer, 1 1859, juliol,
17 / 1860,
setembre, 3

"Vilafranca. Compte de la cullita de 1858 que ha presentat lo col·lector
Ramon Olivella en 3 setembre de 1860"

Moja 560/25

Dossier que inclou una llibreta amb el títol "Comtas que dono jo Ramon
Olivella, dels béns que administro de la molt il·lustre senyora Marquesa de
Moya en lo any de 1856", en la qual es troben els assentaments de tot allò
pagat (jornals de treballadors, censals, impostos) i cobrat (censos, vendes
de collites, lloguers); unes "Observacions en los comptes de Ramon Olivella
de Vilafranca de 1856 de fecha 5 juriol 1858" i, relligats, els rebuts
justificatius. Llorenç del Penedès, Calafell (Baix Penedès); Vilafranca del
Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. 3 unitats. [37] p.
Català i castellà
Moja 560/26

Dossier que inclou una llibreta amb el títol "Comtas que dono jo Ramon
Olivella dels béns que administro de la molt il·lustre senyora Marquesa de
Moya en lo any de 1857", en la qual es troben els assentaments de tot allò
pagat (jornals de treballadors, censals, impostos) i cobrat (censos, vendes de
collites, lloguers); unes "Observacions en lo compte de Ramon Olivella de
1857" i, relligats, els rebuts justificatius. Calafell (Baix Penedès), Olèrdola,
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. 3 unitats. [40] p.
Català i castellà
Moja 560/27

Dossier que inclou una llibreta amb el títol "Contas que dono jo Ramon
Olivella dels béns que administro de la molt il·lustre senyora Marquesa de
Moya en lo añy de 1858", en la qual es troben els assentaments de tot allò
pagat (jornals de treballadors, censals, impostos) i cobrat (censos, vendes
de collites, lloguers); unes "Observacions en lo compte de Olivella de 1858" i,
relligats, els rebuts justificatius. El Vendrell, Calafell (Baix Penedès),
Olèrdola, Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. 3 unitats. [73] p.
Català i castellà
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1859,
gener, 1 1860,
octubre, 10

"Vilafranca. Compte de la cullita de 1859 que ha presentat lo col·lector
Ramon Olivella en 3 setembre de 1860"

Moja 560/28

1860,
gener, 1 1861,
octubre, 15

"Comtas que dono yo Ramon Olivella dels béns que atministro de la
excel·lentíssima senyora marquesa de Moya en lo any 1860"

1860, juliol,
15 / [1866]

"Comtas que dono jo Ramon Olivella dels béns que administro de los
senyors hereus de confianza de la difunta excel·lentíssima senyora
marquesa de Moya en lo any de 1865"

Dossier que inclou una llibreta amb el títol "Comptes que dono jo Ramon
Olivella dels béns que administro de la molt il·lustre senyora Marquesa de
Moya en lo añy de 1859", en la qual es troben els assentaments de tot allò
pagat (jornals de treballadors, censals, impostos) i cobrat (censos, vendes
de collites, lloguers); unes "Observacions en lo compte de Olivella de 1859" i,
relligats, els rebuts justificatius. Calafell, Llorenç del Penedès (Baix
Penedès), Santa Margarida i els Monjos, Olèrdola, Vilafranca del Penedès
(Alt Penedès) i Barcelona. 3 unitats. [55] p.
Català i castellà
Moja 315/1

Dossier que inclou una llibreta amb el títol "Comtas que dono yo Ramon
Olivella dels béns que atministro de la excel·lentíssima senyora marquesa de
Moya en lo any 1860", en la qual es troben els assentaments de pagaments
(jornals de treballadors i impostos) i cobraments (censos, vendes de collites);
l'inventari de las botas de cada isenda de la excel·lentíssima senyora
marquesa de Moya pres en lo añy 1860" (amb el detall del número de bótes
de les finques anomenades Cugullada, Sagarrulls, Montanyeta, Mas Granell,
Espitlles, Casa Gran de Moja, Vilafranca i Castell de Llorenç), un estat de les
collites de garbes de les diferents finques, relació amb el nom "Productos
dels fruits y demés benuts de las isiendas de la excel·lentíssima senyora
marquesa de Moya en 1860", i dos plecs relligats de minutes i rebuts
relacionats amb obres de millora en les finques, impostos i altres despeses.
Calafell, Llorenç del Penedès (Baix Penedès), Santa Margarida i els Monjos,
Moja, Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). 6 unitats. [103] p.
Català i castellà
Moja 315/6

Dossier amb un quadern amb el títol "Comtas que dono jo Ramon Olivella
dels béns que administro de los senyors hereus de confianza de la difunta
excel·lentíssima senyora marquesa de Moya en lo any de 1865", en el qual
es troben els assentaments de pagaments (jornals de treballadors i
impostos) i cobraments (censos i collites), i un plec sense relligar amb el nom
de "Vilafranca = recibos dels masovers de las sis heretats a favor de Ramon
Olivella per los anys de 1858 y 1859", de 1860. Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès). 3 unitats. [21] p.
Català i castellà
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1860, juny,
8 - 1865,
juny, 9

Estats de les collites presentats per Ramon Olivella, com administrador a
Vilafranca dels béns de la marquesa de Moja

Moja 48/3

Dossier amb dues lletres de Ramon Olivella dirigides a Jaume Salvador en
les que adjunta, en la primera, un estat dels delmes lliurats perls masovers i
rabassers a José Antonio Puig, i en la segona una missiva d'aquest; una
carta de José Antonio Puig a Jaume Salvador; quatre estats de les collites de
gra de les diferents finques de 1860, 1861, 1862 1863, amb una nota amb la
producció de la finca anomenada la Cogullada de 1860 i un estat de la
producció de vi de 1862; un justificant estès per Ramon Olivella a favor de
Magí Porta, apoderat general de la marquesa de Moja, d'haver rebut un
capbreu de Santa Margarida i els Monjos amb confessions de 1691 a 1703,
una nota sobre les pensions d'un censal que satisfà el patrimoni Moja a les
carmelites de Vilafranca; una lletra de Salvador Manter dirigida a Ramon de
Magarola en la que comenta que les carmelites no havien cobrat diverses
pensions, i una nota amb els noms del masovers de les finques de Vilafranca
del Penedès. Sitges (Garraf), Vilafranca del Penedès (Alt Penedès),
Barcelona. 15 unitats. [22] p.
Català i castellà
1861,
gener, 1 1862,
desembre,
30

"Comtas que dono yo Ramon Olivella a la excel·lentíssima senyora
marquesa de Moya en lo any 1861"

1862,
gener, 30 1863,
febrer, 22

"Comta que dono yo Ramon Olivella dels béns que administro de la
excel·lentíssima senyora marquesa de Moya en lo any 1862"

Moja 315/2

Dossier que inclou un quadern amb el títol "Comtas que dono yo Ramon
Olivella a la excel·lentíssima senyora marquesa de Moya en lo any 1861", en
el qual es troben els assentaments de pagaments (jornals de treballadors i
impostos) i cobraments (censos, vendes de collites), i un plec relligat de
minutes i rebuts d'obres de millora en les finques, impostos i altres despeses.
Calafell, Llorenç del Penedès (Baix Penedès), Santa Margarida i els Monjos,
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. 2 unitats. [78] p.
Català i castellà
Moja 315/3

Dossier que inclou un quadern amb el títol "Comta que dono yo Ramon
Olivella dels béns que administro de la excel·lentíssima senyora marquesa
de Moya en lo any 1862", en la qual es troben els assentaments de
pagaments (jornals de treballadors i impostos) i cobraments (censos,
vendes de collites), un plec relligat de rebuts de censos, un altre de rebuts
d'impostos, de treballadors i obres de millora en les finques, i altres rebuts
sense relligar. Calafell, Llorenç del Penedès (Baix Penedès), Santa
Margarida i els Monjos, Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). 3 unitats. [61]
p.
Català i castellà
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1863,
febrer, 6 1864,
febrer, 23

"Comtas que dono jo Ramon Olivella en 1863"

Moja 315/4

1864,
febrer, 2 1866,
febrer, 24

"Comtas que jo Ramon Olivella presento a los hereus de confianza de la
difunta excelentísima señora marquesa de Moya en lo any de 1864"

1865,
febrer, 1 1867,
gener, 18

"Comtas que dono jo Ramon Olivella als senyors hereus de confianza de la
difunta excel·lentíssima senyora marquesa de Moya de l' any de 1866"

1866, juny,
9 - 1869,
maig, 2

"Comtas que dono jo Ramon Olivella als senyors hereus de confianza de la
difunta senyora marquesa de Moya corresponents en los anys de 1867 y
1868"

Dossier que inclou un quadern amb el títol "Comtas que dono Jo Ramon
Olivella en 1863", en el qual es troben els assentaments de pagaments
(jornals de treballadors i impostos) i cobraments (censos), i un plec relligat,
amb el nom de "Comtas y recibos de Vilafranca y heretats de l'any 1863", de
minutes i rebuts d'obres de millora en les finques, impostos i altres despeses.
Calafell (Baix Penedès), Santa Margarida i els Monjos, Vilafranca del
Penedès (Alt Penedès). 2 unitats. [69] p.
Català i castellà
Moja 315/5

Dossier que inclou un quadern amb el títol "Comtas que jo Ramon Olivella
presento a los hereus de confianza de la difunta excel·lentíssima senyora
marquesa de Moya en lo any de 1864", en el qual es troben els
assentaments de pagaments (jornals de treballadors i impostos) i
cobraments (censos i collites), i dos plecs relligats; un amb el nom de
"Comtas pertañyens a Llorens y Calafell", de rebuts, minutes i impostos, i un
altre sense títol de minutes i rebuts d'obres de millora en les finques,
impostos i altres despeses. Calafell, Llorenç del Penedès (Baix Penedès),
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). 3 unitats. [65] p.
Català i castellà
Moja 315/7

Dossier que inclou un quadern amb el títol "Comtas que dono jo Ramon
Olivella als senyors hereus de confianza de la difunta excel·lentíssima
senyora marquesa de Moya de l' any de 1866", en la qual es troben els
assentaments de pagaments (jornals de treballadors i impostos) i
cobraments (censos, vendes de collites), un plec relligat amb el nom
"Comtas y recibos de las terras de Vilafranca y heretats en 1865", i un altre
sense títol de rebuts d'impostos, de treballadors i obres de millora en les
finques. Calafell, Llorenç del Penedès (Baix Penedès), Vilafranca del
Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. 3 unitats. [74] p.
Català i castellà
Moja 315/8

Dossier amb un quadern amb el títol "Comtas que dono jo Ramon Olivella
als senyors hereus de confianza de la difunta senyora marquesa de Moya
corresponents en los anys de 1867 y 1868", en el qual es troben els
assentaments de pagaments (jornals de treballadors i impostos) i
cobraments (censos i collites), i un plec amb el nom de "Recivos de la
marquesa de 1867", amb els justificants de les despeses. Llorenç del
Penedès (Baix Penedès), Santa Margarida i els Monjos, Vilafranca del
Penedès (Alt Penedès). 2 unitats. [40] p.
Català i castellà
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[1860]

Lletres de Pere Urgellés a Jaume Salvador

Moja 103/71

Dossier amb missiva de Pere Urgellés, recomanant a Pere Rovira, veí de
Moja. [Vilafranca del Penedès] (Alt Penedès). 1 lletra. 1 p.
Castellà
1709, juliol,
2 / 1709,
juliol, 4

Lletres de Jaume Tort a Pere de Copons i Copons

1732,
setembre,
27 / 1740,
maig, 9 1774,
novembre,
13

Lletres de Lluís Blanch als marquesos de Moja i a Pere Pons, prevere i
procurador general del marquès de Moja

1746, març
23 / 1789,
maig 4 1789, maig
21

Lletres de Manuel Olivella al marquès de Moja

1758,
desembre 1776, juny,
18

Lletres de Jaume Bassa a Pere Pons, prevere i procurador general del
marquès de Moja

1758,
setembre
6 - 1759,
gener 28 /
1764, març
22 - 1788,
juny 29

Lletres de Josep Freixas al marquès de Moja

Moja 259/31

Dossier amb les missives de Jaume Tort a Pere de Copons en la que tracta
d'una resclosa feta per Jaume Mascaró i Úrsula Calaf. Vilafranca del
Penedès (Alt Penedès). 2 lletres. [3] p.
Català
Moja 50/3

Dossier amb les missives de Lluís Blanch (prevere i procurador dels
marquesos de Moja de la Torre) en les que tracta de collites, capbrevacions,
drets senyorials... Inclou 1 escriptura de poders atorgada per Josep de
Copons Oms a favor de Lluís Blanch i Pere Especier, lletres dirigides a Pere
Pons, prevere i procurador general del marquès de Moja, còpies de 42 cartes
enviades, una lletra dels regidors de Llorenç de Penedès, una relació dels
habitants de Canyelles, una anotació sobre una confessió emfitèutica i un
rebut. Vilafranca de Penedès (Alt Penedès). 257 lletres (incloses les còpies).
[800 aprox.] p.
Català
Moja 50/16

Dossier amb les missives de Manuel Olivella. Inclou còpia d'una carta de la
marquesa de Moja de data 23 de març de 1746 dirigida a Fèlix Olivella, pare
de Manuel. Barcelona i Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). 5 lletres
(incloses les còpies). [9] p.
Català
Moja 260/1

Dossier amb les missives de Jaume Bassa en les que tracta de delmes,
collites, censos... El Vendrell (Baix Penedès). 18 lletres. [32] p.
Català
Moja 50/8

Dossier amb les missives de Josep Freixas (pare de Lluís Freixas). Inclou
còpies de dues lletres de Josep Freixas a Josep Fuster, notari; una lletra
amb anotació de Lluís Blanch i còpia de l'"Apuntació de lo que deurà fer lo
señor Joseph Freixas" signat pel marquès de Moja de la Torre. Barcelona i
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). 41 lletres. [107] p.
Català
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1760,
setembre,
6 - 1764,
setembre,
17

Lletres de Francisco Desvalls al marquès de Moja

Moja 50/7

1775, abril,
9 - 1802,
abril, 26

Lletres de Salvador Cases als marquesos de Moja i a Pere Pons, prevere i
procurador general del marquès de Moja

Dossier amb la missiva de Francisco Desvalls en les que tracta de delmes i
cavalleries. Vilafranca de Penedès (Alt Penedès). 5 cartes. [18] p.
Castellà

Moja 50/4

Dossier amb les missives de Salvador Cases (advocat i assessor dels
marquesos de Moja a Vilafranca del Penedès) en les que tracta de
l'administració del patrimoni de Vilafranca del Penedès, Llorenç de Penedès,
Santa Margarida i els Monjos i la Quadra de Lleger. Inclou còpies de cartes
de resposta de la marquesa de Moja, d'una altra de l'enviada per Salvador
Cases a la marquesa, còpia de lletra enviada a Anton Bassa i carta d'Anton
Bassa, súpliques de Joan Martorell i Joan Pagès, i dos rebuts, un del sou
com a assessor i un altre de Josep Freixas d'haver cobrat el primer terç del
cadastre. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). 215 cartes (incloses les
còpies). [700 aprox.] p.
Català i castellà
1781,
Lletres de Lluís Freixas als marquesos de Moja
octubre 29 1796, gener Dossier amb les missives de Lluís Freixas (fill de Josep Freixas) en les que
26
tracta de l'administració del patrimoni. Inclou una carta dirigida a Grau
Cassani amb una relació amb el títol "Noticia de las terras que lo il·lustre
senyor marquès de Moya té y corresponen a la heretat de Vilafranca", còpia
d'una carta enviada a Lluís Freixas amb la "Nota del diner que se troba
entregat per lo señor Joseph Freixas per los grans de las cullitas vensudas
des de 1753 exclusive, que és la última difinició de comptes fins a 1780
inclusive" i amb lletra de Lluís Freixas "Noticia del catrastro que paga lo
il·lustre señor marquès de Moya per la casa y terras que té en Vilafranca de
Panades ab individuació de cada una de las pesas", i còpies de 9 cartes
enviades. Barcelona i Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). 21 cartes
(incloses les còpies). [79] p.
Català

Moja 50/10

1783, agost Lletres de Pere i Cristòfol Mestre a Pere Pons, prevere i procurador general
14 - 1789,
del marquès de Moja
març 28
Dossier amb les missives de Pere i Cristòfol Mestre (germans) en les que es
tracta de collites i masoveries. Inclou la còpia de 2 cartes de resposta. Sant
Pere de Ribes, Vilanova (el Garraf) i Barcelona. 8 cartes (incloses les
còpies). [18] p.
Català

Moja 503/III

1784,
Lletres de Ramon Freixas als marquesos de Moja
octubre 12 1819, gener Dossier amb les missives de Ramon Freixas (prevere). Inclou còpia de 8
3
lletres enviades i 3 cartes rompudes. Barcelona i Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès). 53 lletres. [98] p.
Català

Moja 50/9
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1787,
desembre,
23 - 1801,
desembre,
23

Lletres d'Anton Bassa a Pere Pons, prevere i procurador general del
marquès de Moja, i als marquesos de Moja

Moja 260/2

1788, juliol,
3 - 1794,
març, 24

Lletres de Josep Freixas als marquesos de Moja

1791, abril,
1 - 1820,
juliol, 10

Lletres de Lluís Cases i Pometa als marquesos de Moja

1795,
octubre, 8 1795,
octubre, 13

Lletres de Teresa Freixas a la marquesa de Moja

1802,
desembre,
27 - 1820,
gener, 6

Lletres d'Anton Bonaventura Bassa a Esteve Milans, procurador general del
marquès de Moja, i a la marquesa de Moja

Dossier amb les missives d'Anton Bassa (pagès) en les que tracta de
collites, delmes, lluïsmes... Inclou còpies de 10 cartes de resposta, 3 que
contenen anotacions sobre la resposta, 2 esborranys de contractes privats
d'arrendament de rendes, carta de la Junta Particular del Somatent de
Calafell, còpia de carta dels delmers de Calafell dirigida al batlle i còpia de la
resposta. El Vendrell (Baix Penedès) i Barcelona. 37 cartes (incloses les
còpies). [62] p.
Català
Moja 50/11

Dossier amb les missives de Josep Freixas (monjo i procurador del Monestir
de Nostra Senyora de Montserrat) en les que tracta de les terres del
marquès sota el domini del monestir. Inclou una nota de les confessions
emfitèutiques atorgades a favor de Ramon de Copons davant el notari Pau
Pi l'any 1667. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). 2 lletres. [6] p.
Català i castellà
Moja 50/5

Dossier amb les missives de Lluís Cases i Pometa (notari). Inclou un poder
notarial atorgat per Maria Lluïsa de Copons, marquesa de Moja de la Torre i
viuda de Josep de Copons i d'Oms, a favor de Lluís Cases amb facultat de
definir censals, capbrevar, firmar per raó de senyoria, cobrar, pleitejar i
atorgar poders i còpies i/o anotacions de les respostes de 43 lletres.
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). 166 cartes (incloses les còpies). [360]
p.
Català i castellà

Moja 259/18

Dossier amb les missives de Teresa Freixas. Inclou els esborranys de dues
cartes de la marquesa a Teresa Freixas. Vilafranca de Penedès (Alt
Penedès). 3 cartes (incloses les còpies). [7] p.
Català
Moja 260/3

Dossier amb les missives d'Anton Bonaventura Bassa en les que tracta de
collites, lluïsmes, fites de terres... Inclou les còpies de 10 cartes de resposta,
3 rebuts i anotacions per l'escriptura d'un arrendament. El Vendrell (Baix
Penedès) i Barcelona. 30 lletres (incloses les còpies). [46] p.
Català
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1809, agost Lletres de Bonaventura Vidal a la marquesa de Moja
26 - 1814,
octubre 18 Dossier amb les missives de Bonaventura Vidal en les que es tracta de
delmes, col·lectors, collites... Inclou còpies de 3 cartes de contesta i amb 9
cartes que inclouen anotació referent a la resposta; dos rebuts i dos
comptes. Vilafranca [de Penedès] (Alt Penedès), Tarragona, Vilanova i la
Geltrú (el Garraf). 23 cartes (incloses les còpies). [59] p.
Català i castellà

Moja 503/V

1812, juliol,
24 - 1814,
juny, 25

Moja 50/15

Lletres d'Anton Jané a la marquesa de Moja de la Torre
Dossier amb les missives d'Anton Jané que tracten de collites i masoveries.
Inclou 2 lletres d'Anton Jané dirigides a Joan Mas (procurador de la
marquesa de Moja de la Torre) i còpies de 15 lletres enviades. Barcelona,
Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) i Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès). 27 lletres (incloses les còpies). [34] p.
Català

1814, agost, Lletres de Miquel Sivellà a Ignasi Claramunt, procurador general del marquès Moja 259/29
4 - 1814,
de Moja
agost, 17
Dossier amb les missives de Miquel Sivellà en la que tracta de les queixes
dels masovers per l'impost del Cadastre. En el dors d'una carta es troba
estesa còpia de la resposta i en l'altra una anotació de la resposta. Vilafranca
de Penedès (Alt Penedès). 3 lletres (inclosa la còpia). [5] p.
Català
1814,
desembre,
20 - 1816,
maig, 11

Lletres d'Isidre i Maria Romeu a la marquesa de Moja

1814,
novembre,
14 - 1817,
maig, 17

Lletres de Cristòfol Milà a Josep Ignasi Claramunt, procurador general de la
casa Moja i secretari de l'Ajuntament de Barcelona

1814,
setembre,
11 - 1819,
agost, 17

Lletres de Manuel de Sarriera a la marquesa de Moja i a Ignasi Claramunt

Moja 259/24

Dossier amb les lletres d'Isidre i Maria Romeu (viuda d'Isidre Romeu). Inclou
dues còpies de la cartes de resposta, una nota del gra i vi de Calafell i de
Llorenç de Penedès, un certificat estès per Pau Guimerà en el qual fa
constar haver comprat 6 bótes de vi del delme a Isidre Romeu (i còpia del
mateix). Calafell, el Vendrell (Baix Penedès) i Barcelona. 6 lletres (incloses la
còpies). [12] p.
Català
Moja 260/26

Dossier amb les missives de Cristòfol Milà, en les que tracta de masoveries.
Inclou en el dors de 4 cartes les respostes. Una lletra signada també per
Miquel Sivellà. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. 9 cartes
(incloses les còpies). [9] p.
Català
Moja 50/20

Dossier amb les missives de Manuel Sarriera. Inclou còpies de 2 cartes
enviades. Barcelona i Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). 8 lletres. [10] p.
Castellà
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1816,
novembre,
21 - 1817,
desembre,
18

Lletres de Francisco Garcia a la marquesa de Moja

Moja 50/13

Dossier amb les missives de Francisco García en les que tracta d'una peça
de terra. Inclou còpies de dues lletres enviades. Barcelona i Vilafranca del
Penedès (Alt Penedès). 4 lletres. [5] p.
Català i castellà

1819,
Lletres de Peregrina Sarriera a la marquesa de Moja
gener, 7 1819, agost, Dossier amb les missives de Peregrina Sarriera. Inclou còpies de 2 cartes
17
enviades. Barcelona i Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). 3 lletres. [8] p.
Castellà

Moja 50/21

1860,
gener, 22 1868,
setembre,
15

Lletres de Ramon Olivella a la marquesa de Moja i a Magí Porta,
administrador dels béns del marquesat de Moja

Moja 50/17

1860, juny,
29 - 1869,
juny, 4

Lletres de Pere Rovira a la marquesa de Moja de la Torre

1861, abril,
21 - 1863,
abril, 27

Lletres de Javier García a la marquesa de Moja i a Magí Porta, administrador Moja 50/14
dels béns del marquesat de Moja

Dossier amb les missives de Ramon Olivella (procurador de la marquesa de
Moja de la Torre a Vilafranca del Penedès). Inclou 2 relacions de terres de la
marquesa de Moja, 1 informe de l'explotació "Ca'l Lluch de Moja", una
valoració de terres afectades per la construcció del ferrocarril, 1 lletra d'Albert
Vallès a Ramon Olivella, 1 ofici de l'Ajuntament de Llorenç de Penedès, 2
lletres de Llorenç Viñes a Ramon Olivella, una carta de Joan Puig a José
Janer de Álvarez, còpia d'una carta enviada i tres lletres signades per
malaltia de Ramon Olivella per Pere Almirall. Barcelona, Llorenç de Penedès
(Baix Penedès), El Vendrell (Baix Penedès), Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès). 105 lletres. [191] p.
Català i castellà
Moja 50/19

Dossier amb les missives de Pere Rovira. Inclou una nota relativa a les terres
propietat de Ramon Olivella i còpia de carta enviada per Magí Porta.
Barcelona i Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). 6 lletres. [13] p.
Català i castellà

Dossier amb les missives Javier García. Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès). 5 lletres. [11] p.
Castellà
1864, juny,
11

Lletres d'Anton Figueras a Maria Rius

Moja 103/22

Dossier amb missiva d' Anton Figueras tractant sobre una peça de terra.
Vilafranca del Penedès. 1 lletra. 1 p.
Català

1866, març, Lletres de Ramon Maria de Magarola a Magí Porta, administrador del
4 - 1870,
Marquesat de Moja i de Cartellà
agost, 29
Dossier amb missives de Ramon Maria de Magarola (prevere). Inclou una
còpia de carta enviada. Avinyonet del Penedès i Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès). 8 cartes. [12] p.
Castellà
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1671, maig, "Capbreu de Santa Margarida y de Vilafranca del Panadès y de sos
19 - 1685,
alrededors des de 19 maig 1671 a 14 octubre 1685, en poder de Joseph
octubre, 14 Mas, notari de Vilafranca"

Moja 162

Capbreu amb 39 confessions emfitèutiques atorgades davant Josep Mas,
notari de Vilafranca del Penedès, a favor de Ramon i Anton Copons. Inclou a
l'inici sumari onomàstic. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). Còpia
autèntica estesa pel mateix notari autoritzant qui rubrica cada una de les
confessions. [160] p.
Llatí i català
1671, maig, Escriptura de confessió emfitèutica atorgada per Jacint Mascaró a favor de
24
Ramon de Copons

Moja 14/12

Jacint Mascaró, pagès de Vilafranca del Penedès, confessa a favor de
Ramon de Copons que té i posseix sota domini i alou de l'esmentat Ramon
de Copons una peça de terra d'un jornal, que abans era de vinya i de dos
jornals, situada a Vilafranca del Penedès en el lloc anomenat Lo Viver, per la
qual presta un sou de cens anual i és de la seva propietat pel títol de compra
a Josep Sabater, paraire, el 14 de febrer de 1666. Vilafranca del Penedès
(Alt Penedès). Còpia autèntica signada per Josep Mas. [3] p.
Català i llatí
1696, maig, "Capbreu de Vilafranca, Santa Margarida, etc 1696 a 1703"
25 - 1703,
octubre, 28 Capbreu amb 42 confessions emfitèutiques atorgades davant Josep Mas,
notari de Vilafranca del Penedès, a favor de Francesc de Copons i Grimau,
senyor d'Espitlles, Inclou a l'inici sumari onomàstic. Vilafranca del Penedès
(Alt Penedès). Còpia simple estesa sobre paper segellat de 1788 en el
primer i darrer foli. [187] p.
Llatí i català
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1615, juliol,
19

"Establiment de una pessa de terra contenint en si un jornal poch més ho
Moja 14/7
menos feta y firmada per my senior don Hieroni de Copons a Antoni Retx per
preu de 30 lliures del qual preu ne creà sensal en poder de Francesch Ribas
als 19 de juny 1615 y a demés de dit censal se encarregà ab lo present
acte..."
Escriptura d'establiment emfitèutic atorgada per Jeroni de Copons, i
protocol·litzada per Josep Xammar, a favor d'Antoni Reig, teixidor de lli,
d'una peça de terra d'un jornal situada a la vora de la casa anomenada d'en
Pujó del Mas per un preu de 30 lliures. Inclou còpia. Vilafranca del Penedès
(Alt Penedès). Còpies autèntiques signades pel mateix notari autoritzant el 6
de setembre de 1658 i per Joan Francesc Soler el 29 de juliol de 1793. 2
unitats. [14] p.
Llatí i català

1615, juliol,
19

"Establiment fet y firmat per don Geroni de Copons, domiciliat en Vilafranca Moja 14/6
del Panadès, no sols en nom propri y particular sí també com a procurador
general ab líbera y general administració de la nobla donya Àngela de
Copons y Texidor, cònjuges, a favor de Joan Faura, carboner de dita vila, de
tota aquella pessa de terra herma..."
Escriptura d'establiment emfitèutic atorgada per Jeroni de Copons, i
protocol·litzada per Francesc Riba, notari de Vilafranca del Penedès, a favor
de Joan Faura, d'una peça de terra de dos jornals situada a la vora de la
casa anomenada d'en Pujó del Mas per un preu de 60 lliures. Vilafranca del
Penedès (Alt Penedès). Còpia autèntica signada per Joan Francesc Soler,
notari de Vilafranca, el 29 de juliol de 1793. [8] p.
Llatí i català

1615, juliol, "Establiment de una pessa de terra contenint en si un jornal poch més ho
Moja 14/5
19 / 1777,
menos, feta y firmada per my senior don Hieroni de Copons a Pere Pastor
setembre, 9 per preu de 30 lliures del qual preu ne creà censal en poder de Francesch
Riba als 19 de juny 1615 y a demés de dit censal se encarregà ab lo present
acte..."
Escriptura d'establiment emfitèutic atorgada per Jeroni de Copons, i
protocol·litzada per Josep Xammar, a favor de Pere Pastor, negociant de
Vilafranca del Penedèsi, d'una peça de terra d'un jornal situada a la vora de
la casa anomenada d'en Pujó del Mas per un preu de 30 lliures. Amb una
nota d'advertiment al dors de Joan Ravanell. Inclou còpia. Vilafranca del
Penedès (Alt Penedès). Còpies autèntiques signades pel mateix notari
autoritzant el 6 de setembre de 1658 i per Joan Francesc Soler el 30 de juliol
de 1793. 2 unitats. [15] p.
Llatí i català
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1628,
gener, 27 /
1629,
desembre,
14

Escriptures d'establiment de peces de terra de Vilafranca del Penedès
atorgades per Jeroni Copons a favor de Pere Rosses, mestre de cases

Moja 14/8

1644,
gener, 31

Escriptura d'establiment emfitèutic atorgada per Ramon de Copons a favor
de Simon Soler

Jeroni de Copons, tant en el seu nom com a administrador del seu fill
impúber Francesc de Copons i de la seva esposa Àngela, atorga davant el
notari Jaume Bartomeu, notari de Vilafranca del Penedès, establiments
emfitèutics primerament d'una peça de terra de dos jornals i després de mig
jornal situades en el lloc anomenat Lo Viver en el terme de Vilafranca del
Penedès a favor de Pere Roses, sota pactes i condicions, que es detallen,
per preus de 80 i 20 lliures respectivament, creant dos censals. Inclou una
nota a manera d'advertiment sobre un censal. Barcelona. Còpies autèntiques
signades per Joan Esteve el 22 d'octubre de 1658. 2 unitats. [13] p.
Llatí i català
Moja 14/9

Ramon de Copons atorga davant Josep Capellades, notari de Vilafranca del
Penedès, escriptura d'establiment emfitèutic a favor de Simon Soler, pagès
de Castellví de la Marca, d'una casa i heretat, sota pactes i condicions i un
cens anual de 5 lliures i 2 quarteres d'ordi. Vilafranca del Penedès. Còpia
autèntica signada per Francesc Vallès, notari de Vilafranca, el 10 de
setembre de 1787. [4] p.
Llatí i català
1692, agost, Escriptures d'establiment i de censal d'una peça de terra de Vilafranca del
12 / [1780] Penedès

Moja 14/14

Dossier amb l'establiment atorgat per Ramon de Copons i Grimau, domiciliat
a Barcelona, a favor dels germans Pau i Magí Artús, paraires de Vilafranca
del Penedès, d'una peça de terra d'un jornal situada en la partida
anomenada Colomer d'en Alemany per un preu de 50 lliures, i censal venut
pels mateixos germans a favor del venedor pel mateix preu de la venda i
pensió anual de 2 lliures i 10 sous. Ambdues escriptures protocol·litzades per
Josep Mas. Inclou una nota aclaratòria sobre el fet que Anna de Copons,
viuda de Ramon de Copons, va pendre possessió empenyorada per
pensions impagades del censal venut pels germans Artús. Vilafranca del
Penedès (Alt Penedès). Còpies autèntiques, la primera signada per Josep
Antoni Vallès el 21 d'agost de 1793 i la segona pel mateix notari autoritzant.
3 unitats. [16] p.
Llatí i català

Fons Marquesat de Moja

135

01.02.02.03.02.02.05.02. ESTABLIMENTS EMFITÈUTICS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1795, abril,
20 - 1795,
agost, 9 /
1861

"Acte de lloació, aprobació y confirmació fet per Bonaventura Roses, pagès, Moja 14/18
y Theresa Roses y Batlle cònjuges en los noms de usufructuari y propietària
de Vilafranca, a favor de la il·lustre senyora marquesa de Moya y de Cartellá
de la ciudad de Barcelona, de un censal, donant per especial obligació una
pessa de terra que tenen y posseheixen en alou de la mateixa il·lustre
senyora marquesa..."
Dossier amb la lletra a manera de dictamen redactada per Salvador Cases i
dirigida al marquès de Moja tractant sobre el contingut del memorial de
Bonaventura Roses, que inclou i en el que sol·licita la condonació de
pensions impagades d'un cens i un censal d'una peça de terra i escriptura de
venda d'un censal atorgada per Bonaventura Roses i la seva esposa Teresa
davant Lluís Cases i Pometa, notari de Vilafranca del Penedès, a favor de la
marquesa de Moja. Amb una anotació al marge sobre el nom del propietari el
1861 de la peça de terra i una llarga nota aclaratòria a l'interior. Inclou una
còpia de l'escriptura. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). Còpies i còpia
autèntica. 4 unitats. [23] p.
Català

1806, maig,
25 / 1814,
novembre,
30 / 1869,
juny, 23

"Establiment fet y firmat per la il·lustre senyora marquesa de Moya y de
Cartellà a favor de Joseph Rovira, pagès del lloch de Moja, de una pessa de
terra de dos cortons en lo mateix lloch de Moja a cens"

1852,
desembre,
20

"Establecimiento perpetuo otorgado por la excelentísima señora doña Josefa Moja 14/20
de Senmanat, marquesa de Moya, a favor de Pablo Ferrer y Bertran de una
porción de terreno de tres jornales situado en el término de Villafranca del
Panadés en la partida llamada Caputxins vells"

Moja 14/19

Maria Josepa de Sarriera i de Copons, marquesa de Moja i de Cartellà,
atorga davant el notari Nicolau Simon Labrós, establiment emfitèutic d'una
peça de terra de tres cortons amb una casa situada en el poble de Moja a
favor de Joseo Rovira, sota pactes i condicions, que es detallen, i l'obligació
de satisfer anualment un cens de sis lliures. Inclou un anotació marginal que
el cens va ser lluït. Inclou separadament l'escriptura de poders per acceptar
establiments y concessions emfitèutiques atorgada per Josep Rovira a favor
de Bonaventura Vidal Busquets. Barcelona i Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès). Còpies autèntiques signades pels mateixos notaris autoritzants. 2
unitats. [11] p.
Català, castellà i llatí

Maria Josefa de Sentmanat i de Sarriera, viuda de Pere Carles de
Sentmanat, marquès de Castelldosrius, i successora als marquesats de Moja
i de Cartellà, atorga davant el notari Nicolau Simon Labrós, establiment
emfitèutic d'una peça de terra de tres jornals situada en el terme de
Vilafranca del Penedès a favor de Pau Ferrer Bertran, pagès de l'esmentat
terme, sota pactes i condicions, que es detallen. Inclou un anotació marginal
sobre l'extinció del cens. Barcelona. Còpia autèntica signada pel mateix
notari autoritzant. [5] p.
Català i castellà
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01.02.02.03.02.02.05.02. ESTABLIMENTS EMFITÈUTICS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1861,
desembre,
29 / 1869,
juny, 23

"Escritura de establecimiento perpetuo de una porción de terreno de un
cuarto de jornal en el pueblo de Moja y partida la Plana del Lloch, firmada
por el señor don Magín Porta [...] a favor de Jayme Rovira y Suriol"

Moja 14/21

Magí Porta, com a procurador general de Josefa de Sentmenat de Sarriera i
de Copons, atorga davant el notari José Antonio de Lomaña, establiment
emfitèutic una peça de terra d'un quart de jornal situada en el poble de Moja
a favor de Jaume Rovira, sota pactes i condicions, que es detallen, i
l'obligació de satisfer anualment un cens de 6 duros. Inclou un anotació
marginal que el cens va ser lluït. Còpia autèntica signada pel mateix notari
autoritzant. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). [8] p.
Castellà i català
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01.02.02.03.02.02.05.03.01. LLEVADORS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1660]

Llevador de censos de Vilafranca del Penedès del llinatge Copons

Moja 423/I

Registre de 44 censataris i censalistes de Vilafranca del Penedès, Santa
Margarida i els Monjos, Llorenç del Penedès i Quadra del Lleger, algun dels
quals amb el regest de la darrera escriptura de reconeixement o títol
conegut, amb la quantia de les prestacions que han de satisfer al senyor,
amb diners i/o espècie. Així mateix es troben assentaments de rebuts,
reconeixements de deute, notes sobre partides de taula de canvi i compres
de terres i títols jurídics. Inclou sumari onomàstic del segle XIX al darrere.
[Vilafranca del Penedès]. [19] p.
Català
[1729]

"Llevador de las rendas del il·lustre senyor don Agustí de Copons y de
Copons, marquès de Moja, las quals cobrarà"

Moja 423/II

Registre de 40 censataris, censalistes, llogaters i masovers de Vilafranca del
Penedès, Lavern, Vilanova de Cubelles, Sant Pere de Ribes, Sant Pere de
Riudebitlles, Viladellops, Sant Martí Sarroca, Santa Margarida i els Monjos,
Llorenç del Penedès i Quadra del Lleger, redactat devers 1729, amb notícia
dels pagaments i deutes d'anys anteriors que han efectuat, la quantia de les
prestacions que han de satisfer al senyor, amb diners i/o espècie i algun dels
quals amb el regest del darrer títol jurídic conegut. Segueix un estat de
comptes, del pagat i cobrat, per part de Gregori Nadal prevere. Inclou sumari
onomàstic del segle XIX a l'inici. [Vilafranca del Penedès]. [16] p.
Català
[1790] 1799

Llevador dels censos i delmes dels marquesos de Moja corresponents a
terres de la comarca de l'Alt Penedès

Moja 421/II

Registre de 98 emfiteutes i censalistes redactat devers 1790 en què consten
el censataris per terres dels termes de Santa Margarida i els Monjos, Sant
Martí Sarroca, Vilafranca del Penedès i Castellví de la Marca i els
censalistes, amb notícia de la quantia de les prestacions que han de satisfer
al senyor, amb diners i/o espècie i algun amb el regest del títol jurídic que
legitima la prestació i la data del pagament. Es fan constar moltes
confessions datades entre 1671 i 1703. Inclou l'assentament d'una "Nota
dels censals que la casa de l'Il·lustre marquès de Moja cobrava y tal vegada
deu cobrar en Vilafranca y son veynat". [Vilafranca del Penedès]. [74] p.
Català
[1790] 1799

Llevador dels censos i delmes dels marquesos de Moja corresponents a
terres de la comarca de l'Alt Penedès

Moja 421/I

Registre de 98 emfiteutes i censalistes redactat devers 1790 en què consten
el censataris per terres dels termes de Santa Margarida i els Monjos, Sant
Martí Sarroca, Vilafranca del Penedès i Castellví de la Marca i els
censalistes, amb notícia de la quantia de les prestacions que han de satisfer
al senyor, amb diners i/o espècie i algun amb el regest del títol jurídic que
legitima la prestació i la data del pagament. Es fan constar moltes
confessions datades entre 1671 i 1703. Inclou, en el foli 36, l'assentament
d'una "Nota dels censals que la casa de l'Il·lustre marquès de Moja cobrava y
tal vegada deu cobrar en Vilafranca y son veynat". Inclou sumari onomàstic a
l'inici. [Vilafranca del Penedès]. [72] p.
Català
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01.02.02.03.02.02.05.03.01. LLEVADORS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1831]

"Llevador dels censos de Vilafranca y pobles circumvehins"

Moja 423/IV

Registre de 40 censataris de Vilafranca del Penedès, Santa Margarida i els
Monjos, Sant Martí Sarroca i Castellví de la Marca, redactat devers 1831,
amb l'assentaments dels pagaments que han efectuat el 1831 i alguns en
anys anteriors (1814, 1819, 1824, 1825), la quantia de les prestacions que
han de satisfer al senyor, amb diners i/o espècie i algun dels quals amb el
regest del darrer títol jurídic conegut. L'acompanya una altra còpia del
llevador original i la "Nota dels censos reb lo il·lustre senyor marquès de
moja en lo terme de Santa Margarida", que inclou també "Casas que pàgan
delme al Sr. Marquès". Inclou el llevador principal un sumari onomàstic a
l'inici. [Vilafranca del Penedès]. Còpies i original. 3 unitats. [56] p.
Català
1703 - 1707 "Llavador dels censos tant de blat y ordi y sivada com de diners que rep y
Moja 422
acostuma de rebrer lo noble senyor don Francisco de Copons y Grimau en
Barcelona y Vilafranca populat dins la present vila de Vilafranca y son terma,
en lo terma y parrochia de Santa Margarida y en la quadra de la Torra de
Vernet del terma de Sant Martí Çarrocha y altres parts comensant en lo any
present 1703"
Registre de 58 censataris i censalistes redactat el 1703 en què primerament
consten el censataris per terres dels termes de Santa Margarida i els Monjos,
Sant Martí Sarroca, Vilafranca del Penedès, Castellet i la Gornal i Castellví
de la Marca i a continuació els censalistes, amb notícia de la quantia de les
prestacions que han de satisfer al senyor, amb diners i/o espècie i algun amb
el regest del títol jurídic que legitima la prestació. Inclou, a la pàgina 78,
l'assentament d'una "Nota dels aniversaris que an fundat la casa del noble
senyor don Francisco de Copons y Grimau en la parroquial iglésia de Santa
Maria de Vilafranca de Panadès"; a les pàgines 80 i 81 els pactes de
masoveria del Mas Granell i de l'heretat del Castell d'Espitlles respectivament
i a la penúltima pàgina un sumari onomàstic redactat el segle XIX.
[Vilafranca del Penedès]. [62] p.
Català
1854 - 1859 "Llabador dels censos que se cobran en lo poble de Santa Margarida,
Monjos y en la vila de Vilafranca, poble de Llorens y Latjé ..."

Moja 423/VI

Registre de 48 censataris de Vilafranca del Penedès, Santa Margarida i els
Monjos, Llorenç del Penedès i Lleger, redactat el 1854, amb l'assentaments
dels pagaments efectuats fins el 1859 i per alguns censataris també de
pensions endarrerides (1814-1853), la quantia de les prestacions que han de
satisfer al senyor, amb diners i/o espècie i amb el regest del darrer títol
jurídic conegut. L'acompanya el "Resumen del llevador dels censos de Santa
Margarida del Panadès, Vilafranca, Monjos, Cuadra de Vernet, Sant Martí
Sarroca y Castellví" y "Nota dels noms de los que pagan sensos en lo terma
de Santa Margarida. [Vilafranca del Penedès]. 3 unitats. [81] p.
Català
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01.02.02.03.02.02.05.03.02.01. DELMES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1768, març, Lletres de Joan Olivella i Vives a Pere Pons, prevere i procurador general del Moja 260/31
marquès de Moja
2 - 1773,
octubre, 21
Dossier amb les missives de Joan Olivella i Vives (regidor) en les que tracta
de delmes. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). 3 lletres. [6] p.
Català
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01.02.02.03.02.02.05.03.02.02. CENSOS, TASQUES, LLUÏSMES I FIRME
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1793]

Notes referents a una peça de terra empenyorada situada en la partida
anomenada mas Pujó, de Vilafranca del Penedès

Moja 14/17

Dossier amb notes sobre les transmissions de la propietat i el censal que
l'hipotecava d'una peça de terra de Vilafranca del Penedès, des de 1703 a
1793. [Barcelona]. [4] p.
Català
[1802]

Lletres de Pau Escuder al marquès de Moja

Moja 259/13

Dossier amb la missiva de Pau Escuder (pagès) en la que sol·licita no pagar
el lluïsme. Vilafranca de Penedès (Alt Penedès). 1 súplica. 1 p.
Català
1579, juny, 8 "Establiment fet y firmat per Jaume Alzina, mercader de Vilafrancha de
Panadès, ha Francesch Riba, revenedor de dita vila ab encarregació de 50
sous de censal y 3 cortans de ordi de çens"

Moja 14/4

Escriptura d'establiment emfitèutic atorgada per Jaume Alzina, la seva
esposa Elisabet i Magdalena Fonoll, viuda de de Joan Fonoll, i
protocol·litzada per Simon Argenter, notari de Vilafranca del Penedès, a
favor de Bartomeu Riba, d'una peça de terra sembrada de vinya situada en
el lloc anomenat Lo Colomer de l'Alemany, de Vilafranca del Penedès, sota
pactes i condicions i creant el comprador un censal mort. Inclou al dors del
primer full una nota anònima aclaratòria. Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès). Còpia autèntica signada per Joan Francesc Soler, notari de
Vilafranca, el 29 de juliol de 1793. [8] p.
Llatí i català
1764, maig, Lletres de Pere Alemany a Pere Pons, prevere i procurador general del
31
marquès de Moja

Moja 259/2

Dossier amb missiva de Pere Alemany (rector de Canyelles) tractant d'un
cens de la casa i heretat anomenada la Cugullada. Canyelles (Garraf). 1
carta. [3] p.
Català
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01.02.02.03.02.02.05.03.02.02. CENSOS, TASQUES, LLUÏSMES I FIRME
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1819, març,
13 / 1819,
març, 27 /
1855,
gener, 20

"Venda a carta de gràcia feta per dona Antònia Macià y de Tort y Magdalena Moja 306/27
Macià y Nin, viudas, sogra y nora, de Vilafranca, de totas las parts de fruyts,
hervatjes y demés drets a ellas tocants en aquells set jornals de terra poch
més o menos que la mateixa compradora posseheix a rabassa morta situats
en lo terme de Santa Margarida y partida dita lo Catarret, a favor de Rosa
Botifoll y Via, viuda del lloch dels Monjos"
Antònia Macià i de Tort, víuda de Josep Macià, i Magdalena Macià i Nin,
víuda de Manuel Macià, davant el notari Lluís Cases, notari de Vilafranca del
Penedès, per a satisfer un deute de 1.000 lliures amb Rosa Botifol, atorguen
escriptura de venda a carta de gràcia de les parts de fruits, herbatges i altres
drets d'una peça de terra de set jornals situada en el terme de Santa
Margarida a favor de l'esmentada creditora. Inclou la diligència en la qual es
fa constar que el mateix notari com a procurador del marquès de Moja ha
cobrat de la part compradora 83 lliures, 6 sous i 8 diners en concepte de mig
lluïsme. Una anotació deixa constància que per un conveni signat entre
Ramon Olivella, procurador de la marquesa de Moja, i Josep Anton Macià,
l'esmentada peça de terra en realitat no estava en domini del marquesat de
Moja. Vilafranca del Penedès. Còpia autèntica estesa pel notari autoritzant i
còpia simple de la còpia. 2 unitats. [14] p.
Català
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01.02.02.03.02.02.05.03.02.03. CAUSES JUDICIALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1681,
desembre,
10 - 1704,
octubre, 25

Causa judicial entre Andreu de Reart i Jacint Marrugat, d'una part, i Antoni de Moja 77/36
Copons i Grimau, d'una altra
Procediment evocat a la Reial Audiència per Andreu de Reart, Icart i de
Queralt, comte de Santa Coloma, i Jacint Marrugat, pagès de Sant Pere de
Castellet, contra Antoni de Copons i Grimau per no voler reconèixer la
directa senyoria d'Antoni de Copons d'una peça de terra de Jacint Marrugat
situada en el terme de Castellet i satisfer els corresponents censos i
lluïsmes: demanda, diligències i exposició de fets. Barcelona. Còpia per a
Francesc de Copons. [13] p.
Llatí i català
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01.02.02.03.02.02.06.01. TÍTOLS, ADQUISICIONS, ALIENACIONS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1740]

Drets de propietat de dues peces de terra del Mas Granell

Moja 487/1

Nota anònima en què es fa constar primerament que el darrer senyor que
prengué investidura davant la Batllia General de dues peces de terra del Mas
Granell va ser Dalmau de Copons el 29 de novembre de 1630 i a continuació
relació de la successió hereditària de l'esmentat Dalmau fins a Lluís Gaietà
de Copons, fill d'Agustí de Copons, legítim propietari de les terres.
[Barcelona]. [2] p.
Català
1602, març, Peça de terra de la partida Molí d'en Rovira comprada per Ramon de Copons Moja 254/1
23 - 1816,
i Grimau a Onofre Planas
agost, 29
Plec relligat que recull els contractes de propietat i de gestió, així com també
els antecedents documentals, de la terra de la partida Molí d'en Rovira. En
quan a les escriptures anteriors a l'adquisició: àpoca atorgada per Onofre
Planas, flassader de Vilafranca, de 150 lliures i altres valors, en concepte del
dot, a favor de la seva muller Caterina (amb un regest de la mateixa àpoca
redactada de mà anònima), nota sobre una altra àpoca atorgada el 25 de
juny de 1606, testament de Pere Lleó, atorgat davant Josep Capallades, pel
qual disposa clàusula hereditària a favor de la seva germana Caterina
Planas, muller d'Onofre Planas; testament de Caterina Planas, atorgat
davant el mateix notari; clàusules d'una concòrdia signada entre Francisca
Lleó i Jeroni Planas i del testament de Pere Lleó. Segueix, la concòrdia
signada entre Francesc d'Espuny i Onofre Planas i l'escriptura de venda
atorgada per Onofre Planas a favor de Ramon de Copons i Grimau d'una
casa situada a Vilafranca del Penedès, en el carrer de la Font, i d'una peça
de terra situada en la partida anomenada Molí d'en Rovira, ambdues
escriptures atorgades davant Lluís Subiranda; requeriment i informació
judicial ad futural rei memoriam a instància d'Anna de Copons, viuda de
Ramon de Copons, contra Jaume Mascaró, teixidor de lli, i Úrsula Calaf per
obres fetes en una riera de la partida Molí d'en Rovira i contractes privats de
parceria signats entre la marquesa de Moja i de Cartellà i Josep Que i Anton
Salvany, el 1796 i 1816 respectivament. Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès) i Barcelona. Còpies autèntiques esteses per Francesc Riba, Josep
Capellades, Lluís Subirana, Francesc Martí, Jeroni Mas, Pere Vallès i Gabriel
Freixas, notaris de Vilafranca del Penedès i Barcelona. 13 unitats. [65] p.
Català, llatí
1644, agost, "Venda feta per lo noble don Francisco de Copons a Pau Urgell sastre de
Moja 14/11
17
Vilafranca de Panadès de una pessa de terra campa contenint en si un jornal
y mig de terra"
Escriptura de venda atorgada per Francesc de Copons, i protocol·litzada per
Francesc Rigual, notari de Vilafranca de Penedès, a favor de Pau Urgell,
d'una peça de terra situada en el lloc anomenat Lo Viver per un preu 45
lliures. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). Còpia autèntica signada per
Francesc Marcet el 4 de novembre de 1658. [5] p.
Llatí i català
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01.02.02.03.02.02.06.01. TÍTOLS, ADQUISICIONS, ALIENACIONS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1676,
setembre,
19 - 1868,
març, 9

"Pieza de tierra en el término de Villafranca y partida del "Pont Vell"

Moja 48/5

Dossier amb títols jurídics referents a una peça de terme de Vilafranca del
Penedès, localitzada en la partida inicialment coneguda per l'"Vallmoll, i
després per "Creu de Barcelona" i finalment per "Pont Vell", de dos jornals
de sembradura: regest de la confessió atorgada per Ramon de Copons i
Grimau i la seva esposa Anna a favor del benefici tercer de Sant Miquel de
Vilafranca de la peça de terra i relligat el contracte privat de parceria signat
entre Maria Josepa de Sarriera, marquesa de Moja i de Cartella, víuda de
Narcís de Sarriera, i Joan Mestre, pagès de Vilafranca del Penedès, pel qual
la marquesa lloga la peça de terra abans esmentada, sota pactes i
condicions que es detallen; testimonis notarials estesos per José Janer de
Alvárez de: la part de l'inventari post morten de Josep de Copons on consten
dues peces de terra de Vilafranca del Penedès; la clàusula hereditària del
testament de Maria Josefa de Sarriera i de Copons, marquesa de Moja i de
Cartellà, en la que fa hereva, sota condicions, a la seva filla Maria d'Amat de
Sarriera; la clàusula hereditària del testament de Maria d''Amat de Sarriera
en la que institueix com a hereva universal a la seva germana Josefa de
Sentmenat; la clàusula hereditària del testament de Josefa de Sarriera i de
Copons en la que institueix com a hereus de confiança als preveres Julià
Maresme i Ramon de Magarola, i finalment de la part de l'inventari post
mortem dels béns de Josefa de Sarriera en la que consta la peça de terra
situada en el "Pont Vell". Barcelona. 6 unitats. [22] p.
Català i castellà

1740, maig, Causa judicial entre Antoni de Copons i Francesc Alegret i Joan Nin
27 - 1749,
setembre,
Procediment obert en la Cúria del Veguer de Vilafranca del Penedès per
27
Antoni de Copons contra Francesc Alegret i Joan Nin per una casa de
Vilafranca del Penedès comprada per l'esmentat Copons emprant el dret de
fatiga la qual Alegret no vol atorgar i Joan no vol deixar buida: demanda,
diligències i proves. Entre les proves hi ha un croquis de l'immoble. Inclou,
separadament i sense relligar, una minuta dels honoraris professionals de
l'advocat Pau Janer amb el títol "Compte del que lo senyor don Anton de
Copons, canonge de la santa iglésia Cathedral de Barcelona, quedà devent
lo dia de son òbit a l'infraescrit de conduptas y treballs de advocat".
Vilafranca del Penedès. [268] p.
Castellà i català
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01.02.02.03.02.02.06.01. TÍTOLS, ADQUISICIONS, ALIENACIONS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1796,
octubre,
30 - 1868,
març, 9

"Pieza de tierra en el término de Villafranca y partida de la "Casa dels
Capellans"

Moja 48/4

Dossier amb títols jurídics referents a una peça de terme de Vilafranca del
Penedès, localitzada en la partida inicialment coneguda per l'"Argamaseta" i
després per la "Casa dels Capellans, d'un jornal de sembradura: contracte
privat de parceria signat entre Maria Lluïsa de Copons, marquesa de Moja i
de Cartella, víuda de Josep de Copons i d'Oms, i Josep Güell i Bonet, pagès
de Vilafranca del Penedès, pel qual la marquesa lloga una peça de terra de
quatre jornals situada en el camí Fariner, un altre de dos jornals de la partida
de Sant Salvador i finalment la peça de la "Casa dels Capellans", sota pactes
i condicions que es detallen; testimonis notarials estesos per José Janer de
Alvárez de: la part de l'inventari post morten de Josep de Copons on consten
dues peces de terra de Vilafranca del Penedès; la clàusula hereditària del
testament de Maria Josefa de Sarriera i de Copons, marquesa de Moja i de
Cartellà, en la que fa hereva, sota condicions, a la seva filla Maria d'Amat de
Sarriera; la clàusula hereditària del testament de Maria d''Amat de Sarriera
en la que institueix com a hereva universal a la seva germana Josefa de
Sentmenat; la clàusula hereditària del testament de Josefa de Sarriera i de
Copons en la que institueix com a hereus de confiança als preveres Julià
Maresme i Ramon de Magarola, i finalment de la part de l'inventari post
mortem dels béns de Josefa de Sarriera en la que consta la peça de terra
situada en la "Casa dels Capellans". Barcelona. 6 unitats. [22] p.
Català i castellà

1868, març, "Pieza de tierra en el término de Villafranca y partida del Molino den Rovira"
9
Dossier amb dos certificats estesos per José Janer de Álvarez, advocat i
notari de Barcelona, pels quals, dóna fe i transcriu les parts dels inventaris
dels béns de Josep de Copons i Josefa de Sarriera, marquesos de Moja, de
19 d'abril de 1790 i de 26 de juny de 1867 respectivament en els quals
consten peces de terra del terme de Vilafranca del Penedès, en la partida
anomenada Molí d'en Rovira. Barcelona. 2 unitats. [7] p.
Castellà
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01.02.02.03.02.02.06.02.01. ARRENDAMENTS I PARCERIES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1753, juliol,
18

Lletres de Pedro de Salazar a la marquesa de Moja

Moja 259/28

Dossier amb la missiva de Pedro de Salazar, en la que dóna les gràcies per
la cessió temporal d'una cambra de la casa de Vilafranca del Penedès.
Vilafranca de Penedès (Alt Penedès). 1 lletra. [3] p.
Castellà
1792,
desembre,
3 - 1792,
desembre,
9 / 1794,
novembre,
17

"Compte de Joan Morató, masover de la casa y heretat dita del Mas Granell,
del terme de Santa Margarida, pròpria de la il·lustre senyora marquesa de
Moya de la ciutat de Barcelona, de lo per ell cobrat y pagat com a tal
masover en los anys de 1772, 1775, 1787, 1788, 1789, 1790 y 1791"

Moja 214/3

Estats de comptes en els quals es detallen els ingressos per vendes i
despeses (la major part pels treballs realitzats per Pau Janer i Joan Bala,
mestres de cases, i Anton Albornà, fuster) de la masoveria del Mas Granell.
Inclou, sense relligar, un rebut estès pel mateix masover. Vilafranca del
Penedès. [19] p.
Català

1845,
"Heretat de Moja, son masover Jaume Rovira"
Moja 197/37
desembre,
8 - 1850,
Dossier amb un plec relligat que conté una lletra de Jaume Rovira que
novembre, 2 adjunta una carta de l'arrendatari dels censos de diferents monestirs i una
relació dels censos que ha de pagar, còpia d'un rebut estès per Pau Vilaró a
favor de l'esmentat masover, una nota dels censos que deu, una altra de
Joan Ràfols sobre els jornals de mestres de cases dels anys 1843 a 1846,
una relació de les peces de terra de la marquesa de Moja i notes sobre les
collites de 1832 a 1848 de la finca anomenada Heretat Moja en les quals es
fa referència per cada any les parts de la collita corresponents a la propietat,
detallant el producte (blat, ordi, civada, llegum, vi...). [Vilafranca del Penedès
(Alt Penedès)]. 24 unitats. [33] p.
Català i castellà
1869, març, Lletres de Josep Carbonell a Magí Porta, administrador del Marquesat de
27
Moja i de Cartellà

Moja 103/10

Dossier amb missiva de Josep Carbonell tractant sobre afers de la
masoveria de Moja. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). 1 carta. 1 p.
Català
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01.02.02.03.02.02.06.02.02. OBRES DE MANTENIMENT I MILLORA.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1781, agost, Obres de millores i manteniment de les masoveries dels marquesos de Moja Moja 214/4
a Vilafranca del Penedès
7 - 1785,
setembre, 9
Dossier amb les minutes lliurades per Pau Janer, mestre de cases, pels seus
treballs realitzats en el Castell d'Espitlles, les heretats anomenades la
Muntanyeta i la Cugullada i en el Mas Granell, en les quals s'estén així
mateix el rebut del cobrament. Consten la construcció d'un trull d'oli, adobs
de teulades, forns i premses. [Vilafrana del Penedès] i Barcelona. 11 unitats.
[32] p.
Català
1800,
setembre,
18 - 1807,
gener, 18 /
1835, maig,
17 / 1852,
desembre,
31

Comptes i rebuts d'obres de manteniment i millora de les finques de
Vilafranca del Penedès

Moja 214/11

Dossier amb rebuts, comptes i notes referents a millores en les finques
anomenades la Cogullada, la Muntanyeta, Sagarrulls, Moja, Castell
d'Espitlles i Mas Granell; estesos per Anton Alborna, fuster; Lluís Cases,
procurador de la marquesa de Moja; Pere Mestres, Anton Alborna en nom de
Joan Ràfols i Miquel Ràfols. Inclou una ordre de pagament d'Antoni Alborna,
fuster, dirigida a Esteve Milans. Barcelona, Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès). 17 unitats. [19] p.
Català
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01.02.02.03.02.02.06.02.03. COMPTABILITATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1832] [1848]

"Heretat de la Montañeta, son masover Pau Mata"

Moja 197/36

Dossier amb una nota de Joan Ràfols sobre els jornals de mestres de cases
dels anys 1843 a 1846 i notes sobre les collites de 1832 a 1848 de la finca
anomenada Muntanyeta en les quals es fa referència per cada any les parts
de la collita corresponents a la propietat, detallant el producte (blat, ordi,
civada, llegum, vi...). [Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)]. 17 unitats. [19]
p.
Català
[1832] 1850,
novembre,
24

"Heretat de la Cugullada, son masover Mariano Campamà"

[1850] 1860,
octubre

"Vilafranca. Notas"

1751, abril,
17 - 1756,
març, 3

Rebuts de despeses pel patrrimoni de Vilafranca del Penedès

Moja 197/35

Dossier amb una liquidació amb l'Ajuntament de Canyelles i les notes sobre
les collites de 1832 a 1848 de la finca anomenada Cugullada en les quals es
fa referència per cada any de les parts de la collita corresponents a la
propietat, detallant el producte (blat, civada, guixons, faves, vi...). Canyelles
(Baix Penedès). 18 unitats. [20] p.
Català i castellà
Moja 560/30

Dossier amb les notes amb els títols "Notas pendents en los comptes de
Cristòfol Milà de Vilafranca" i "Censal de pensión 3 L, 12 s que presta la casa
de Moya a las monjas carmelitas de Villafranca", aquesta darrera amb una
nota sobre l'impost de l'Estat a l'esmentat censal. Barcelona. 2 unitats. [3] p.
Català i castellà
Moja 214/15

Dossier amb els rebuts estesos a favor de Lluís Blanc, com a procurador del
marquès de Moja, i comptes. Corresponen als imports per jornals de fuster,
partides de blat i despeses d'una causa judicial seguida en la Reial Audiència
contra Manuel Macià de Vilafranca del Penedès .Barcelona i Vilafranca del
Penedes (Alt Penedès). 5 unitats. [5] p.
Català

1771, maig, Rebuts de despeses pel patrrimoni de Vilafranca del Penedès
Moja 214/16
15 - 1808,
maig, 10
Dossier amb els rebuts estesos a favor de Lluís Blanc, com a procurador del
marquès de Moja, i comptes. Corresponen als imports per jornals de fuster,
partides de blat i despeses d'una causa judicial seguida en la Reial Audiència
contra Manuel Macià de Vilafranca del Penedès .Barcelona i Vilafranca del
Penedes (Alt Penedès). 13 unitats. [13] p.
Català
1831, juny,
15 - 1837,
desembre,
12

"Mas Granell. Liquidacions ab lo masover Fracisco Soler; des de 1831"

Moja 197/28

Dossier amb liquidacions dels comptes amb Francesc Soler, masover del
Mas Granell, efectuades els anys 1832, 1837, 1845, 1849, amb els rebuts
justificatius dels impostos de 1829 a 1849, així com també notes sobre les
collites, de 1831 a 1848. Santa Margarida i els Monjos, Vilafranca del
Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. 12 unitats. [60] p.
Català i castellà
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01.02.02.03.02.02.06.02.03. COMPTABILITATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1837,
desembre,
12 - 1838,
juny, 22

"Vilafranca. Comptes de las contribucions de 1837 pagadas per las heretats
a 22 juny de 1838"

Moja 197/1

1837,
desembre,
23 - 1839,
maig, 17

"Vilafranca. Comptes de las contribucions de 1838 passats ab los masovers
de las heretats de Cugullada, Sagarrulls, Montañeta, Granell, Moja, Espitllas
(y de esta també lo compte de 1837) en 17 janer de 1839"

Dossier amb els comptes dels impostos satisfets pels masovers de les
heretats anomenades la Cugullada, Sagarrulls, la Muntanyeta, casa Moja i
Mas Granell de Vilafranca del Penedès; amb el detall del pagat per cada
masover i del total. Inclou una carta de Jaume Rovira, Pau Colomer, Marià
Campamà i Francesc Solé dirigida a la marquesa de Moja sol·licitant ajuda
per satisfer les contribucions i els rebuts justificatius dels impostos.
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). 21 unitats. [30] p.
Català i castellà
Moja 197/2

Dossier amb els comptes dels impostos satisfets pels masovers de les
heretats anomenades la Cugullada, Sagarrulls, la Muntanyeta, casa Moja,
Mas Granell i Espitlles de Vilafranca del Penedès; amb el detall del pagat per
cada masover i del total. Inclou una carta de liquidació de Pau Vilaró dirigida
a Cristòfol Milà, apoderat general de la marquesa de Moja, en la qual el
receptor estèn un rebut del cobrat, i els rebuts justificatius dels impostos.
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. 21 unitats. [84] p.
Català i castellà
1839, març, "Vilafranca. Comptes de las contribucions de 1840 passats ab los masovers
30 - 1841,
de las heretats de Cugullada, Sagarrulls, Montañeta, Moja, Mas Granell,
agost, 12
Espitllas en 6 febrer de 1841"

Moja 197/4

Dossier amb els comptes dels impostos satisfets pels masovers de les
heretats anomenades la Cugullada, Sagarrulls, la Muntanyeta, casa Moja,
Mas Granell i Esptlles de Vilafranca del Penedès; amb el detall del pagat per
cada masover i del total. Inclou una carta de liquidació de Pau Vilaró dirigida
a Cristòfol Milà, apoderat general de la marquesa de Moja, en la qual el
receptor estèn un rebut del cobrat, i els rebuts justificatius dels impostos.
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. 15 unitats. [55] p.
Català i castellà
1840, agost, "Vilafranca. Comptes de las contribucions de 1839 passats ab los masovers
18
de las heretats de Cugullada, Sagarrulls, Montañeta, Granell, Moja, Espitllas
en 26 febrer de 1840"

Moja 197/3

Dossier amb els comptes dels impostos satisfets pels masovers de les
heretats anomenades la Cugullada, Sagarrulls, la Muntanyeta, casa Moja,
Mas Granell i Espitlles de Vilafranca del Penedès; amb el detall del pagat per
cada masover i del total. Inclou una carta de liquidació de Pau Vilaró dirigida
a Cristòfol Milà, apoderat general de la marquesa de Moja, en la qual el
receptor estèn un rebut del cobrat, i els rebuts justificatius dels impostos.
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. 17 unitats. [90] p.
Català i castellà
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01.02.02.03.02.02.06.02.03. COMPTABILITATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1840, maig, "Vilafranca. Comptes dels delmes y contribucions de 1841 passats ab los
8 - 1842,
masovers de las heretats següents [Cugullada, Sagarrulls, Muntanyeta,
juny, 5
Moja, Mas Granell, Espitlles], y en cuant a part de delmes ab Cristòfol Milà
de Vilafranca y ab los rabassers de las heretats de la Cugullada y del mas
Granell..."

Moja 197/5

Dossier amb els comptes dels delmes i impostos satisfets pels masovers de
les heretats anomenades la Cugullada, Sagarrulls, la Muntanyeta, casa Moja,
Mas Granell i Espitlles de Vilafranca del Penedès; amb el detall del pagat per
cada masover i del total. Inclou un "Calcul de lo que importa lo delme de las
heretats de Cugullada, Sagarrulls, Montañeta, Moja, mas Granell y castell de
Espitllas en la cullita de 1841", les anotacions "Nota del que productan las
eretats de la senyora marquesa Moya del partit de Vilafranca", "Nota de lo
que an de pagar per las contribucions estraordinarias de guerra en lo any
1841 los masobes", "Nota de que estan deben de contribucions
estreordinarias el añy 1838 los masobers que abaix se diran", un esborrany
de la carta de liquidació de Pau Vilaró dirigida a Cristòfol Milà, apoderat
general de la marquesa de Moja, i els rebuts justificatius dels impostos.
Santa Margarida i els Monjos, Sant Miquel d'Olèrdola), Vilafranca del
Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. 20 unitats. [71] p.
Català i castellà
1841,
febrer, 1 1845,
desembre,
12

"Heretats de Vilafranca. Contribucions de culto y clero de 1841 y 1842 y
altras estraordinarias pasadas en compte ab los masovers en 29 desembre
de 1842 y 12 janer de 1843".

1842, abril,
3 - 1844,
desembre,
17

"Heretats de Vilafranca. Compte del delme de la cullita de 1843 que han
presentat los masovers de ditas heretats en agost de 1844"

Moja 197/43

Dossier amb els comptes dels impostos satisfets pels masovers de les
heretats anomenades Moja, Cugullada, Mas Granell, Sagarrulls, Muntanyeta
i Espitlles de Vilafranca del Penedès; amb el detall del pagat per cada
masover. Inclou així mateix, relligats, els rebuts justificatius dels impostos i
d'altres notes aclaridores. Santa Margarida i els Monjos, Canyelles (Garraf),
Sant Miquel d'Olèrdola, Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. 5
unitats. [21] p.
Castellà
Moja 197/7

Dossier amb els comptes dels delmes satisfets pels masovers de les
heretats anomenades Moja, Cugullada, Mas Granell, Sagarrulls, Muntanyeta
i Espitlles de Vilafranca del Penedès; amb el detall del pagat per cada
masover i del total. Inclou una lletra de Jaume Rovira dirigida a Pau Vilaró
amb les quanties del delme de les finques, tres notes dels animals de ploma
aportats pels masovers, i així mateix els rebuts justificatius dels impostos
satisfets a càrrec del delme. Santa Margarida i els Monjos, Sant Miquel
d'Olèrdola, Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. 6 unitats. [21]
p.
Català i castellà
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01.02.02.03.02.02.06.02.03. COMPTABILITATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1842, març, "Heretats de Vilafranca. Comptes de contribucions de 1842 y 1843 passats
Moja 197/6
28 - 1844,
ab los masovers en 8 janer de 1844"
gener, 8
Dossier amb els comptes dels impostos satisfets pels masovers de les
heretats anomenades Mas Granell i Espitlles de Vilafranca del Penedès; amb
el detall del pagat per cada masover i del total. Inclou dues notes dels
animals de ploma aportats pels masovers de les finques Moja, Muntanyeta,
Cugullada, Sagarrulls, Mas Granell, Castell d'Espitlles, Torre de Bach, Rubí,
Torre de Cartellà i Vilafranca, una de les quals amb les demandes de
millores de les finques fetes pels masovers de Sagarrulls, Mas Granell, Moja,
Espitlles, Muntanyeta i Cugullada i relligats els rebuts justificatius dels
impostos. Santa Margarida i els Monjos, Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès) i Barcelona. 6 unitats. [12] p.
Català i castellà
1843,
gener, 21 1845,
gener, 13

"Vilafranca. Comptes de contribucions passats ab los masovers de las
heretats en 13 janer de 1845"

1844, abril,
13 - 1845,
octubre, 21

"Heretats de Vilafranca. Comptes del delme de la cullita de 1844 de ditas
heretats que han presentat sos masovers en 16 agost de 1845"

Moja 197/8

Dossier amb els comptes dels impostos satisfets pels masovers de les
heretats anomenades Llorenç, Mas Granell i Espitlles de Vilafranca del
Penedès; amb el detall del pagat per cada masover. Inclou els rebuts
justificatius dels impostos. Santa Margarida i els Monjos, Vilafranca del
Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. 4 unitats. [18] p.
Català i castellà
Moja 197/9

Dossier amb els comptes dels delmes satisfets pels masovers de les
heretats anomenades Moja, Cugullada, Mas Granell, Sagarrulls, Muntanyeta
i Espitlles de Vilafranca del Penedès; amb el detall del pagat per cada
masover i del total. Inclou una lletra de Jaume Rovira dirigida a
l'administració de la marquesa de Moja tractant dels comptes amb els
masovers i així mateix els rebuts justificatius dels impostos pels masovers
satisfets a càrrec del delme. Santa Margarida i els Monjos, Sant Miquel
d'Olèrdola, Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. 10 unitats. [31]
p.
Català i castellà
1844, agost, "Heretats de Vilafranca. Comptes de contribucions de 1844 y 1845 passats
Moja 197/10
1 - 1846,
ab los masovers en 19 janer de 1846"
gener, 19
Dossier amb els comptes dels impostos satisfets pels masovers de les
heretats anomenades Mas Granell i Espitlles de Vilafranca del Penedès; amb
el detall del pagat per cada masover. Inclou els rebuts justificatius dels
impostos. Santa Margarida i els Monjos, Sant Miquel d'Olèrdola, Vilafranca
del Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. 5 unitats. [10] p.
Català i castellà
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01.02.02.03.02.02.06.02.03. COMPTABILITATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1845,
"Heretats de Vilafranca. Compte del delme de ditas heretats de la cullita de
Moja 197/11
gener, 13 - 1845 y de las contribucions pagadas fins al dia que han presentat los
1846, agost, masovers en 14 agost de 1846"
14
Dossier amb els comptes dels delmes i impostos satisfets pels masovers de
les heretats anomenades Moja, Cugullada, Mas Granell, Sagarrulls,
Muntanyeta i Espitlles de Vilafranca del Penedès; amb el detall del pagat per
cada masover i del total. Inclou tres notes dels animals de ploma aportats
pels masovers i així mateix relligats els rebuts justificatius dels impostos
satisfets. Santa Margarida i els Monjos, Sant Miquel d'Olèrdola, Vilafranca
del Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. 6 unitats. [30] p.
Català i castellà
1846, maig, "Heretats de Vilafranca. Compte del delme de ditas heretats de la cullita de
23 - 1847,
1846 y de las contribucions pagadas que han presentat los masovers en 13
agost, 13
agost de 1847"

Moja 197/12

Dossier amb els comptes dels delmes i impostos satisfets pels masovers de
les heretats anomenades Moja, Cugullada, Mas Granell, Sagarrulls,
Muntanyeta i Espitlles de Vilafranca del Penedès; amb el detall del pagat per
cada masover. Inclou una nota dels animals de ploma aportats pels
masovers, una altra de les fornades de calç de Sagarrulls i la Cugullada i així
mateix relligats els rebuts justificatius dels impostos satisfets. Santa
Margarida i els Monjos, Sant Miquel d'Olèrdola, Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès) i Barcelona. 5 unitats. [49] p.
Català i castellà
1847,
desembre,
7 - 1849,
desembre,
12

"Heretats de Vilafranca. Comptes del delme y contribucions de 1847 que han Moja 197/13
entregat los masovers en 16 agost de 1848"

1848,
gener, 15 1849,
desembre,
12

"Heretats de Vilafranca. Compte del delme y contribucions de 1848 que han
entregat los masovers en 22 agost de 1849"

Dossier amb els comptes dels delmes i impostos satisfets pels masovers de
les heretats anomenades Moja, Cugullada, Sagarrulls, Muntanyeta, Espitlles i
Mas Granell de Vilafranca del Penedès; amb el detall del pagat per cada
masover i del total. Inclou una nota dels animals de ploma aportats pels
masovers, les "Observacions en los comptes dels masovers de Vilafranca de
la cullita de 1847" i així mateix relligats els rebuts justificatius dels impostos
satisfets. Santa Margarida i els Monjos, Sant Miquel d'Olèrdola, Vilafranca
del Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. 17 unitats. [43] p.
Català i castellà
Moja 197/14

Dossier amb els comptes dels delmes i impostos satisfets pels masovers de
les heretats anomenades Moja, Cugullada, Mas Granell, Sagarrulls,
Muntanyeta i Espitlles de Vilafranca del Penedès; amb el detall del pagat per
cada masover i del total. Inclou una nota sobre els pactes de masoveria de
l'heretat anomenada Rosell, situada en Santa Margarida i els Monjos,
propietat de Damià Rosell en la qual s'assenyala que la marquesa de Moja
cobra un cens; així mateix relligats els rebuts justificatius dels impostos
satisfets. Santa Margarida i els Monjos, Sant Miquel d'Olèrdola, Vilafranca
del Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. 18 unitats. [49] p.
Català i castellà
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1849, març, "Heretats de Vilafranca. Comptes del delme y contribucions de 1849 que han Moja 197/15
6 - 1851,
entregat los masovers en 14 agost de 1850"
gener, 27
Dossier amb els comptes dels delmes i impostos satisfets pels masovers de
les heretats anomenades Moja, Cugullada, Mas Granell, Sagarrulls,
Muntanyeta i Espitlles de Vilafranca del Penedès; amb el detall del pagat per
cada masover i del conjunt. Inclou així mateix els rebuts justificatius dels
impostos. Santa Margarida i els Monjos, Sant Miquel d'Olèrdola, Vilafranca
del Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. 21 unitats. [54] p.
Català i castellà
1850,
gener, 7 1851,
desembre,
10

"Heretats de Vilafranca. Comptes del delme y contribucions de 1850 que han Moja 197/16
entregat los masovers en 28 abril de 1851 y se han definit en 12 novembre
1851"
Dossier amb els comptes dels delmes i impostos satisfets pels masovers de
les heretats anomenades Moja, Cugullada, Mas Granell, Sagarrulls,
Muntanyeta i Espitlles de Vilafranca del Penedès; amb el detall del pagat per
cada masover i del conjunt. Inclou una nota dels animals de ploma aportats
pels masovers, una altra sobre els jornals de terra de les finques Mas Granell
i Heretat Moja, i així mateix els rebuts justificatius dels impostos satisfets.
Santa Margarida i els Monjos, Sant Miquel d'Olèrdola, Vilafranca del
Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. 19 unitats. [46] p.
Català i castellà

1851, març, "Heretats de Vilafranca. Comptes del delme y contribucions de 1851 que han Moja 197/17
10 - 1852,
entregat los masovers en 13 octubre, 10 novembre y 10 desembre de 1852 y
octubre, 13 12 agost de 1853"
Dossier amb els comptes dels delmes i impostos satisfets pels masovers de
les heretats anomenades Moja, Cugullada, Mas Granell, Sagarrulls,
Muntanyeta i Espitlles de Vilafranca del Penedès; amb el detall del pagat per
cada masover. Inclou així mateix els rebuts justificatius dels impostos. Santa
Margarida i els Monjos, Sant Miquel d'Olèrdola, Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès) i Barcelona. 13 unitats. [62] p.
Català i castellà
1852,
"Heretats de Vilafranca. Comptes del delme y contribucions de 1852 que han Moja 197/18
gener, 31 - entregat los masovers en 12 agost de 1853"
1854,
desembre, 4 Dossier amb els comptes dels delmes i impostos satisfets pels masovers de
les heretats anomenades Moja, Cugullada, Mas Granell, Sagarrulls,
Muntanyeta i Espitlles de Vilafranca del Penedès; amb el detall del pagat per
cada masover i del conjunt. Inclou així mateix els rebuts justificatius dels
impostos. Santa Margarida i els Monjos, Sant Miquel d'Olèrdola, Vilafranca
del Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. 12 unitats. [38] p.
Català i castellà
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1853, juny,
5 - 1855,
desembre,
28

"Heretats de Vilafranca. Comptes del delme y contribucions de 1853 que han Moja 197/19
entregat los masovers en 4 desembre de 1854"

1854,
febrer, 6 1855,
desembre,
28

"Heretats de Vilafranca. Comptes del delme y contribucions de 1854 que han Moja 197/20
entregat los masovers en 5 novembre de 1855"

1855,
febrer, 1 1858,
gener, 13

"Heretats de Vilafranca. Comptes dels delmes y contribucions de 1855 que
han entregat los masovers en 15 desembre de 1856"

Dossier amb els comptes dels delmes i impostos satisfets pels masovers de
les heretats anomenades Moja, Cugullada, Mas Granell, Sagarrulls,
Muntanyeta i Espitlles de Vilafranca del Penedès; amb el detall del pagat per
cada masover. Inclou així mateix els rebuts justificatius dels impostos. Santa
Margarida i els Monjos, Sant Miquel d'Olèrdola, Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès) i Barcelona. 14 unitats. [44] p.
Català i castellà

Dossier amb els comptes dels delmes i impostos satisfets pels masovers de
les heretats anomenades Moja, Cugullada, Mas Granell, Sagarrulls,
Muntanyeta i Espitlles de Vilafranca del Penedès; amb el detall del pagat per
cada masover. Inclou així mateix els rebuts justificatius dels impostos. Santa
Margarida i els Monjos, Sant Miquel d'Olèrdola, Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès) i Barcelona. 13 unitats. [47] p.
Català i castellà
Moja 197/21

Dossier amb els comptes dels delmes i impostos satisfets pels masovers de
les heretats anomenades Moja, Cugullada, Mas Granell, Sagarrulls,
Muntanyeta i Espitlles de Vilafranca del Penedès; amb el detall del pagat per
cada masover i del conjunt. Inclou així mateix els rebuts justificatius dels
impostos i d'altres despeses i notes aclaridores. Santa Margarida i els
Monjos, Sant Miquel d'Olèrdola, Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i
Barcelona. 13 unitats. [42] p.
Català i castellà

1856,
"Heretats de Vilafranca. Comptes dels delmes y contribucions de 1856 que
Moja 197/22
febrer, 24 - han entregat los masovers en 2 desembre de 1857"
1858,
desembre, 3 Dossier amb els comptes dels delmes i impostos satisfets pels masovers de
les heretats anomenades Moja, Cugullada, Mas Granell, Sagarrulls,
Muntanyeta i Espitlles de Vilafranca del Penedès; amb el detall del pagat per
cada masover i del conjunt. Inclou així mateix els rebuts justificatius dels
impostos i d'altres despeses i notes aclaridores. Santa Margarida i els
Monjos, Sant Miquel d'Olèrdola, Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i
Barcelona. 13 unitats. [52] p.
Català i castellà
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1857,
desembre,
2 - [1859]

"Heretats de Vilafranca. Noticias per la liquidació de delme de ditas heretats
dels anys de 1855 a 1859 de que ha de donar compte lo arrendatari de las
parts Dn. Joseph Puig"

Moja 197/44

Dossier amb un informe que té per títol "Compte del delme de las heretats de
Vilafranca de que ha de donar rahó lo arrendatari de las parts de las
mateixas heretats Dn. Joseph Puig dels anys y cullitas de 1855, 1856, 1857,
1858 y 1859 segons las noticias que han doant los masovers", un esborrany
per redactar-lo i una lletra de José B. de Puig dirigida a Pau Vilaró tractant
dels delmes. Barcelona. 3 unitats. [11] p.
Català
1857,
febrer, 1 1859,
desembre,
13

"Heretats de Vilafranca. Comptes dels delmes y contribucions de 1857 que
han entregat los masovers en 21 desembre de 1858"

Moja 197/23

Dossier amb els comptes dels delmes i impostos satisfets pels masovers de
les heretats anomenades Moja, Cugullada, Mas Granell, Sagarrulls,
Muntanyeta i Espitlles de Vilafranca del Penedès; amb el detall del pagat per
cada masover. Inclou així mateix una lletra de Jaume Rovira dirigida a Pau
Vilaró referent a la collita de l'heretat Moja, els rebuts justificatius dels
impostos i d'altres despeses i notes aclaridores. Santa Margarida i els
Monjos, Sant Miquel d'Olèrdola, Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i
Barcelona. 13 unitats. [45] p.
Català i castellà

1858,
"Heretats de Vilafranca. Comptes dels delmes y contribucions de 1858 que
Moja 197/24
febrer, 1 han entregat los masovers en 10 agost de 1859"
1860,
setembre, 4 Dossier amb els comptes dels delmes i impostos satisfets pels masovers de
les heretats anomenades Moja, Cugullada, Mas Granell, Sagarrulls,
Muntanyeta i Espitlles de Vilafranca del Penedès; amb el detall del pagat per
cada masover. Inclou així mateix els rebuts justificatius dels impostos i
d'altres despeses i notes aclaridores. Santa Margarida i els Monjos, Sant
Miquel d'Olèrdola, Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. 13
unitats. [61] p.
Català i castellà
1859,
"Heretats de Vilafranca. Comptes dels delmes y contribucions de 1859 que
Moja 197/25
febrer, 1 han entregat los masovers en 10 janer de 1860"
1860,
setembre, 4 Dossier amb els comptes dels delmes i impostos satisfets pels masovers de
les heretats anomenades Moja, Cugullada, Mas Granell, Sagarrulls,
Muntanyeta i Espitlles de Vilafranca del Penedès; amb el detall del pagat per
cada masover. Inclou així mateix els rebuts justificatius dels impostos i
d'altres despeses i notes aclaridores. Santa Margarida i els Monjos, Sant
Miquel d'Olèrdola, Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. 12
unitats. [45] p.
Català i castellà
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1860, juliol, "Heretats de Vilafranca. Recibo de Ramon Olivella de 4.757 reals que ha
4 / 1860,
pagat als masovers de ditas heretats per lo que alcansaban de sos comptes
setembre, 4 dels anys 1857, 1858 y 1859"

Moja 197/38

Dossier amb el resum dels comptes dels masovers amb la signatura de rebut
per Ramon Olivella. Barcelona. [2] p.
Català

1863,
"Liquidaciones con los colonos de las heredades de cerca de Villafranca
Moja 197/39
febrer, 22 - correspondientes a 1864 y también a 1863 en cuanto a la heredad de
1864,
Cogullada"
desembre, 6
Dossier amb els comptes dels impostos a satisfer pels masovers de les
heretats anomenades Moja, Cugullada, Mas Granell, Sagarrulls, Muntanyeta
i Espitlles de Vilafranca del Penedès; amb la deducció de la quantia que han
cobrat dels seus rabassers. Inclou, relligats, els rebuts justificatius dels
impostos i notes aclaridores. Canyelles (Garraf), Olèrdola (Alt Penedès) i
Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès). [45] p.
Català i castellà
1865,
febrer, 7 1867,
novembre,
19

"Liquidaciones con los colonos de las heredades de cerca de Villafranca,
correspondientes al año 1866 y también a 1865 en cuanto a las heredades
de Mas Granell y Espitlles"

Moja 197/41

Dossier amb els comptes dels impostos a satisfer pels masovers de les
heretats anomenades Moja, Cugullada, Mas Granell, Sagarrulls, Muntanyeta
i Espitlles de Vilafranca del Penedès; amb la deducció de la quantia que han
cobrat dels seus rabassers. Inclou, relligats, els rebuts justificatius dels
impostos i notes aclaridores. Canyelles (Garraf), Olèrdola (Alt Penedès) i
Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès). [70] p.
Castellà

1867, agost, "Liquidaciones con los colonos de las heredades de cerca de Villafranca
6 - 1867,
correspondientes a 1867"
desembre,
23
Dossier amb els comptes dels impostos a satisfer pels masovers de les
heretats anomenades Moja, Muntanyeta, Sagarrulls, Mas Granell i Espitlles,
de Vilafranca del Penedès; amb la deducció de la quantia que han cobrat
dels seus rabassers. Inclou, relligats, els rebuts justificatius dels impostos.
Olèrdola i Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès). [20] p.
Castellà
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[1770]

"Títols fahents per lo feu y delmes de Santa Margarida de la vicaria de
Moja 306/21
Vilafranca del Penadès, bisbat de Barcelona, la percepció dels quals especta
a l'il·lustre senyor marquès de Moya, Dn. Josep de Copons y de Oms".
Relació (amb un esborrany) dels títols jurídics coneguts sobre els delmes de
Santa Margarida redactat per ordre cronològic, del més antic, 1358, al més
modern, 1643, en la qual es detallen llurs dates, els notaris autoritzants, es fa
un regest i un comentari del contingut i s'anota en els marges si el
marquesat de Moja en disposa còpia; possiblement es va redactar amb
motiu d'algun litigi. També, a la part final, es fan constar quatre propietats
dels Copons situades en la quadra de Sant Miquel Dèrdol. Inclou,
separadament, dues notes sobre els drets sobre els delmes. [Barcelona]. 5
unitats. [21] p.
Català

1358,
gener, 18

Escriptura de venda del feu de Santa Margarida atorgada per Bernat de
Moja 306/1
Castellvell i la seva esposa Elisaneta a favor de Ramon Berenguer d'Espitlles
Bernat de Castellvell, cavaller i senyor del lloc de Guarnal, i la seva esposa
Elisaneta atorguen davant el notari Berenguer Ferrando escriptura de venda
del feu de Santa Margarida, amb totes les rendes a ell annexes, i 5 quarteres
d'ordi que presta el senyor de Canyelles, a favor de Ramon Berenguer
d'Espitlles, senyor d'Espitlles, per un preu de 8.360 sous en moneda
barcelonesa. Inclou, separadament, un regest redactat el segle XIX on es fa
constar l'existència d'un pergamí amb l'esmentada escriptura. Sant Esteve
de Castellet (Alt Penedès). Còpia sense datar, possiblement del segle XVIII.
2 unitats. [8] p.
Llatí i català

1405,
Regest i testimoni de l'escriptura de venda de la Quadra de Sabadal
desembre, 3 atorgada pel bisbe de Barcelona, com a administrador de les darreres
voluntats de Berenguer de Gatell, a favor de Maria Gatell

Moja 306/2

Joan, bisbe de Barcelona, com a administrador de les causes pies instituïdes
per Berenguer de Gatell, donzell, atorga davant Gabriel Canyelles, notari de
Barcelona, escriptura de venda de la casa o quadra anomenada de Sabadal,
situada en el Castell d'Olèrdola, en la parròquia de Santa Margarida, amb
totes les terres i rendes a ella annexes, a favor de Maria Gatell, esposa de
Ramon de Gatell. [Barcelona]. Regest sense datar, possiblement del segle
XVII. [2] p.
Català i llatí
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1575, març, Regest de l'escriptura de revenda de les quadres anomenades de Bolet,
21
Pareres i d'Aguladors atorgada per Anna Beneta Vilaró a favor de Dionís i
Francesc de Barberà

Moja 306/3

Segons el regest, Anna Beneta Vilaró, viuda de Lluc Vilaró, ciutadà de
Barcelona, atorga davant Onofre Alonso, notari de Barcelona, escriptura de
revenda de les quadres de Bolet, Pareres i d'Aguladors, amb tots els drets i
rendes a elles annexos, a favor de Dionís i Francesc de Barberà, pare i fill
respectivament, per un preu de 1.340 lliures en moneda barcelonesa. Anna
Beneta les posseïa no sols per la venda a carta de gràcia atorgada pels
esmentats pare i fill i la senyora Dionísia de Barberà, mare i àvia
respectivament dels mateixos, al seu favor sinó també per una addició de
preu a l'esmentada venda. El pagament de les 1.340 es fa lliurant l'import del
meitat del delme que els compradors percibien del terme de Santa
Margarida. El regest també fa constar de l'existència d'un pergamí amb
l'escriptura. Barcelona. 1 p.
Català
1608,
novembre,
12

Regest de l'escriptura de revenda de part del delme del terme de Banyeres
Moja 306/5
del Penedès atorgada per Francesc Miquel i la seva esposa Felipa a favor de
Dalmau de Copons
Segons el regest Francesc Miquel i la seva esposa Felipa, atorguen davant
Francesc Vidal, notari de Barcelona, escriptura de revenda de part del delme
de Banyeres i Sabartès a favor de Dalmau de Copons, per un preu de 450
lliures. Els cònjuges esmentats rebien el delme per venda a carta de gràcia
atorgada al seu favor per Jaume de Copons, pare de Dalmau, el 16 d'abril de
1587. El regest també fa constar de l'existència d'un pergamí relacionat amb
l'escriptura. Barcelona. 1 p.
Català

1637, març, "Venda de iusluendi de la Quadra de Santa Marguerida en la Vegaria de
10
Vilafrancha de Penadès y de la mitat dels delmes, censos y altres drets los
quals Joan Dionís de Barberà donzell rebia y acustumava de rebrer... "

Moja 306/7

Francesc de Barberà, donzell domiciliat a Barcelona i a la vila de Sant Quintí
de Mediona tant en nom propi com a procurador del seu germà Enric atorga
davant Anton Martí, notari de Vilafranca, escriptura de venda del dret de lluir i
quitar de la Quadra de Santa Margarida així com també de la meitat dels
delmes, censos i altres drets que el noble Dalmau de Copons percibia en la
parròquia i terme de Santa Margarida a favor de Pere Queralt, burgès de
Vilafranca del Penedès, per un preu de 500 lliures en moneda barcelonesa.
En el peu segueix l'àpoca d'haver-les cobrat mitjançant insolutumdació.
L'acompanya l'escriptura d'insolutumdació per la qual Pere Queralt passa als
venedors de la quadra el capital i les rendes d'un censal de 350 lliures i
pensió 17 lliures, 10 sous que prestava Pau Vallès, un altre de 90 lliures i
pensió 4 lliures i 10 sous de Pere i Pau Burrull, pare i fill respectivament, i un
violari de 21 lliures i pensió 3 lliures de Ramon Bernich, pagès de Sant Quintí
de Mediona. Inclou, separadament, un regest de la unitat redactat el segle
XIX on es fa constar l'existència d'un pergamí. Vilafranca del Penedès.
Còpies autèntiques esteses pel mateix notari autoritzant i per Josep Rovira,
notari de Vilafranca del Penedès. 4 unitats. [33] p.
Català
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1645, maig, Escriptura de venda en encant públic i en execució de sentència de la Reial
10 / 1645,
Audiència de la meitat de la Quadra de Santa Margarida atorgada per Anna
juny, 10
de Grimau a favor Franscisca Copons i Tamarit

Moja 306/8

Anna Grimau, viuda del donzell Francesc Grimau, atorga davant Climent
Cortell, notari de Barcelona, escriptura de venda de la meitat de la Quadra
de Santa Margarida, venuda en encant públic per execució de sentència
judicial, a favor de Francisca Copons i Tamarit, per un preu de 1.000 lliures
en moneda barcelonesa. En el peu segueix l'àpoca d'haver-les cobrat
mitjançant dipòsit a la taula de canvis. L'acompanya el testimoni de
l'assentament del dipòsit de les 1.000 lliures en la taula. Inclou,
separadament, un regest de la unitat redactat el segle XIX on es fa constar
l'existència d'un pergamí. Barcelona. Còpia autèntiques esteses, pel que fa a
la venda, per Jaume Fàbrega l'11 de juliol de 1687, i Jaume Sescases i
Josep Monclar, pel testimoni del dipòsit. 4 unitats. [12] p.
Català i llatí
1692, març, Dipòsits de Francesc de Copons Grimau i del rector i comunitat de preveres Moja 306/11
22 / 1692,
de l'església de Sant Jaume a la Taula de Comuns Dipòsits a favor de Jeroni
març, 26
de Magarola
Josep Ponsich en nom de Gabriel Ponsich, mercader i ciutadà de Vic, i el
rector i comunitat de preveres de l'Església de Sant Jaume, lliuren 7.316 i
724 lliures respectivament, en nom de Francesc de Copons Grimau, a la
Taula de Comuns Dipòsits a favor de Jeroni de Magarola, per pagar la
revenda de la Quadra de Santa Margarida a favor de l'esmentat Copons, que
l'havia venuda a carta de gràcia per un preu de 7.000 lliures el 15 de juliol de
1688. Barcelona. [3] p.
Català i llatí

Fons Marquesat de Moja

160

01.02.02.03.02.03.02. CAUSES JUDICIALS PER LA JURISDICCIÓ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1770]

Notes referents al conflicte entre Gispert de Sobirats i Berenguer d'Espitlles
pel feu de Santa Margarida

Moja 306/28

Apunts anònims, possiblement redactats amb motiu d'una causa judicial pel
feu de Santa Margarida, en els quals es regesten el requeriment presentat
per Geraldona Sobirats, muller de Gispert de Sobirats i procuradora seva per
poders atorgats el 20 de març de 1384, al veguer de Vilafranca del Penedès
tot exhigint manàs a Berenguer d'Espitlles no collís les rendes del feu del
poderdant. [Barcelona]. [4] p.
Català
1684, abril,
18 - 1684,
maig, 10

Causa judicial oberta en la Reial Audiència de Catalunya entre la universitat i Moja 306/10
particulars de Santa Margarida i Antoni de Copons
Foli de diligències del plet entre la universitat i particulars de Santa Margarida
i Antoni de Copons, possiblement relacionat amb els drets dominicals.
Barcelona. [2] p.
Català i llatí

Fons Marquesat de Moja

161

01.02.02.03.02.03.03.02. ARRENDAMENTS DE RENDES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1772, abril,
27

Contracte privat d'arrendament dels delmes de Santa Margarida signat pel
marquès de Moja a favor de Joan Olivella

Moja 306/20

El marquès de Moja signa l'arrendament dels delmes de Santa Margarida a
favor de Joan Olivella per un termini de quatre anys i quatre collites per un
preu de 2.075 lliures sota els mateixos pactes i condicions continguts en
l'escriptura d'arrendament atorgat davant Jeroni Gomis, notari de Barcelona,
al mateix arrendatari el 26 de mars de 1764. Barcelona. [2] p.
Català
1777, abril,
16

Compensació a l'arrendatari dels delmes de Santa Margarida per delmes no
percebuts de la Carlania de Sant Miquel d'Olèrdola

Moja 214/17

Rebut estès per Joan Olivella, arrendatari del delmes, a favor del marquès
de Moja de 240 lliures, 10 sous, en compensació dels delmes no cobrats de
Sant Miquel d'Olèrdola. Barcelona. 1 p.
Català
1780, abril,
20 - 1780,
maig, 1

"Arrendament fet y firmat per la il·lustre senyora donya Maria Lluisa de
Moja 487/10
Copons, etc., marquesa de Moya y de Cartellà, etc., procuradora general de
l'il·lustre don Joseph de Copons, etc., marquès de Moya y baró de Santapau,
etc., a Pere Mestras, Christòful Mestras, pagesos de Ribas, per 4 anys y 4
cullitas dels delmes, censos, carnelatges y altres drets, etc., de la Quadra de
Sant Miquel Dèrdol y terme de Santa Margarida, territori de Vilafranca del
Panadès, etc. Preu 2.900 lliures"
Escriptura d'arrendament atorgada per Maria Lluisa de Copons, marquesa
de Moja i de Cartellà, com a procuradora del seu marit i davant Josep Ribas
Graners, notari de Barcelona, a favor de Pere i Cristòfol Mestras, pagesos de
Ribes, de les rendes dels dominis i propietats dels termes de Santa
Margarida i Sant Miquel d'Olèrdola per un termini de temps de quatre anys,
un preu de 2.900 lliures i sota pactes i condicions que es detallen. Amb les
diligències dels assentaments efectuats en els registres d'hipoteques de
Barcelona i Vilafranca del Penedès. Inclou un esborrany del contracte entre
la marquesa i Pere Mestras de les rendes de les parceries de les finques
anomenades Sagarrulls, la Muntanyeta, Mas Granell, Castell d'Espitlles,
Casa Gran Moja i de les terres de Vilafranca, així com una nota amb els
preus de l'esmentat arrendament i de l'arrendament de les parceries
esmentades. Barcelona. Còpia autèntica estesa pel mateix notari autoritzant.
[12] p.
Català i castellà

1788,
setembre,
19

Lletres de Josep Brugal al marquès de Moja

Moja 259/8

Dossier amb missiva de Josep Brugal, tractant dels perjudicis ocasionats
pels carros dels arrendataris del drets senyorials. Santa Margarida i els
Monjos (Alt Penedès). 1 súplica. [6] p.
Castellà
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01.02.02.03.02.03.03.02. ARRENDAMENTS DE RENDES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1796, abril,
18 - 1797,
desembre,
21

Arrendatari de la casa major delmera de Santa Margarida i els Monjos

Moja 214/13

Dossier amb tres certificats estesos per Josep Rossell, pagès de Santa
Margarita, pels quals dóna fe que és arrendatari de la casa major delmera de
la parròquia de Santa Margarida per un preu anual de 200 lliures. Vilafranca
del Penedès (Alt Penedès). 3 unitats. [3] p.
Català

1806, març, Escriptura d'àpoca atorgada per Pelegrí Bassa a favor de Maria Lluisa de
26
Copons, marquesa de Moja i de Cartellà

Moja 214/5

Pelegrí Bassa, pagès de la vila d'El Vendrell, davant Lluís Cases i Pometa,
notari de Vilafranca del Penedès, i els testimonis Fèlix Ravantós Baster i
Ramon Mascaró, confessa haver rebut, com a arrendatari dels delmes de la
parròquia de Santa Maria i els Monjos, de l'esmentat notari, com a
procurador de Maria Lluïsa de Copons, marquesa de Moja i de Cartellà, 200
lliures corresponents al valor dels delmes que la noble senyora havia cobrat
de les heretats anomenades Mas Granell i Castell d'Espitlles en els anys
1802 a 1805. Vilafrancà del Penedès (Alt Penedès). Còpia autèntica estesa
pel notari autoritzant. [3] p.
Català
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01.02.02.03.02.03.05.01. CAPBREVACIÓ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1684, abril,
24 / [1770]

Capbrevació de la peça de terra de Josep Castellví anomenada el Camp de
la Cervera

Moja 487/5

Dossier amb la confessió de Josep Castellví, pagès d'Olèrdola, per la qual
reconeix que té el mas anomenat Castellví de la Vall, antigament anomenat
d'en Mainer, situat a Olèrdola, a favor de la Camareria del Monestir de Sant
Cugat del Vallès, el qual presta un cens anual de tres quarteres d'ordi, quatre
cortans d'oli i dos capons, així mateix proporciona els límits de les seves
terres i les escriptures o antecedents documentals pels quals ostenta el
domini útil; i una nota anònima a manera de dictamen sobre la peça de terra
el Camp de la Cervera que hauria de confessar Josep Castellví. Vilafranca
del Penedès (Alt Penedès). 2 unitats. Còpia simple i original. [8] p.
Català i llatí
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01.02.02.03.02.03.05.01.01. CAPBREUS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1486, agost,
25 - 1510,
juny, 27 /
1593, abril,
6 - 1595,
febrer, 11 /
1627, juliol,
28 - 1628,
desembre,
6 / 1650,
juliol, 3

"Capbreus de la quadra de Espitlles"

Moja 155

1511,
gener, 11 1511, juny,
12 / 1533,
octubre, 1 1533,
octubre, 11
/ 1621, abril,
28 / 1635,
maig, 8 1635, juny,
23

"Capbreu de Santa Margarida"

Volum amb quatre capbreus relligats. El primer, que es troba després d'una
confessió atorgada per Jaume Bolet davant Jeroni Mas, notari de Vilafranca
del Penedès, a favor de Ramon de Copons, amb el títol "Capbreu jurat de las
rendas del magnífic señor Joan Despitlles donsell, vuy lo noble senyor don
Ramon de Copons, rebut en poder del discret Bartomeu Lopiz, quòndam
notari públich de Vilafrancha de Panadés", conté 34 confessions atorgades
davant el notari Bartomeu Llopis a favor de Joan Despitlles; el segon, sense
títol, inclou 16 confessions atorgades davant el notari Joan Colldesança a
favor de Jaume de Copons; el tercer, amb el títol "Còpia de las confessions
tretes del capbreu de las rendes del noble don Dalmau de Copons que reb
en lo Penadès fet en poder de Jaume Berthomeu quòndam burgès y notari
de Vilafranca de Penadès en lo any MDCXXVIII", conté 9 confessions
atorgades davant Jaume Bartomeu a favor de Dalmau de Copons, i el quart,
amb el títol "Capbreu jurat en poder de mossèn Josep Capellades, notari de
Vilafranca de Panadès de las rendas, drets y emoluments que reb y
acustuma de rèbrer lo noble senyor don Ramon de Copons en la quadra de
Spilles, terme y parròchia de Santa Margarida, vegueria de Panadès, bisbat
de Barcelona y altres parts" inclou 10 escriptures atorgades davant Josep
Capellades a favor de Ramon de Copons. Inclou, al darrere i sense relligar,
un sumari onomàstic. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). Còpies
autenticades per Jeroni Mas, Josep Xammar i Gaspar Bartomeu, notaris de
Vilafranca del Penedès. [158] p.
Llatí i català
Moja 156

Volum amb tres capbreus i una concòrdia relligats atorgats a favor del rector
de l'església parroquial de Santa Margarida. El primer, amb el títol
"Transumpto de un capbreu dels censos y delmes que reb lo reverent rector
de la iglesia parroquial de Santa Margarida, bisbat de Barcelona", conté 22
confessions atorgades davant el notari Pere Bordiols; el segon, titulat
"Transumpto de un capbreu de differents delmes y censos que reb lo
reverent rector de la iglesia parroquial de Santa Margarida, bisbat de
Barcelona", inclou 5 confessions atorgades davant el notari Gaspar
Bartomeu; el tercer, amb el títol "Transumpto del capbreu dels delmes y
censos que reb la rectoria parroquial iglesia de Santa Margarida, de la
vegueria de Panadès, bisbat de Barcelona", conté 5 confessions atorgades
davant Antoni Martí. Segueix a continuació el "Transumpto de una concòrdia
firmada y jurada per y entre lo reverent rector de la iglésia parroquial de
Santa Margarida, bisbat de Barcelona, de una part, y lo honor Barthomeu
Ravantós, pagès de la Sanabra de part altre sobre los delmes y censos que
dit Ravantós ha de pagar a dit senyor rector de Castellet". Inclou, al darrere i
sense relligar, una relació amb el títol "Nota de las pessas de terra que
pagan y deuhen pagar delme al rector de Santa Margarida de Panadès".
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). Còpies autenticades per Josep
Salvany i Pere Vallès, notaris de Vilafranca del Penedès. [80] p.
Llatí i català
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01.02.02.03.02.03.05.01.01. CAPBREUS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1681, juny,
10

Testimoni notarial de les escriptures de confessió emfitèutica atorgades per
Joan Palagrí, Francesc Traval, Montserrat Pagès i Pere Pinyol a favor de
Joan d'Espitlles

Moja 306/9

Josep Mas, notari de Vilafranca del Penedès, regentant el protocol de
Bartomeu Llopis, certifica i transcriu parcialment les escriptures de confessió
atorgades per Joan Palagrí, Francesc Traval, Montserrat Pagès i Pere
Pinyol, pagesos d'Espitlles, de la parròquia de Santa Maria del terme i
Castell de Sant Miquel Dèrdol i el darrer del terme de Castellví, davant el
notari Bartomeu Llopis, a favor de Joan d'Espitlles, donzell, el 25 d'agost de
1496, l'1 d'octubre de 1492, 8 d'octubre de 1496 i 31 d'octubre de 1496
respectivament. Barcelona. [4] p.
Català i llatí
1696,
novembre,
12

Escriptura de confessió d'una peça de terra de Santa Margarida atorgada per Moja 306/12
Maria Macià Esteva Bartomeu a favor de Francesc de Copons i Grimau
Emanuel Macià, burgès i notari de Vilafranca del Penedès, tant en nom propi
com a procurador de la seva esposa Maria Esteva Bartomeu, davant Josep
Mas, notari de la mateixa localitat, reconeix tenir sots domini i alou del noble
senyor Francesc de Copons i Grimau una peça de terra en la partida
anomenada La Tallada, de Santa Margarida. Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès). Còpia simple estesa per Narcís Vallès el 14 de desembre de
1838. [3] p.
Llatí, català i castellà

1703, juliol,
26

Certificat notarial de l'escriptura de confessió atorgada per Maria Rossell a
favor de Joan d'Espitlles

Moja 306/13

Josep Mas, notari de Vilafranca del Penedès, certifica l'escriptura de
confessió atorgada davant seu per Maria Rossell, viuda de Josep Rossell,
pagès de Santa Margarida, a favor del noble Francesc de Copons i Grimau
el 7 de juliol de 1696, i transcriu parcialmenten el punt on es documenta que
l'esmentat senyor és decimador universal del terme de Santa Margarida.
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). [2] p.
Català i llatí
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01.02.02.03.02.03.05.01.02. GESTIÓ DE LA CAPBREVACIÓ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1795]

Relació de terres del Convent de Sant Ramon de Penyafort de Santa
Margarida que han de ser capbrevades a favor de la marquesa de Moja

Moja 306/24

Informe en forma d'inventari de les propietats del Convent de Santa Ramon
de Penyafort que han de ser capbrevades en el qual es detalla la ubicació,
descripció i límits, títols de propietat i la quantia del cens que ha de satisfer
cada unitat. [Barcelona]. [4] p.
Català
1720,
desembre,
27

Lletres d'Anton Castellvedere al marquès de Moja

Moja 259/10

Dossier amb la missiva d'Anton Castellvedere (prevere i beneficiat) informant
al marquès que custodia dos capbreus. L'Arboç (Baix Penedès). 1 carta. [2]
p.
Català
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01.02.02.03.02.03.05.01.03. CAUSES JUDICIALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1637, abril,
2 - 1639,
febrer, 23

Causa judicial entre Pere Queralt i Dalmau de Copons

Moja 77/2

Procediment evocat a la Reial Audiència per Pere Queralt, de Vilafranca del
Penedès, contra Dalmau de Copons per no voler reconèixer la directa
senyoria de Dalmau de Copons d'una peça de terra situada en la partida
anomenada la Parada Gran i pagar els corresponents censos i lluïsme:
diligències i exposició de motius. Barcelona. Còpia per a Dalmau de Copons.
[34] p.
Llatí i català

1703, març, Causa judicial entre Francesc de Copons i Grimau i Josep Martí i Ferrer
24 - 1705,
juny, 25
Procediment evocat a la Reial Audiència per Francesc de Copons, domiciliat
a Barcelona i senyor del lloc i terme d'Espitlles i de Santa Margarida, contra
Josep Martí i Ferrer, notari de Vilafranca del Penedès, per no voler
reconèixer la directa senyoria d'una casa i heretat situada a Espitlles i
satisfer els corresponents censos i lluïsmes: demanda, diligències i
fonaments de dret. Barcelona. Còpia per a Francesc de Copons. [60] p.
Llatí i català

Moja 77/33

1705, juliol,
28 / 1711,
gener, 16 1711,
setembre, 2

Moja 77/38

Causa judicial entre Francesc de Copons i Grimau i Josep Pujó
Procediments seguits en la causa entre Francesc de Copons i Josep Pujó, i
després els tutors i curadors dels seus fills, pel delme d'unes terres de Josep
Pujó: fonaments de dret i diligències. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).
Còpia per a Francesc de Copons. 2 unitats. [74] p.
Llatí i català

1715, març, Causa judicial entre Francesc de Copons i el convent de Sant Ramon de
Moja 77/40
22 - 1720,
Penyafort de Vilafranca del Penedès
desembre, 4
Procediment evocat a la Reial Audiència per Francesc de Copons contra el
convent de Sant Ramon de Penyafort per no voler reconèixer la directa
senyoria de Francesc de Copons d'una casa i terres de la parròquia de Santa
Margarida, que havien estat de Pere Llorenç, pagès, i satisfer els
corresponents censos i lluïsmes: demanda, diligències, fonaments de dret,
súpliques. Barcelona. Còpia per a Francesc de Copons. [102] p.
Llatí i castellà
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01.02.02.03.02.03.05.01.03. CAUSES JUDICIALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1756, abril,
26

Acta de manifestacions i protocol·lització de lletra citatòria del capità general Moja 1 bis/70
de Catalunya dirigida a Jaume Torras i a Joan Morató, pagesos de la Quadra
dels Monjos del terme de Santa Margarida, i a Emanuel Macià, burgès de
Vilafranca del Penedès
Jaume Mullol, notari, a requeriment de Gabriel Martí, porter jurat de les
cúries del corregidor de Vilafranca del Penedès, i davant dels testimonis de
Josep Janer, sabater, i Antoni Solans, escrivà, estèn acta de les
manifestacions del porter per les quals feia constar que havia presentat i
notificat personalment a Jaume Torras i a Joan Morató, pagesos de la
Quadra dels Monjos del terme de Santa Margarida, i a la filla d'Emanuel
Macià, burgès de Vilafranca del Penedès, per l'absència del mateix, la lletra
citatòria de la Reial Audiència, de data 31 de març del mateix any, la qual
protocol·litza, en què es mana que en el termini de deu dies es comparegui
davant el tribunal per respondre a la demanda presentada per la marquesa
de Moja. Vilafranca del Penedès. Còpia autèntica estesa sobre paper
segellat pel mateix notari autoritzant datada el 4 de maig de 1756. [9] p.
Castellà

1756, març,
22 - 1756,
octubre, 13
/ 1773,
novembre,
20

Causa judicial entre la marquesa de Moja i Emanuel Macià, Jaume Torres i
altres

Moja 311/28

Procediment obert davant la Reial Audiència per Pau Casanovas, com a
procurador de la marquesa de Moja, contra Emanuel Macià, Jaume Torres i
altres, per negar-se a pagar el delme d'olives i oli: demanda i diligències.
Inclou dues notes, una de les quals amb una relació de peces de terra, i
dues missives, una de Pere Pons dirigida a Joan Olivella i una altra de Lluís
Blanc dirigida a Pere Pons. Barcelona. Còpia per a la marquesa de Moja. 5
unitats. [15] p.
Castellà i català
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01.02.02.03.02.03.05.02. ESTABLIMENTS EMFITÈUTICS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1633,
desembre,
15

"Stabliment fet per don Dalmau Copons, senyor del castell, lloch y terme del Moja 306/6
Bullidor y don Ramon Copons, pare y fill en Barcelona populats a Jaume
Giró, pagès del lloch de Santa Margarida en lo Penadès de unas casas y dos
pessas de terra situades en dita parròquia"
Dalmau de Copons, senyor del Castell d'Espitlles, i el seu fill Ramon davant
Joan Ramon Ràfecas, notari de Barcelona, atorguen escriptura d'establiment
emfitèutic a favor de Jaume Giró, pagès de Santa Margarida, de dues cases,
una amb una peça de terra de mig jornal, i l'altra amb sis jornals, en la
parroquia de Santa Margarida, i en el lloc anomenat els Monjos, per preu de
280 lliures d'entrada i de cens anual un parell de pollastres amb l'obligació de
millorar les cases en 100 lliures. Inclou, així mateix, un regest del segle XVIII
de l'esmentada escriptura. Barcelona. Còpia autèntica estesa per Francesc
Duran, notari de Barcelona. 2 unitats. [6] p.
Català i llatí

1791, agost, "Precari fet y firmat per lo legítim procurador de la il·lustre senyora marquesa Moja 306/23
20
de Moia a favor de Francisco Prats, pagès dels Monjos, de una pessa de
terra campa de un jornal sita en lo terme de Santa Margarida en la partida
del Viver"
Lluís Cases i Pometa, com a procurador de Maria Lluisa de Copons,
marquesa de Cartellà i de Moja, davant Bonaventura Vidal i Busquets, notari
de Vilafranca del Penedès, atorga escriptura de precari a favor de Francesc
Prats, pagès del terme de Santa Margarida, d'una peça de terra d'un jornal,
que es descriu, la qual els predecessors de l'esmentat pagès la posseïen en
alou i directe domini de la marquesa, sota el pacte que la terra haurà de ser
millorada i altres condicions. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). Còpia
autèntica estesa sobre paper segellat pel mateix notari autoritzant. [6] p.
Català i castellà
1796, abril,
4 / 1861,
octubre, 3

"Establiment a rabassa morta fet y firmat per lo doctor Salvador Cases de
Moja 487/7
Vilafranca, com a procurador de la il·lustre senyora marquesa de Moya y de
Cartellà de Barcelona, a favor de Joan Ravantós, pagès de dita vila, de dos
jornals de terra de vinya plantats, situats en lo terme de Sant Miquel Dèrdol y
en la partida anomenada Sota la Plana Rodona, de pertinèncias de la heretat
dels Sagarulls"
Escriptura d'establiment atorgada per Salvador Cases, com a procurador de
Maria Lluisa de Copons, marquesa de Cartellà i de Moja, davant Lluís Cases
i Pometa, notari de Vilafranca del Penedès, per la qual dóna a rabassa morta
a Joan Raventós, pagès de Vilafranca del Penedès, una peça de terra de
dos jornals, que es descriu, del terme de Sant Miquel d'Olèrdola, que és part
de l'heretat anomenada Sagarrulls, sota pactes i condicions que es detallen.
Amb la diligència de l'assentament efectuat en el Registre d'hipoteques de
Vilafranca del Penedès. La portada inclou una nota marginal amb les
transmissions posteriors de la rabassa morta. Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès). Còpia autèntica estesa sobre paper segellat pel mateix notari
autoritzant el 12 d'abril de 1796. [9] p.
Català i castellà
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01.02.02.03.02.03.05.03.01. LLEVADORS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

Sd.

"Villafranca. Llevador dels censos reb lo Sr. Marquès de Moya y la Torre en
lo terme de Santa Margarida en lo Panadès"

Moja 423/III

Registre de 47 censataris de Santa Margarida i els Monjos i Espitlles amb la
quantia de les prestacions que han de satisfer al senyor, amb diners i/o
espècie, sense que es detallin però les escriptures que les justifiquen. Inclou
sumari onomàstic del segle XIX a l'inici. L'acompanya la relació "Partits de
censos de la present vila de Vilafranca" [Vilafranca del Penedès]. 2 unitats.
[27] p.
Català
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01.02.02.03.02.03.05.03.02.01. DELMES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1814]

"Nota del que a tocat a la part dels delmes de Banyeras en lo any 1814"

Moja 339/6

Nota redactada per Josep Ventosa, col·lector de delmes, de les quantitats
del delme de Banyeres pertanyents als marquesos de Moja, en la qual es fa
constar el mestall i el vi, i de les despeses. [Banyeres del Penedès] (Baix
Penedès). 1 p.
Català
1764, abril,
7 / 1797,
desembre,
20 - 1797,
desembre,
21

Delmes d'Olèrdola

Moja 214/12

1768,
novembre,
10 - 1775,
agost, 15

Recol·leccions del delme de Santa Margarida corresponents a l'Excusado

Dossier amb un certificat, rebut i una nota de valoració estesos per Anton
Soler i Josep Ravella i Nin, el segon arrendatari de la casa major delmera
d'Olèrdola, a favor de Francesc Solé i nota d'aquest darrer en el que certifica
haver lliurat el delme del marquès de Moja. Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès). 4 unitats. [4] p.
Català
Moja 306/19

Dossier amb les relacions jurades de les parts del delme corresponents a
l'Excusado del terme de Santa Margarida, les quals contenen els volums de
les recol·leccions, el seu valor i les signatures de conformitat del delmer
major, del justícia major de la parròquia, del marquès de Moja com a senyor
delmer i en alguns dels arrendataris dels delmes del marquès. Santa
Margarida i els Monjos (Alt Penedès). 13 unitats. [26] p.
Castellà i català

1776,
Lletres de Bonaventura Volart a Pere Pons, prevere i procurador general del Moja 260/44
gener, 14 / marquès de Moja
1783, agost,
7
Dossier amb les missives de Bonaventura Volart (rector de Santa Margarida)
en la que tracta dels delmes. Inclou una nota sobre les rendes del marquès
de Moja sobre la parròquia de Santa Margarida i una lletra dirigida
directament al marquès de Moja. Santa Margarida i els Monjos (Alt
Penedès). 2 lletres. [6] p.
Català
1783, agost, Lletres de Josep Rossell a [Pere Pere Pons, prevere i procurador general del Moja 260/37
10
marquès de Moja]
Dossier amb la missiva de de Josep Rossell (pagès), en la que tracta del
delme. Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès). 1 carta. [2] p.
Català
1783, agost, Lletres de Cristòfol Mestra a Pere Pons, prevere i procurador general del
7
marquès de Moja

Moja 260/24

Dossier amb la missiva de de Cristòfol Mestra el que tracta de delmes. Santa
Margarida i els Monjos (Alt Penedès). 1 carta. [3] p.
Català
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01.02.02.03.02.03.05.03.02.01. DELMES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1806,
gener, 25 /
1818,
desembre,
1 - 1819,
juny, 6

Embarg dels delmes de Santa Margarida

Moja 306/26

1818,
desembre,
1 - 1820,
juny, 28

"Espedient sobre delmes"

Dossier amb els oficis de la Comisión Principal del Crédito Público i lletres
dels procuradors dels marquesos de Moja referents als demes de Santa
Margarida. Inclou un certificat estès per Salvador Via, col·lector dels delmes
de Sant Miquel d'Olèrdola i de Moja i rubricat pels notaris Jaume Mullol i Lluís
Cases Barcelona, Vilafranca del Penediès i Santa Margarida i els Monjos (Alt
Penedès). 9 unitats. [24] p.
Català i castellà
Moja 487/8

Plec relligat de l'expedient obert d'ofici per la Comisión principal del Crédito
Público sobre els delmes de Santa Margarida i els Monjos i d'Olèrdola. Inclou
sense relligar una lletra de Jaume Sabater, rector de Santa Margarida
dirigida a Cristòfol Bertran en la que sol·licita les llibretes del delme. Santa
Margarida i els Monjos (Alt Penedès) i Barcelona. [25] p.
Català i castellà
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01.02.02.03.02.03.05.03.02.02. CENSOS, TASQUES, LLUÏSMES I FIRME
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1761]

Nota sobre les escriptures de venda i de pagament del lluïsme d'una casa de Moja 306/17
Santa Margarida
Regest de l'escriptura de la venda atorgada el 5 d'octubre de 1760 per
Francesc Raventós, natural de Castellet, davant Albert Bartomeu, a favor de
Gabriel Prats, moliner i habitant de la Quadra dels Monjos, de la casa
anomenada Las Vinyes i de dues peces de terra situades en el terme de
Santa Margarida per preu de 630 lliures. A continuació es fa constar
l'escriptura del pagament del lluïsme davant el mateix notari el 15 de maig de
1761. [Barcelona]. [3] p.
Català
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01.02.02.03.02.03.05.03.02.03. CAUSES JUDICIALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

Escriptura de concòrdia sobre els delmes de Santa Margarida atorgada entre Moja 306/4
1607,
novembre, 4 Dalmau de Copons i la Comunitats de Preveres de Vilafranca
Dalmau de Copons, senyor del Castell d'Espitlles, d'una part, i Rafel
Mascaró, prevere i síndic de la Comunitat de Preveres de Vilafranca del
Penedès, de l'altra, atorguen davant Pere Guasch, notari de Vilafranca del
Penedès, escriptura de concòrdia per la qual, davant un plet seguit en la
Reial Audiència entre les dues parts en relació als drets sobre els delmes del
terme de Santa Margarida, convenen en finalitzar la causa judicial i que
Dalmau de Copons pagarà a la comunitat de preveres12 quarteres de
forment, 12 d'ordi i 12 de civada el dia de sant Pere i sant Feliu. Inclou,
separadament, un regest redactat el segle XIX on es fa constar l'existència
d'un pergamí relacionat amb l'escriptura. Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès). Còpia autèntica estesa per Josep Soler, notari de Vilafranca del
Penedès. 2 unitats. [8] p.
Català i llatí
1679, març, Causa judicial entre Agnès de Copons i Grimau i el seu fill Antoni, d'una part, Moja 311/3
13 - 1682,
i els jurats i terratinents del terme i quadra de Santa Margarida
abril, 12
Procediment obert davant la Reial Audiència per Francesc Puigsech, com a
procurador d'Agnès de Copons, viuda de Ramon de Copons, i el seu fill
Antoni, contra la Universitat i terratinents de Santa Margarida, per negar-se a
pagar el delme d'olives i oli: demanda, diligències i proves. Barcelona. Còpia
per a Agnès Copons. [82] p.
Català i llatí
1702, agost, Causa judicial entre Teresa de Calders Desbosc i el síndic i particulars de
26 - 1702,
Vilassar
novembre,
27
Procediment obert per Teresa de Calders davant el jutge de la Reial
Audiència Josep Pastor i Mora contra el síndic i particulars de Vilassar per
l'execució de censos: súpliques, diligències i fonaments de dret. Barcelona.
Còpia per a Teresa de Calders. [21] p.
Català i llatí

1703,
octubre,
17 - 1703,
desembre,
10

Moja 274/I/18

"Procés vertent en la Cúria ordinària de Vilafranca del Panadès, baix examen Moja 306/14
del magnífich Joan Amat, entre parts don Francisco Copons [i] Joan Brugal
de Santa Margarida"
Francesc de Copons i Grimau, domiciliat a Barcelona i a Vilafranca del
Penedès, demanda davant la cúria del batlle de Vilafranca del Penedès a
Joan Brugal, pagès de Santa Margarida, pel fet de negar-se a satisfer el
delme d'una peça de terra de dos jornals i mig. La causa inclou, com a
antecedent documental presentat per la part actora, la sentència de la Reial
Audiència de 28 de juny de 1683, dictada en contra la universitat i habitants
de Santa Margarida i favorable a Antoni de Copons, i les declaracions com a
testimonis de Josep Mas i Francesc Gras. Vilafranca del Penedès. [50] p.
Català i llatí
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01.02.02.03.02.03.05.03.02.03. CAUSES JUDICIALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1704, juliol,
7 - 1711,
abril, 30

"Còpia autèntica del procés de la causa que don Francisco de Copons y
Grimau seguí en la Cúria de Vilafranca contra Joseph Pujó, pagès de Santa
Margarida, sobre lo delme de las terras que est possehia en lo terme de dit
lloch"

Moja 306/15

Dossier referent el plet entre Francesc de Copons i Josep Pujó i, després de
la seva mort, la seva esposa Paula en el qual es troba la còpia autèntica de
la causa, una còpia de la part del plet continuat contra la víuda i un certificat
notarial d'una provisió del jutge. Agustí Alegret, adroguer de Vilafranca del
Penedès, com a procurador de Francesc de Copons, veí de Barcelona i de
Vilafranca del Penedès, demanda davant la Cúria del Veguer de Vilafranca
del Penedès a Josep Pujó, pagès de Santa Margarida, pel fet que no
reconeix a Francesc de Copons com a delmador universal. Vilafranca del
Penedès. Còpies autèntiques del procés i del certificat esteses per Dídac
Miret. 3 unitats. [84] p.
Llatí i català
1713,
Causa judicial entre Felip Onofre de Copons i Francesc de Copons i Grimau Moja 318/30
gener, 13 1713, maig, Procediment obert per Felip Onofre de Copons, en la causa contra Francesc
8
de Copons, per provisió de lletres d'execució contra Paula Pujó, viuda de
Josep Pujó, i Francesc Escajol, com a propietaris del mas Pujó, del terme de
Santa Margarida: súplica, diligències, exposició de fets. Barcelona. Còpia per
a Francesc de Copons. [14] p.
Llatí i català
1762,
octubre,
11 - 1764,
març, 29

"Sobre casas delmeras de Santa Margarida y Vegues"

Moja 306/18

Dossier referent als conflictes amb els arrendataris dels delmes de
l'excusado. Inclou la súplica que Joaquim Riquelme, apoderat del marquès
de Moja, presenta als executors apostòlics dels delmes de l'excusado per la
qual, després d'exposar que el poderdant és propietari de les parròquies de
Santa Margarida de Vilafranca del Penedès i de Sant Cristòfol de Begues i
que els arrendadors de l'excusado i el seus apoderats han comès frau,
malgrat els requeriments efectuats, cobrant dels arrendataris i parcers del
marquès delmes ja pagats pel senyor del domini, demana que els
arrendataris siguin requerits a cobrar només la part justa i que retornin els
imports indegudament cobrats (acompanya la súplica un testimoni notarial).
A continuació, segueix la provisió estesa pels executors apostòlics donant la
raó al marquès amb la diligència posterior d'haver intimat i notificat l'ordre a
Fèlix de Magarola, arrendatari de l'excusado de la província de Tarragona, i
a Pau Pujol i a Antoni Sadurní, subarrendataris. L'expedient continua amb
una segona provisió a instància de Fèlix Magarola per la qual el faculta a
cobrar dels senyors dels dominis, una segona súplica del marquès de Moja i
una acta de manifestacions estesa per Joan Rovira, notari de Vilafranca, en
la que recull les declaracions de Lluís Blach, prevere i procurador del
marquès de Moja, d'haver notificat a Josep Manyer, procurador dels
arrendataris de l'excusado, dels requeriments del poderdant. Madrid i
Barcelona. 6 unitats. [31] p.
Castellà
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01.02.02.03.02.03.06.02.01. ARRENDAMENTS I PARCERIES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1832] [1848]

"Heretat dels Sagarrulls, son masover Pau Colomer"

Moja 197/29

Dossier amb les notes sobre les collites de 1832 a 1848 de la finca
anomenada Sagarrulls en les quals es fa referència per cada any les parts
de la collita corresponents a la propietat, detallant el producte (blat, civada,
guixons, faves, vi...). [Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)]. 18 unitats. [19]
p.
Català i castellà
1700, juny,
28 - 1700,
juliol, 2

Causa judicial entre Francesc de Copons i Grimau i els jurats de la vila de
Moja

Moja 77/34

Procediment evocat a la Reial Audiència per Francesc de Copons i Grimau,
domiciliat a Barcelona, contra els jurats de la vila de Moja per impedir que el
masover del Mas Granell, de Francesc de Copons, pugui pasturar les herbes
del terme: demanda i diligències. Inclou, sense relligar, el cartell citatori dirigit
als jurats. Barcelona. Còpia per a Dalmau de Copons. [6] p.
Llatí i català
1773,
novembre,
21

Lletres de Francesc Carbonell a Pere Pons, prevere i procurador general del
marquès de Moja

Moja 259/9

Dossier amb la missiva de Francesc Carbonell, tractant sobre l'heretat de la
Cugullada. Segarrulls, Olèrdola (Alt Penedès). 1 carta. [2] p.
Català
1774, abril,
23 / 1786,
març, 9

Lletres de Joan Murató a Pere Pons, prevere i procurador general del
marquès de Moja

Moja 260/29

Dossier amb les lletres de Joan Murató (masover) en les que tracta de
manteniment de les heretats i administració. Inclou una nota de la producció
de calç de l'heretat dels Sagarrulls. Santa Margarida i els Monjos (Alt
Penedès). 7 cartes. [11] p.
Català
1783, maig, Lletres de Pere Joan Urgellès a Pere Pons, prevere i procurador general del
11
marquès de Moja

Moja 503/IV/3

Dossier amb la missiva de Pere Joan Urgellès (rector de la Parroquia de
Sant Miquel d'Olèrdola) en la que tracta del masover de l'heretat anomenada
Sagarrulls. Olèrdola (Alt Penedès). 1 carta. [3] p.
Català
1866, juny,
19

Cens a l'Església d'Olèrdola

Moja 487/9

Nota en què després de detallar que el rector d'Olèrdola ha explicat que les
cases del terme han prestat a l'obra de l'església parroquial un cens anual de
blat, les finques anomenades Sagarrulls i la Cogullada deuen 2 i 5 anualitats
respectivament. [Barcelona]. 1 p.
Castellà
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01.02.02.03.02.03.06.02.02. OBRES DE MANTENIMENT I MILLORA.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1800,
desembre,
23

"Memorial per tallar pins"

Moja 487/18

Súplica de la marquesa de Moja i de Cartellà en la que, després d'exposar
que necessita tallar uns noranta pins existents a les seves propietats per
poder realitzar obres en les cases de les heretats de Santa Margarida i els
Monjos i Sant Miquel d'Olèrdola, demana autorització. Barcelona. 1 p.
Castellà
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01.02.02.03.02.03.06.02.03. COMPTABILITATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1825,
febrer, 20 1830,
desembre,
31

"Heretat Espitlles, son masover Salvador Mata, 1827 y 1830"

Moja 197/26

1832,
gener, 9 1836,
febrer, 7

"Castell d'Espitlles. Liquidacions ab lo masover Salvador Mata; des de 1831"

Dossier amb liquidacions dels comptes amb Salvador Mata, masover del
Castell i heretat d'Espitlles, segons el pacte de masoveria signat el 7 de
gener de 1823. Inclou així mateix, relligat, una petita llibreta de rebuts de
pagaments fets per Salvador Mata i els rebuts justificatius dels impostos.
Santa Margarida i els Monjos, Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i
Barcelona. 3 unitats. [22] p.
Català i castellà
Moja 197/27

Dossier amb liquidacions dels comptes amb Salvador Mata, masover del
Castell i heretat d'Espitlles, segons el pacte de masoveria signat el 7 de
gener de 1823. Inclou, la liquidació efectuada cada any, entre 1832 i 1836, i
1845 i 1846 amb els rebuts justificatius dels impostos relligats, així com
també notes sobre les collites de 1833 a 1848. Santa Margarida i els Monjos,
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. 9 unitats. [38] p.
Català i castellà

1865,
"Liquidaciones con algunos de los colonos de Villafranca, que se acompañan Moja 197/40
febrer, 3 como comprobantes de las cuentas de diciembre de 1865"
1865,
novembre, 4 Dossier amb els comptes dels impostos a satisfer pels masovers de les
heretats anomenades Moja, Cugullada, Sagarrulls i Muntanyeta, de
Vilafranca del Penedès; amb la deducció de la quantia que han cobrat dels
seus rabassers. Inclou, relligats, els rebuts justificatius dels impostos.
Canyelles (Garraf) i Olèrdola (Alt Penedès). 4 unitats. [32] p.
Castellà
1867, agost, "Liquidación con José Campamá colono de la heredad Cogullada"
9 - 1867,
desembre, Dossier que inclou, relligats, els rebuts de les contribucions territorials de
23
Canyelles i Olèrdola pagades pel masover, amb un resum del pagat a la
portada de la camisa i el deute pendent segons nous pactes de lloguer.
Canyelles (Garraf), Olèrdola (Alt Penedès). [4] p.
Català i castellà
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01.02.02.03.02.03.07. CÚRIA DEL BATLLE.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[c. 1638]

"Requesta als balles per lo possessori de Vilassar seguint la centensie
donada per misser Anglosell"

Moja 269/56

Formularis en què s'exposen els fonaments del requeriment i queden en
blanc els espais pels noms i cognoms del batlle i del lloc que és requerit a
que passi a executar les provisions reials, en un, i en un altre només el dels
noms i cognoms del batlle. [Barcelona]. 2 unitats. [4] p.
Català
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01.02.02.03.02.03.08. UNIVERSITAT.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1602, juliol,
24

Sentència arbitral de Jaume Relaguer sobre els drets d'unes terres d'Olèrdola Moja 487/2
Resum de la sentència arbitral donada per Jaume Relaguer, protocol·litzada
per Pere Guasch, notari de Vilafranca del Penedès, per la qual assenyala els
límits, fites dels quals es descriuen, de les terres del primicial del Benefici de
Santa Digna en discussió entre diferents propietaris d'Olèrdola i Vilafranca
del Penedès. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). Còpia simple. [13] p.
Català i llatí

1666,
desembre,
23

"Còpia simple de la concòrdia feta ab los jurats de la vila de Vilafranca y
alguns particulars de la parròquia y terme de Sant Miquel de Olèrdola,
rebuda en poder de Francesch Morera, notari públich de Vilafranca, als 23
de desembre de 1666"

Moja 487/3

Escriptura de concòrdia atorgada pels jurats de Vilafranca del Penedès i
diferents veïns d'Olèrdola per la qual conclouen la causa judicial oberta en la
Reial Audiència pels drets de pastura. Inclou una còpia incompleta. Olèrdola
(Alt Penedès). Còpia simple estesa per Pere Soler, notari de Vilafranca del
Penedès, el 23 de febrer de 1718. 2 unitats. [14] p.
Català i llatí
1717,
octubre, 25

Súplica del síndic i terratinents d'Olèrdola a la Reial Audiència sol·licitant la
confirmació d'una provisió judicial

Moja 487/4

Fèlix Terrés, síndic de la Universitat d'Olèrdola, després d'exposar la situació
d'una causa judicial oberta per les pastures d'Olèrdola, també emprades pels
veïns de Vilafranca del Penedès, sol·licita la confirmació de la provisió
judicial. Amb una nota al marge sobre el procés. Barcelona. [4] p.
Castellà i català.
1765, març, Ofici del batlle i regidors d'Olèrdola a la Reial Audiència informant sobre el
20
canvi de fites del terme municipal

Moja 487/6

El batlle i regidors d'Olèrdola informen a Francisco de Treviño, de la Reial
Audiència, de com Francisco Marcelo, algutzir de Vilafranca del Penedès, i
amb la intervenció de l'escrivà de la seva cúria, Josep Duran, i el batlle i els
regidors de Canyelles Joan Ferré i Josep Vidal, va plantar una fita modificant
la divisió territorial del terme. Olèrdola (Alt Penedès). Còpia. [2] p.
Castellà
1780,
octubre, 4

Lletres de Josep Albornar a la marquesa de Moja

Moja 259/1

Dossier amb missiva de Josep Albornar (pagès i regidor). Santa Margarida i
els Monjos (Alt Penedès). 1 lletra. [2] p.
Català
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01.02.02.03.02.03.08. UNIVERSITAT.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1784,
gener, 24

Lletres de Fèlix Olivella i Cortolí a Pere Pons, prevere i procurador general
del marquès de Moja

Moja 260/30

Dossier amb la missiva de Fèlix Olivella i Cortolí (regidor) en la qual, en el
dors, es troba estès un rebut de Fèlix Pasqual en què es fa constar que ha
rebut de Pere Pons, per compte de Fèlix Olivella, 22 lliures, 13 sous, 3, en
concepte del 5% cobrat de l'administració de l'escusado, per raó de la
col·lecta dels fruits de les cases delmeres del terme de Santa Margarida i els
Monjos. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). 1 lletra. [3] p.
Català
1795,
desembre

Formulari de comunicació als regidors dels corregiments borbònics

Moja 38/II/12

Model de carta pel qual s'informava del nomenament de càrrecs en els
ajuntaments i es manava la seva presa de possessió. Imprès. S.l. S.n. Impr.
2 p.
Castellà

1813, abril,
20 / 1814,
abril, 26

Ofici sol·licitant les rendes de les propietats de la marquesa de Moja per
poder calcular la contribució directa

Moja 487/19

Dossier amb la correspondència mantinguda entre l'Ajuntament de Santa
Margarida i els Monjos i la marquesa de Moja pels impostos de la contribució
directe decretada per les Corts. Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès) i
Vic (Osona). Original i còpia. 2 unitats. [3] p.
Castellà
1819, març, Súpliques per a la restauració de l'església de Santa Margarida del rector i
4 - 1819,
ajuntament a la marquesa de Moja
maig, 17
Dossier amb la correspondència mantinguda entre l'Ajuntament de Santa
Margarida, Jaume Sabater, rector, i la marquesa de Moja per la restauració
de l'església de Santa Margarida, molt afectada per la Guerra del Francès.
Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès) i Barcelona. Originals i còpies. 4
unitats. [7] p.
Castellà
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01.02.02.03.02.03.09. PARRÒQUIA.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1869]

Plànol dels carrers i les parcel·les immediates a l'Església de [Santa
Margarida i els Monjos ? ]

Moja 14/23

Croquis en el que figuren els carrers i les propietats immobles situades entre,
al nord, els horts de les cases del carrer de Sant Ignasi; al sud, els horts del
carrer de Sant Roc; al llevant, l'església parroquial i el torrent de les
Alzinetes, i a ponent la riera de Santa Creu de Cabrils. [Barcelona]. 1 p.
Castellà
1511,
gener, 11 1511, juny,
12 / 1533,
octubre, 1 1533,
octubre, 11
/ 1621, abril,
28 / 1635,
maig, 8 1635, juny,
23

"Capbreu de censos y delmes a favor del rector de Santa Margarida..."

Moja 149

Volum amb tres capbreus, una concòrdia i un llevador relligats dels censos i
delmes corresponents al rector de l'església parroquial de Santa Margarida.
El primer, amb el títol "Transumpto de un capbreu dels censos, y delmes que
reb lo reverent rector de la iglesia parroquial de Santa Margarida, bisbat de
Barcelona", conté 22 confessions atorgades davant el notari Pere Bordiols; el
segon, titulat "Trasumpto de un capbreu de differents delmes y censos que
reb lo reverent rector de la iglesia parroquial de Santa Margarida, bisbat de
Barcelona", inclou 5 confessions atorgades davant el notari Gaspar
Bartomeu; el tercer, amb el títol "Transumpto del capbreu dels delmes y
censos que reb la rectoria parroquial iglesia de Santa Margarida, de la
vegueria de Panadès, bisbat de Barcelona", conté 5 confessions atorgades
davant Antoni Martí. Segueix a continuació el "Transumpto de una concòrdia
firmada y jurada per y entre lo reverent rector de la iglésia parroquial de
Santa Margarida, bisbat de Barcelona, de una part, y lo honor Barthomeu
Raventós, pagès de la Sanabra de part altre sobre los delmes y censos que
dit Ravantós ha de pagar a dit senyor rector de Castellet" i la relació amb el
títol "Nota de las pessas de terra que pagan y deuhen pagar delme al rector
de Santa Margarida de Panadès". Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).
Còpia simple sense datar de les còpies autèntiques dels capbreus esteses el
1628 i 1702 . [116] p.
Català i llatí

1793,
Lletres de Pau Pometa al marquès de Moja
febrer, 16 1793, març, Dossier amb la missiva de Pau Pometa (rector de la Parroquia de Sant
9
Miquel d'Olèrdola) en la que demana caritat per les obres de l'església.
Inclou còpia de la carta de resposta. Olèrdola (Alt Penedès) i Barcelona. 2
cartes (inclosa la còpia). [3] p.
Català

Moja 503/IV/2

1816, abril
26 / 1816,
maig 18

Moja 503/IV/1

Lletres de Sebastià Barrau a la marquesa de Moja
Dossier amb la missiva de Sebastià Barrau (rector de la Parroquia de Sant
Miquel d'Olèrdola) en la que demana caritat per les obres de l'església.
Inclou una anotació amb la resposta. Olèrdola (Alt Penedès). 1 carta. [3] p.
Castellà
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01.02.02.03.02.04. PATRIMONI DE BARCELONA.
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[1681]

Relació d'actes jurídics amb motiu de la venda atorgada per Ignasi Damians
d'una casa del carrer Ample de Barcelona a favor de Ramon de Copons i
Grimau

Moja 515/VI/30

Informe a manera de memòria dels actes fets amb motiu de l'escriptura
protocol·litzada per Josep Ferran, notari de Barcelona, de la venda atorgada
per Ignasi Damians, mercader i ciutadà de Barcelona, el 16 de febrer de
1681, d'unes cases grans, abans dividides en tres estars, situades en el
carrer Ample de Barcelona, a favor de Ramon de Copons i Grimau per un
preu de 5.600 lliures. Es troben regestades, entre altres, les escriptures
d'àpoca, de depòsit, l'acta de presa de possessió de les cases, l'escriptura
de creació d'un censal de preu 6.600 lliures signada pels mateixos atorgants
el 1680, una acta de promesa per la millora del censal, l'acta i àpoca de la
concòrdia entre els curadors i tutors dels puvills fills i hereus del difunt
Llorenç Lladó d'una part i Ignasi Damians de l'altra, l'escriptura de revenda
dels mateixos tutors a favor d'Ignasi Damians... [Barcelona]. [3] p.
Català
[1690- 1790] Dossier sobre els drets d'una casa del carrer dels Mercaders

Moja 515/VI/14

Dossier amb una súplica, possiblement presentada davant un jutge, dels
hereus de Pere de Copons, bisbe d'Urgell, sol·licitant que l'abat del convent
de Sant Esteve de Banyoles faci declaració sota jurament sobre la forma
amb què s'atorgà un contracte entre l'abat i Felip de Lentorn en relació a
unes cases i hort del carrer dels Mercaders, una relació o dictamen sobre les
mateixes cases, una relació dels títols jurídics d'aquestes propietats i dues
notes. [Barcelona]. 5 unitats [14] p.
Català i llatí
[1697] /
[1716] /
[1743] 1750,
desembre

Despeses per obres a cases dels Copons

[1717]

"Llevador dels morabatins de Barcelona del senyor marquès de Moya de la
Torre"

Moja 536/I/3

Dossier amb els comptes de mestres de cases (Josep Juli, Francesc Jorba,
Manuel Rovira), fusters (Llorenç Casadevall) i vidriers (Francesc Saladriga)
per obres a les cases de Barcelona de la família dels marquesos de Moja.
Barcelona. [23] p.
Català
Moja 209/IX

Registre de censataris de Barcelona i rodalies, amb les quantitats que han
de satisfer als marquesos de Moja, redactat devers l'any 1718; amb notícia
dels pagaments efectuats en anys immediatament anteriors, des de l'any
1708. Barcelona. [48] p.
Català
[1720]

Nota sobre còpies d'escriptures del protocol de Teixidor

Moja 499/7

Nota en què es recorden les escriptures (divisió de béns entre Vicenç Pau
Tintorer i Josep Vallès, venda d'Agustí Aguilar al reverent Josep Marí,
l'establiment fet pels senyors [marquesos?] a Antó, i diferents
confrontacions, que es detallen), que han de ser copiades pel notari Teixidor.
[Barcelona]. 1 p.
Català
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[1737]

Nota sobre la venda de censos atorgada pels marquesos de Moja de la Torre Moja 515/VI/26
Nota que inclou, a manera de regest, l'escriptura de venda perpètua
atorgada pels marquesos de Moja el 8 d'octubre de 1723 davant Pau Cabrer,
notari de Barcelona, a favor de Francesc Busquets de cinc censos de
propietats dels carrers dels Corders, Mar, Portal Nou, Ollers Blancs i Bocaria,
i de l'advertiment que els esmentats senyors han fet venda i absolució a
favor d'Anton Casanovas, botiguer, d'un cens que prestava per unes cases
dels carrers de la Caputxeria i d'en Plegamans. [Barcelona]. [3] p.
Català

[1746 1794]

Dossier sobre els drets d'una casa del carrer dels Flassaders

Moja 515/VI/18

Dossier amb una nota en què es troben assentats dos regestos d'escriptures
atorgades pels marquesos de Moja de la Torre, la primera referent al
pagament del lluïsme en una compravenda d'una casa del carrer dels
Flassaders, i la segona d'una peça de terra amb una casa situada en el lloc
anomenat la Ramonera d'Argentona; tres notes referents als censos que
presta el Convent de l'Ensenyança sobre les cases del carrer dels
Flassaders, una súplica de Mariana Planas dirigida al marquès de Moja
sol·licitant la "gràcia del lluhisme", nota sobre la firma per raó de senyoria
atorgada per la marquesa de Moja el 20 de gener de 1794 i nota trencada
sobre la mateixa propietat. Barcelona. 6 unitats [14] p.
Català
[1765] Dossier sobre una casa situada "tras Palàcio", de Barcelona
Moja 515/VI/22
1793,
setembre, 4 Dossier amb notes referents a les escriptures que legitimen els drets dels
censos i el lluïsme d'una casa situada "tras Palàcio" de Barcelona, rendes
del patrimoni del marquès de Moja de la Torre. Es detallen els atorgants, els
notaris, les dates i la tipologia de les escriptures. [Barcelona]. 6 unitats [10] p.
Català i castellà
[1770]

Dossier sobre una peça de terra situada en la partida anomenada la Granota Moja 515/VI/25
Dossier amb dues notes referents a una peça de terra, en alou de la
Comanda de Sant Joan, que Pere de Copons, bisbe d'Urgell, donà el 27
d'abril de 1670 a la casa dels marquesos de Moja. [Barcelona]. 2 unitats [2] p.
Català

[1770]

Nota sobre la transacció d'un hort

Moja 499/8

Nota en què es detalla el valor d'un hort transmès a carta de gràcia, les
diferents partides per pagar-lo i el cost d'unes obres que s'hi ha de fer. No
queda clara ni la identitat del comprador ni del venedor, així com tampoc la
seva localització. [Barcelona]. 1 p.
Català
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[1780]

Súplica de Francesc i Josep Velada dirigida al marquès de Moja de la Torre
per l'establiment d'una casa del carrer Basea de Barcelona

Moja 515/VI/7

Francesc i Josep Velada, pare i fill respectivament, comerciants de
Barcelona, després de manifestar que són llogaters del marquès per unes
cases del carrer Basea les quals estan molt deteriorades i necessiten d'obres
de consideració, supliquen l'establiment de les esmentades cases per un
cens anual de 1.000 lliures, exposant que satisfaran els impostos del
Cadastre. [Barcelona]. Esborrany. [2] p.
Castellà
[1795 /
1840]

Casa de la Davallada de Sant Miquel de Barcelona

Moja 515/VI/20

Dossier amb una nota en què es fa constar que la marquesa de Moja de la
Torre té llogada la casa de la Davallada de Sant Miquel al "pare y fill Giber
per lo termini de deu anys y preu de 560 lliures annuals" i una altra en la que
es crida veure la donació de l'esmentada propietat atorgada per Jaume de
Copons a favor de Ramon de Copons. [Barcelona]. 2 unitats [2] p.
Català

[1840]

Nota referent al lluïsme d'una casa del carrer del Carme

Moja 515/VI/31

Regest de l'escriptura atorgada el 14 d'agost de 1797 davant Baltasar
Oliveras, notari de Barcelona, pel procurador de la marquesa de Moja, de la
venda d'unes cases del carrer del Carme feta per Cayetana Maria Rosa i
Magdalena Gomita i Giralt a favor de Josep Vergués i Vidal, boter de
Barcelona, i per la qual la marquesa cobrà 40 lliures en concepte de lluïsme.
[Barcelona]. 1 p.
Català
[1874, abril, Nota del Registre de la Propietat de Barcelona de la casa situada en la plaça Moja 498/2
20]
de l'Oli de Barcelona
Nota simple de domini i càrregues de la casa situada en la plaça de l'Oli de
Barcelona (carrer de Graciamat cantonada amb la de Bondeu) estesa per
aclariment anotat a la coberta amb data de 1874. Barcelona. [8] p.
Castellà
1454, maig, "Fragments de escripturas que no tenen aplicació"
Moja 499/10
4 - [1770]
Dossier amb fragments. Inclou dues escriptures acèfales i una nota sobre
una venda en la que es detalla la quantia de l'immoble, que no es detalla i
les despeses totals per lluïsme, pensions de censos, sous del notari... Còpies
autèntiques de 10 d'abril de 1620 i sense data. Barcelona. 3 unitats. [7] p.
Català i llatí
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1608,
novembre,
27 - 1682,
maig, 23

Censos sobre cases de la Plaça de l'Oli de Barcelona

Moja 498/1

1675,
febrer, 19 1688,
setembre,
29

Cases i botiga del carrer Cahors de Barcelona establertes a Joan Puig,
botiguer de teles

Plec relligat amb l'escriptura de venda atorgada per Mateu Sastre, ciutadà de
Barcelona, a favor de Magdalena de Copons d'un cens de 15 lliures i 15 sous
anuals sobre unes cases d'Isidre Molas situades en la plaça de l'Oli de
Barcelona el 1682 i els títols o antecedents jurídics de les esmentades cases;
entre altres: la concòrdia signada entre Mateu Sastre i altres successors del
difunt Bernat Arnet i els marmessors de la difunta Beneta Planalló el febrer
de 1681, l'escriptura d'establiment atorgat per Mateu Sastre i altres a Isidre
Molas el setembre del mateix any, el certificat del notari Lluís Fontana pel
qual dóna fe que Bernat Arnet renuncià a l'herència de Mateu Bernat Arnet a
favor de Mateu Sastre, l'adjudicació dels béns de Mateu Arnet, el testament
de Mateu Bernat Arnet de 1631, l'escriptura de censal atorgada per Francesc
Ros a favor de Mateu Arne el 1627 i l'escriptura d'establiment otorgada per
Cristòfol Capvern a favor de Mateu Bernat Arnet el 1608. Barcelona. Còpies
autèntiques signades per Ramon Vilana Perlas, Lluís Fontana, Antoni Joan
Fita, Josep Fontana i Joan Baptista Arbet. 10 unitats relligades. [58] p.
Català i llatí
Moja 515/III

Plec amb tres escriptures relligades referents a unes cases i botiga del carrer
Cahors. En la primera, Miquel Quintana, prevere i rector de l'església
parroquial de Santa Coloma de Gramenet, com a procurador de Pere de
Copons, bisbe d'Urgell, davant el notari i mercader barceloní Pere Pau Vives,
estableix en emfiteusi a favor de Joan Puig, botiguer de teles i ciutadà de
Barcelona, unes cases i botiga situades en el carrer dels Cahors de
Barcelona, davant la taberna anomenada de l'Infern, per un cens de preu de
90 lliures anuals. En la segona, davant que l'esmentat emfiteuta no pagà el
cens a sor Geltrudis Lluçàs (a qui havia estat consignat el cens), motiu pel
qual fou embargada i subhastada la propietat a favor de Ramon de Copons,
aquest darrer atorga de nou establiment a favor de Jaume Crest. I per
acabar, davant el fet que Joan Puig i la seva esposa Teresa, emparant-se en
disposicions de dret, reclamaren la propietat quan ja havia tornat a ser
establerta a favor de Jaume Crest, ambdós cònjuges d'una banda i
l'esmentat Crest de l'altra atorguen escriptura de concòrdia per resoldre el
conflicte, per la qual, entre altres pactes, convenen el pagament de
despeses i drets. Barcelona. Còpies autèntiques. [52] p.
Català i llatí

1718, maig, "Catastro y contribucions"
12 - 1800,
agost, 25
Dossier amb els formularis de notificacions i rebuts estesos per l'Ajuntament
de Barcelona a favor del marquès de Moja i del marquès de Cartellà
justificatius d'haver satisfet els impostos del Cadastre. Inclou un rebut de
Petronila Codina, un aclariment sobre els censos i censals objecte de
l'impost i de la rebaixa el 1760, i notes amb comptes. Barcelona. 53 unitats.
[53] p.
Castellà
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1727,
Valoració realitzada per Pedro Mir, tapisser, de tapisseries de la casa de
desembre, 1 Joan de Copons

Moja 26/25

Pere Mir inventaria i valora per encàrrec del marquès de Moja de la Torre
tapisseries de la casa de Joan de Copons, fent constar l'argument o títol de
les històries de dos tapissos, així com de les mides i el valor de tots.
[Barcelona]. [3] p.
Català i castellà
1728, març, Dossier sobre unes cases dels carrers dels Escudellers i d'en Quintana, de
13 - 1816,
Barcelona
octubre, 2
Dossier amb un regest de l'escriptura de firma de senyoria o lluïsme
atorgada pel marquès de Moja de la Torre, súplica de Francesc Grau,
ciutadà de Barcelona, en la que, davant la compra que vol fer a Francesc
Pons d'una casa del carrer dels Escudellers sol·licita a la marquesa de Moja
la gràcia del lluïsme (inclou la resposta de la marquesa), nota amb una
instrucció referent al memorial de Melcior Mareca en la que, per la compra
de la mateixa casa, sol·licita la mateixa gràcia, i croquis de les cases.
Barcelona. 4 unitats [7] p.
Català i castellà

Moja 515/VI/23

1733, maig,
1 / 1752,
agost, 21 1762,
gener, 15 /
1800, agost,
25 - 1807,
agost, 31

Rebuts de l'impost del Cadastre per cases, censos i censals de Barcelona
satisfet pel marquès de Moja

Moja 546/II

1738, juliol,
7 - 1750,
octubre, 1

Llibreta de rebuts de lloguers de cases del carrer de la Mercè

1751,
setembre,
30 - 1761,
febrer, 28 /
1801,
setembre,
7 - 1807,
agost, 31

Rebuts de l'impost del Cadastre per terres de Barcelona satisfet pel marquès Moja 546/I
de Moja

1756,
setembre,
20 / 1756,
setembre,
30

Contribucions especials per l'empedrat del carrer de la Mercè satisfetes pel
marquès de Moja

Dossier amb una notificació i rebuts atorgats per la comptaduria de
l'Ajuntament de Barcelona en concepte del pagament del cadastre per les
cases, censos i censals satisfet pel marquès de Moja i de Cartellà.
Barcelona. 49 unitats. [49] p.
Castellà

Moja 341/6

Llibreta amb rebuts estesos a favor de Francesc Fàbregas, mestre de
minyons, corresponents a lloguers d'unes cases del carrer de la Mercè de
Barcelona dels marquesos de Moja. Barcelona. [9] p.
Català

Dossier amb els formularis de notificacions i rebuts estesos per la
comptaduria de l'Ajuntament de Barcelona a favor del marquès de Moja
justificatius d'haver satisfet els impostos del Cadastre per les terres de
Barcelona. Barcelona. 16 unitats. [16] p.
Castellà
Moja 546/III

Dossier amb la notificació, amb el posterior rebut, de l'Ajuntament de
Barcelona de les contribucions a satisfer pel marquès de Moja pel nou
empedrat del carrer de la Mercè. Barcelona. 2 unitats.
Castellà
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1760, març, Demanda d'execució de desnonament interposat pel marquès de Moja
11
contra Josep Baró

Moja 515/VI/4

Pau Casanovas, apoderat del marquès de Moja, davants els manaments
interposats contra Josep Baró, sastre i llogater d'un immoble (del qual no
consta la ubicació) del marquès de Moja perquè el deixés lliure i a disposició
del propietari sense que hagin merescut resposta, suplica l'assistència de
l'algutzir i dels oficials de la Cúria Reial Ordinària de Barcelona per executar
el desnonament. Barcelona. [3] p.
Castellà
1773, maig, "Recibos de allotjaments y utensilis"
Moja 341/2
27 - 1777,
juny, 7
Dossier amb els formularis-rebuts estesos per Pau Galceran, caixer del rei, a
favor del marquès de Moja justificatius d'haver satisfet els impostos dels
allotjaments i els utensilis. Barcelona. 9 unitats. [9] p.
Castellà

1789, agost, Nota de Pau Cabrer, procurador del marquès de Moja, sobre els censos
21
impagats d'una casa del carrer del Forn de la Paloma, de Barcelona

Moja 515/VI/24

Pau Cabrer informa sobre la confessió de la casa del carrer del Forn de la
Paloma atorgada per Antònia Pla a favor del marquès de Moja i de les seves
pensions de censos impagats, de 1767 a 1789; de la conversa mantinguda
amb la senyora Josepa Serch i de les sospites que Anton Busquets hagués
establert la casa petita del patrimoni dels Oms. Barcelona. [3] p.
Català
1793, agost, Rebuts de contribucions militars
7 - 1799,
setembre, 5 Dossier amb els formularis-rebuts estesos a favor del marquès de Moja
justificatius d'haver satisfet els impostos per l'armament i manteniment de
miquelets. Barcelona. 27 unitats. [27] p.
Castellà

Moja 341/3

1796,
gener, 4 1807,
desembre,
23

"Llibre dels censos que reb la Casa de Moya des del riu Besós al de
Llobregat"

Moja 342

1798,
desembre,
21 - 1807,
desembre,
23

Rebuts del col·lector de rendes de la marquesa de Moja a Barcelona

Registre, la major part del qual es troba en blanc, de censos percebuts en el
que s' inclou, sense enquadernar, notes i comptes de Pau Pedralbes,
procurador de la marquesa de Moja, de censos cobrats entre 1798 i 1807,
possiblement per assentar en el llibre. Barcelona. 19 unitats (inclòs el llibre).
[36] p.
Català
Moja 341/5

Dossier amb els rebuts estesos per Pau Pedralbes, col·lector de rendes de la
marquesa de Moja, a favor d'Esteve Milans i Fort, procurador del marquès de
Moja. Barcelona. 17 unitats. [17] p.
Català
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1805,
gener, 24

Rebuts d'impostos per a la defensa del port de Barcelona

Moja 546/X

Dossier amb rebuts estesos pel baró de Castellet per encàrrec del capità
general de Catalunya, com a responsable de rebre les quantitats destinades
a les despeses per les defenses del port de Barcelona, a favor de la
marquesa de Moja i de Cartellà. Barcelona. 2 unitats. [2] p.
Castellà

1807,
setembre,
25

Rebuts de l'impost de l'augment del Cadastre per béns de Barcelona satisfet
pel marquès de Moja i de Cartellà

Moja 546/XI

Dossier amb rebuts estesos per la comptaduria de l'Ajuntament de Barcelona
en concepte del pagament de l'"augment del cadastre de 1807" a favor del
marquès de Moja i de Cartellà. Barcelona. 6 unitats. [6] p.
Castellà
1814,
Lletres de Feliu Vilardell a la marquesa de Moja i Cartellà)
octubre, 1 1814,
Dossier amb la missiva de Feliu Vilardell (pagès) en la que demana
novembre, 1 l'exempció del lluïsme. Inclou comentari i còpia de carta enviada per la
marquesa. Barcelona. 2 cartes (inclosa la còpia de la carta de resposta). [4]
p.
Castellà
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1728, juny,
8 - 1828,
març, 9

Relíquies de l'oratori del Palau Moja

Moja 26/54

Certificats eclesiàstics estesos per diferents autoritats eclesiàstiques que
autentifiquen relíquies de Sant Pasqual Baylon, els sants màrtirs Marcià i
Joan, Sant Pere Regalat, Sant Agustí, Sant Lluís Gonzaga, Sant Felip
Apòstol, Sant Llucià i Santa Apolònia, Santa Regina, de la creu de Jesucrist,
del vel de la Verge Maria i de la capa de Sant Josep, de Sant Francesc de
Paula i de Santa Escolàstica; venerades en la capella del Palau Moja.
Barcelona i Roma. Imprès i manuscrit. 15 unitats. [25] p.
Llatí
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1579,
gener, 29 1586, juliol,
23

Causa judicial entre Jerònima Oriola i Jaume Rafel i Galceran de Copons

Moja 370/1

Procediment obert per Jerònima Oriola davant la Reial Audiència, i el jutge
Miquel de Tamarit, contra Jaume Rafel i Galceran de Copons per unes terres
i una casa de la vila de Copons (diligències, súpliques, fonaments de dret...) i
causa de suplicació davant el jutge Jeroni Planes. Barcelona. Còpies per a
Jaume Rafel. 2 unitats. [253] p.
Llatí i català

1585, agost, "Estima feta en la causa que de lliquidació aporta lo señor Jaume de Copons Moja 372/II
7 - 1585,
defenent contra la senyora Joana de Vilaplana a relació de misser Miquel
octubre, 26 Ferrer feta per lo senyor misser Cescases, doctors del real consell"
A suplicació de Joana de Vilaplana, diligències judicials per l'estimació de les
collites i patrimoni del Castell de Copons. Barcelona. [137] p.
Català i llatí
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1717, juliol,
19 - 1739,
novembre,
22

Llibreta de rebuts de parts de fruits de les collites de terres de la Torre de
Moja

Moja 498/3

1861,
desembre,
17 - 1868,
març, 18

Lletres de Joan Álvarez a Magí Porta, (administrador dels béns del
marquesat de Moja)

1861,
gener, 12 [1866]

Vinyes i terres de la Torre de Moja del terme de Montcada i Reixac

Llibreta amb rebuts estesos pels col·lectors o administradors del patrimoni
dels marquesos de Moja, principalment per Josep Maimó, masover del
marquès, de parts de collites de terres del marquès de Moja (els primers
rebuts estan relligats). [Vilafranca del Penedès] (Alt Penedès). [20] p.
Català
Moja 50/2

Dossier amb les missives de Joan Álvarez en les que tracta del manteniment
de la Torre de Moja, establiments de terres, capbreus... Inclou una relació i
valoració de les terres afectades per la construcció del tren de Martorell a
Tarragona. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). 19 lletres. [34] p.
Català i castellà
Moja 48/7

Dossier amb un informe amb el títol "Estat en què se tròban las viñas de la
il·lustre marquesa de Moya en la propiedad de la Torra de Moya, terme de
Reixach" en la que es detallen els noms dels vinyaters, l'extensió dels seus
cultius i l'estat del cultiu; quatre taules en la que es detallen les vinyes i els
seus responsables; un informe sobre els estralls sobre les vinyes d'un aiguat
esdevingut el 14 de setembre de 1862 i rebaixa del preu del lloguer per
aquest motiu; esborrany d'una escriptura de venda de les vinyes a diferents
persones en la que l'acompanyen tres notes amb els noms i cognoms,
veïnatge i antecedents familiars dels compradors, i estat de comptes
presentat per Agustí Vinyals. [Barcelona]. 12 unitats. [56] p.
Català i castellà
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01.02.02.03.02.07. PATRIMONI DEL CATLLAR.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1338] [1524]

"Llibre de mols calandaris de la heretat dels Callars specialment del castell y
terme de Callar dels quals mols de ells fan traurer en forma"

Moja 563

Recull factici de regestos i actes referents al castell i terme de Catllar, entre
els quals es troben transmissions de terres, establiments i llicències del
senyor per poder fer deveses d'herbes, que aplega primerament (els 138
primers) els atorgats entre 1322 i 1338; a continuació, i redactat per una altra
mà i en dos plecs, els datats entre finals del segle XIV i inicis del XVI;
segueix el "Libre dels canelas dels actes que jo Johan Cathalà e trobats en la
notaria de Camprodon", "Memorial dels masos que són anomenats en la
venda que mossèn Ponç de Callar féu a Guillem Triat" i "Tresllat que an Riba
féu anan Moner de una venda dels massos Mayans". Villalonga de Ter
(Ripollès). [174] p.
Català i llatí
1655, març, "Compra del lloch y terme de Salamó y de la Quadra de la Plana situada en
16
lo terme del Catllar feta en lo any 1655"

Moja 552/8

Títol de l'adquisició per subhasta pública en la Reial Audiència i per part de
Ramon de Copons, domiciliat a Barcelona, del lloc de Salamó i de la Quadra
de la Plana, les quals foren adquirides després que el seu propietari,
Francesc d'Aiguaviva, fos condemnat a satisfer el deute d'un censal del qual
era creditor la família Copons. Inclou les àpoques. Barcelona. Còpies
autèntiques. [35] p.
Llatí
1850

"Llevador de los censos enfiteuticos que el señor D. Jaime Safont percibe en Moja 525
la villa y término del Catllar"
Llibre registre amb els censataris de la Baronia del Catllar en el qual a més
dels noms i cognoms es fan constar els capbreus coneguts que legitimen la
prestació i la quantia en espècie i en metàl·lic que presta cada censatari.
Inclou sumari onomàstic a l'inici. [Barcelona]. [145] p.
Castellà
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01.02.02.03.02.08. PATRIMONI DE GRANOLLERS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1751,
desembre,
13 - 1752,
febrer, 7

Causa judicial entre Francesc de Calvo Bassadas Puigesteve i la marquesa
de Moja i Rosa i Joan Perpinyà

Moja 311/23

Procediment obert davant la Reial Audiència per Josep Roca Mas, com a
procurador de Francesc de Calvo, de Granollers, contra la marquesa de
Moja i Rosa i Joan Perpinyà pel domini directe d'unes terres de Roa i Joan
Perpinyà, domini directe de les quals la marquesa de Moja reclamava:
demanda i diligències. Barcelona. Còpia per la marquesa de Moja. [5] p.
Castellà
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01.02.02.03.02.09. CASTELL DE MONTMAGASTRE.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1711, abril,
25 - 1713,
maig, 17

Causa judicial entre el monestir de Ripoll i Francesc de Copons i la seva
esposa Elisabet

Moja 77/39

Procediment seguit a la Reial Audiència pel monestir de Ripoll contra
Francesc de Copons i la seva esposa Elisabet per no voler reconèixer la
directa senyoria del monestir del Castell de Montmagastre i satisfer els
corresponents censos i lluïsmes: demanda, diligències i exposició de fets.
Barcelona. Còpia per a Francesc de Copons i la seva esposa. [57] p.
Llatí i català
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01.02.02.03.03. RENDES I CONCESSIONS REIALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1738,
octubre]

"Cantidades de maravedises que tiene devengadas el señor marqués de
Moya, según certificaciones de la contaduría general de la distribución de la
Real Hazienda"

Moja 326/II/61

Informe realitzat a partir dels certificats de 19 de novembre de 1737 i 11
d'octubre de 1738 dels diners satisfets en concepte de pensió per la Reial
Hisenda al marquès de Moja de la Torre. Inclou una nota sobre els diners
satisfets el 13 d'agost de 1735 de la mercè reial atorgada a Agustí de
Copons de 200.000 escuts. [Barcelona]. 2 unitats. [4] p.
Castellà
[1780]

Certificat de la súplica de Dalmau de Copons lliurada a les Corts de Ferran el Moja 326/II/85
Catòlic
Testimoni i transcripció del segle XVIII de la súplica de Dalmau de Copons
localitzada en el llibre de l'Arxiu Reial "Suplicationes gravaminum" en la que,
després d'exposar que havent servit amb les armes al rei i ésser-li estada
feta donació per l'arquebisbe de Tarragona d'una cavalleria de mossèn
Miquel Soler i d'una carlania del terme de Vilafortuny, de la qual pretén tenirhi dret misser Jordà, suplica que en cas que el rei declaràs el deure de
restituir els esmentats béns als anteriors propietaris, del donatiu concedit per
les Corts sia satisfet i remunerat. [Barcelona]. Esborrany. [2] p.
Català

1708,
setembre,
27 - 1708,
desembre,
24

"Papeles y títulos pertenezientes a la hazienda que se adjudicó a don Juan
Copons y Grimau en la ciudad de Orihuela y su partido que se dieron en
pago de la merzed que su magestad le hizo de 8.000 escudos de plata de a
11 reales"

Moja 326/I

Llibre amb la concessió reial, signada pel jutge de confiscacions de la ciutat
de València Melchor Rafael Macanaz i el secretari del seu jutjat Alonso
Sánchez Marín, atorgada al brigadier Joan Copons i Grimau de béns
confiscats a austracistes en pagament de 8.000 escuts, que inclou els
tràmits i l'inventari de les propietats. Oriola i València. [77] p.
Castellà
1709, juliol,
12

Despatx de Felip V als oficials de la reial hisenda de Mèxic

Moja 326/II/49

El rei comunica als oficials de la reial hisenda de Mèxic que per reial decret
de 29 de juny de 1709 ha resolt lliurar 8.000 ducats de plata antiga a Agustí
de Copons per la quantitat que se li deu de 2.000 ducats, per la qual cosa
ordena i mana que de qualsevol partida paguin els 8.000 ducats. Madrid.
Còpia. [2] p.
Castellà
1709, juny,
29

Reial decret de Felip V al marquès de Campoflorido

Moja 326/II/48

El rei comunica al marquès de Campoflorido que ha resolt consignar 930
ducats de plata antiga a l'any a Agustí de Copons, i mana la seva execució.
Inclou duplicats. Madrid. Còpia. 3 unitats. [3] p.
Castellà
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01.02.02.03.03. RENDES I CONCESSIONS REIALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1711, juliol,
13

Despatx de Felip V als oficials de la reial hisenda de Mèxic

Moja 326/II/50

El rei en atenció a la súplica presentada per Agustí de Copons, i en atenció a
la seva falta de mitjans i a les pèrdues que ha patit a Catalunya, ha resolt
concedir-li 80 ducats de plata, manant el seu lliurament. Corella (Navarra).
Còpia. [4] p.
Castellà

1713, març, Lletres de Bruno Araciel a Joan de Copons i Grimau
21 - 1717,
maig, 25
Dossier amb les missives de Bruno Araciel tractant de les rendes reials
consignades a favor del brigadier Joan de Copons. Inclou un inventari dels
béns adjudicats a Joan de Copons i una declaració del que han donat de
renda el 1710 i 1711. Oriola (País Valencià). 17 lletres. [35] p.
Castellà
1715, juliol,
3 - 1718,
octubre, 1

Moja 326/III/1

Lletres de Pau Abadal a Agustí de Copons i de Copons, marquès de Moja de Moja 233/1/18
la Torre
Dossier amb les missives de Pau Abadal en les que tracta de la situació de
les rendes consignades d'Amèrica i de la situació de causes judicials i
negocis amb la Cort. Inclou un rebut. Madrid. 9 lletres (10 unitats). [27] p.
Castellà

1716,
Lletra d'[Antonio Cristóbal de Ubilla], marquès de Ribas, a Agustí de Copons
setembre, 5 i de Copons, marquès de Moja

Moja 233/1/19

Dossier amb la lletra del marquès de Ribas en la que tracta de les rendes
d'Amèrica. Madrid. 1 lletra. [3] p.
Castellà
1717, juliol,
8 - 1722,
octubre, 22

Lletres de Gaspar Rodrigues a Joan de Copons i Grimau

Moja 326/III/10

1718, abril,
25

Lletra d'Alonso Valbas a Agustí de Copons i de Copons, marquès de Moja de Moja 233/1/34
la Torre

Dossier amb les missives de Gaspar Rodrigues, tractant de les rendes reials
d'Oriola consignades a Joan de Copons i Grimau. Inclou còpia d'una lletra
enviada. Múrcia i Oriola (País Valencià). 5 lletres (inclosa la còpia). [18] p.
Castellà

Dossier amb la missiva d'Alonso Valbas en la que tracta del valor de les joies
embargades a la vídua del general Ubilla. Cadis. 1 lletra. [4] p.
Castellà
1722,
novembre,
30 / 1723,
gener, 2

Lletres de Francisco Díaz de la Serna a Joan de Copons i Grimau

Moja 326/III/3

Dossier amb les missives de Francisco Díaz de la Serna tractant,entre altres
temes, de les rendes reials d'Oriola consignades a favor del brigadier Joan
de Copons. Madrid. 2 lletres. [4] p.
Castellà
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01.02.02.03.03. RENDES I CONCESSIONS REIALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1728,
setembre,
13

Lletra de Miguel Sánchez a Agustí de Copons i de Copons, marquès de Moja Moja 233/1/35
de la Torre
Dossier amb la missiva de Miguel Sánches, en la que informa que a Oriola
no es troben propietats de Joan de Copons, oncle del marquès. Oriola. 1
lletra. [2] p.
Castellà

1730, abril,
22 - 1737,
març, 16

Lletres de Francisco Pastor García a Agustí de Copons i de Copons,
marquès de Moja de la Torre

Moja 233/1/28

Dossier amb missives de Francisco Pastor García, tractant principalment de
les pensions concedides pel rei al marquès. Madrid. 51 lletres. [145] p.
Castellà
1730,
octubre, 31

Lletres de Josep Fauguet al marquès de Moja de la Torre

Moja 233/1/81

Dossier amb les lletres de Josep Fauguet, sobre béns confiscats. Elx. Còpia.
1 carta. [2] p.
Castellà
1732, agost, Lletres de José Inocencio Aparici a Agustí de Copons i de Copons, marquès
4 / 1733,
de Moja de la Torre
novembre,
16
Dossier amb les lletres de José Inocencio Aparici tractant de les naus de
Nova Espanya. Cadis. 2 lletres. [5] p.
Castellà

Moja 233/1/20

1734,
febrer, 5 /
1735, juny,
29

Lletres de Juan Bautista José Legendre a Agustí de Copons i de Copons,
marquès de Moja de la Torre

Moja 233/1/25

1734,
octubre,
22 - 1737,
abril, 27

Lletres de José Ortador a Agustí de Copons i de Copons, marquès de Moja
de la Torre

1814, abril,
15 / 1815,
març, 21

Súpliques de Maria Josefa de Sarriera i de Copons i de la seva germana
Manuela de Copons al Monte Pío Militar

Dossier amb les lletres de Juan Bautista José Legendre de la disposició de la
tresoreria reial. Madrid. 2 lletres. [4] p.
Castellà

Moja 233/1/29

Dossier amb les lletres de José Ortador tractant principalment de la situació
de les subvencions reials concedides a la família del marquès de Moja.
Madrid i San Lorenzo. 6 cartes. [15] p.
Castellà
Moja 305/3

Dossier amb les instàncies dirigides primerament per Maria Josefa de
Sarriera i la seva germana Manuela i després només per Manuela al Monte
Pío Militar sol·licitant subsidis com a filles de Josep de Copons, marquès de
Moja i mariscal de camp. Inclou un certificat de l'enterrament de Maria Lluïsa
de Copons estès per Ramon Albert, prevere i arxiver de l'església parroquial
de Nostra Senyora del Pi [Barcelona] i Vic (Osona). Esborrany, original i
còpies. 5 unitats. [6] p.
Castellà i català
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01.02.02.03.04. BENEFICIS, CAPELLANIES I CAUSES PIES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1860]

"Beneficis, rectorias y causas pias de patronat de la casa de Moya"

Moja 331

Llibre amb l' inventari dels beneficis, rectories i altres institucions
eclesiàstiques del patrimoni Moja, amb els llinatges agregats, que inclou a
manera d'historial els regestos dels instruments jurídics de cada un d'ells.
Separadament, sense relligar, precedint els historial dels Beneficis de Sant
Vicenç i de Sant Antoni Abat, inclou dues relacions cronològiques dels
instruments d'aquestes dues institucions, i a l'inici un sumari del volum per
esglésies i invocació dels beneficis, un altre amb el contingut de cada plec
que conforma el llibre, una relació dels pergamins relatius als mateixos
beneficis ordenats cronològicament i una nota amb la relació dels beneficis
de la Baronia d'Eramprunyà. [Barcelona]. [488] p.
Català i castellà
1806,
Lletres de Mariano Bosch a la marquesa de Moja
octubre, 6 1816, agost, Dossier amb les missives de Mariano Bosch en les que tracta de beneficis
26
eclesiàstics. Inclou còpia d'una carta enviada. Girona i Barcelona. 6 lletres
(inclosa la còpia). [8] p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.02.02.03.04.01. MISSA QUOTIDIANA FUNDADA PER PERE DE COPO
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1749] 1830,
desembre,
31

"Missa diària fundada per lo il·lustríssim senyor don Pere de Copons, bisbe
de Urgell. Notas"

Moja 401/II/6

[1751]

Causa pia fundada per Pere Copons i de Copons

Dossier amb notes esparses referents a la fundació de la missa diària entre
les quals hi ha sobre la seva història, els seus antecedents documentals i les
seves rendes. [Barcelona]. 23 unitats. [35] p.
Català i castellà
Moja 298/24

Dossier amb un dictamen o nota llarga explicativa de les disposicions de
transmissió dels gaudints de la causa pia fundada per Pere Copons i de
Copons, canonge i ardiaca de la Catedral de Barcelona i bisbe de Girona, i
dues notes sobres les quanties de les pensions. [Barcelona]. 3 unitats. [6] p.
Català
[1770] 1841

Rendes i misses celebrades de la fundació de la missa diària fundada per
Pere de Copons

Moja 401/II/4

Dossier amb tres llibretes amb notícia de les misses celebrades i rendes
cobrades, i relació de les seves rendes. Barcelona. 4 unitats. [26] p.
Català
1651, agost, "Documents fahents per la missa diària fundada per lo il·lustríssim senyor
Moja 401/II/3
18 - 1808,
don Pere de Copons, bisbe de Urgell"
abril, 28
Dossier amb les escriptures dels censals de les rendes de la fundació, de
possessió del benefici, de la concòrdia signada entre el Capítol de la
Catedral de Barcelona i Pere de Copons, venda d'un cens a favor de Pere de
Copons, partida de taula de canvi, dictamen de Tomàs Muniossa, de la
Companyia de Jesús; lluició de censal i regestos d'escriptures. Igualada
(Anoia), Barcelona. 18 unitats. [260] p.
Català i llatí
1679,
desembre,
12

"Institutió y fundació de una missa quotidiana perpetuament celebradora per
la ànima de dona Marina Llussas y de Copons, quondam, y de las ànimas
també de l' il·lustríssim y reverendíssim senyor don Pedro de Copons, bisbe
de Urgell y dels seus ab la charitat de 8 sous quiscuna missa"

Moja 401/II/2

Escriptura de fundació atorgada per Pere de Copons, bisbe d'Urgell.
Balaguer. Còpia autèntica signada per Joan Pucurull, notari de Balaguer. [7]
p.
Llatí i català
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01.02.02.03.04.01. MISSA QUOTIDIANA FUNDADA PER PERE DE COPO
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1696,
gener, 15

"Venda y original creació de censal feta y firmada per Andreu Gras fuster,
ciutadà de Barcelona, y Gerònima, cònjuges, en favor del celebrant la missa
quotidiana fundada per lo il·lustríssim y reverendíssim senyor don Pedro de
Copons, bisba de Urgell"

Moja 510/1

Dossier amb l'escriptura de venda d'un censal atorgada per Andreu Gras i la
seva esposa Jerònima davant Josep Llaurador, notari de Barcelona, a favor
de Joan Costans, prevere, comptant amb la voluntat i permís de la senyora
Anna de Copons, esposa de Ramon de Copons, patrona de la fundació de la
missa creada per Pere de Copons, bisbe de la Seu d'Urgell, per un preu de
400 lliures en moneda de Barcelona. L'acompanya l'escriptura d'"Establiment
fet y firmat per Andreu Gras fuster y Gerònima Gras y Gual, cònjuges, en
noms de usufructuari y propriètaria a favor de Pere Joan Vernes, carnisser,
de unas casas ab un portal obrint situadas en lo pla d'en Llull de la present
ciutat de Barcelona", objecte de la hipoteca. Inclou una còpia. Barcelona.
Còpies autèntiques rubricades per Josep Llaurador i Fèlix Cussana i còpia
autèntica de les esmentades còpies estesa per Antoni Gual. 2 unitats. [59] p.
Llatí
1752, abril, 6 Escriptura de venda d'un censal atorgada per la senyora Caietana de
Copons, marquesa de Moja, davant Jeroni Gomis, notari de Barcelona, a
favor de Magí Bellabre, pevere,

Moja 510/2

Caietana de Copons atorga escriptura de venda d'un censal atorgada per
Andreu Gras i la seva esposa Jerònima davant Josep Llaurador, notari de
Barcelona, a favor de Joan Costans, prevere, comptant amb la voluntat i
permís de Caietà Lluís de Copons, marquès de Moja, patró de la fundació de
la missa creada per Pere de Copons, bisbe de la Seu d'Urgell, per un preu
de 1.190 lliures, hipotecant cases del carrer de la Mercè i del carrer Ample,
que foren de Pere Desbosc. Barcelona. Còpia simple de còpia autèntica. [28]
p.
Llatí
1811,
Lletres de Josep Munt, rector de Samalús, a la marquesa de Moja
octubre,
15 - 1811,
Dossier amb les missives de Josep Munt en què comunica que no ha cobrat
desembre, 1 les rendes de la celebració de les misses diàries de la fundació. Samalús
(Vallès Oriental). 2 lletres. [2] p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.02.02.03.04.02. MISSES QUOTIDIANES FUNDADES PER JAUME DE
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1680, març, "Missas diarias y aniversaris fundadas per lo senyor don Jaume de Copons
Moja 300
16 - 1874,
bisbe de Lleyda"
juliol, 7
Dossier amb regestos d'instruments jurídics, a manera de recollida
d'antecedents, en relació a les fundacions de misses quotidianes, (les
primeres instituïdes pel mateix Jaume de Copons el juliol de 1677, i la
segona per disposició del seu testament de 1680); clàusula del llegat del
testament de Jaume de Copons protocol·litzat per Bonaventura Torres, notari
de Barcelona, el 1680, amb una "Nota dels actes se han encontrat fer
menció del rèddits de la trasdita missa"; regest de dos censals venuts pel
comte de Torralva als Copons com a obtentors de les esmentades misses;
regest d'una acta de Josep de Copons referent a la fundació del bisbe;
escriptures de debitori atorgades per Mariano i a Cecília Alberich a favors del
obtentors de les misses, lletres i súplica de la marquesa de Moja tractant de
la reducció de les misses per motiu de la disminució de la renda (amb un
rebut i un informe), informes anònims sobre les misses, càlcul de misses
celebrades i pendents de celebrar; escriptura d'un censal mort venut el 1701
pel comte de Torralva als obtentors de la capellania fundada pel bisbe
Jaume de Copons, notes sobre les misses i informe sobre les fundacions i
correspondència mantinguda entre Magí Porta, procurador general de la
marquesa de Moja, i Joaquim M. Espina, apoderat del comte de Torralva,
tractant dels censals venuts pels avantpassats del comte el 1701 i 1702 a
favor dels Copons. Barcelona, Sitges (Garraf). Originals, còpies i esborranys.
37 unitats. [146] p.
Català, castellà i llatí
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01.02.02.03.04.03. FUNDACIÓ DE GALCERAN DE COPONS PER A MAR
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1630]

Rendes censals de la causa pia de Galceran de Copons

Moja 265/7

Relació, possiblement que formava part d'un llibre major, dels tres censals
que formaven el patrimoni de la causa pia. [Barcelona]. 1 p.
Català
[1722]

"Censales que perciben los administradores de la causa pia fundada por don Moja 265/8
Galcerando de Copons sobre los productos del antiguo magistrado de la
Deputación"
Relació dels censals, amb els preus i les pensions, de la Diputació del
General, de les universitat d'Arbeca i Vilafranca del Penedès i de Ferran de
Fivaller i Marià Riba. [Barcelona]. [2] p.
Castellà i català

[1740]

Comunicació de Jeroni Gomis a Mariano Esteve de la concessió d'ajut
atorgada per Anton de Copons i Copons a favor de Francesca Nin i Blanch

Moja 265/9

Jeroni Gomis, notari de Barcelona, comunica com Anton de Copons, prevere
i canonge de la Seu de Barcelona, com a procurador general de Caietana de
Copons, marquesa de Moja i baronesa de Santapau, i de Caietano de
Copons, mare i fill, administradors de la causa pia de Galceran de Copons,
presenta i assigna a Francesca Nin com a beneficiària d'un ajut procedent de
les rendes del censal de la Universitat de Vilafranca del Penedès.
[Barcelona]. [3] p.
Català
[1824]

Súplica de Maria Josefa de Sarriera i de Copons exposant els seus drets en
la fundació de Galceran de Copons

Moja 265/15

Dossier amb la súplica de la marquesa de Moja en la que exposa els drets
hereditaris sobre la causa pia, tot adjuntant un arbre geneològic de llinatge
Copons. L'acompanya una nota referent a que els administradors de la
fundació són els hereus de cinc cases. [Barcelona]. 2 unitats. [7] p.
Castellà
1609,
"Fundació feta de los marmessors de Dn. Galceran de Copons per donsellas Moja 265/1
febrer, 4 amaridar"
1609, març,
30
Dossier amb l'escriptura per la qual Francesc Miquel i els germans Dalmau i
Jeroni de Copons, marmessors i executors de les disposicions
testamentàries de Galceran de Copons, atorguen davant Esteve Gilabert
Bruniquer, notari de Barcelona, la fundació d'una causa pia per maridar
fadrines pobres, dotada amb 1.300 lliures procedents de l'herència amb la
qual donar 65 lliures l'any i amb clàusules sobre la seva administració, que
es detallen. Incorpora la diligència de l'autoritat eclesiàstica. Inclou un regest
anònim i sense datar de l'escriptura. Barcelona. Còpia autèntica rubricada
per Antoni Monclús Fernandes. [16] p.
Català i llatí
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01.02.02.03.04.03. FUNDACIÓ DE GALCERAN DE COPONS PER A MAR
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1610, juny, "Llibre de las presentacions de la causa pia instituida per lo sr. Galceran de
Moja 340/II
1 - 1680,
Copons dita de pobres donselles a maridar. Copons"
setembre, 9
Registre d'acords de la fundació de la causa pia en el qual es fa constar el
dia, els administradors assistents, les donzellles beneficiades i els testimonis.
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). [83] p.
Català i llatí

1640, maig, Escriptura atorgada per la causa pia de Galceran de Copons per a maridar
29
donzelles a favor de Maria Molas i Elisabet Vila

Moja 265/2

Jeroni de Copons, i Berenguer de Copons, domiciliat a Vilafranca del
Penedès, com a procurador de Dalmau de Copons, i Pau Bartomeu, també
com a procurador de Jeroni de Miquel, constituïts en el Monestir de Sant
Francesc de Vilafranca del Penedès i en presència del pare guardà Francesc
Roger, com a administradors de la causa pia donen de les seves rendes 40
lliures a Maria Molas, filla de Joan, pagès del lloc de Morell, i de Caterina,
vivents, i 20 lliures a Elisabet Vila, filla d'Antoni de Bages, del lloc de Sant
Feliu de Lueles, i de Sabriana. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). Còpia
autèntica estesa per Gaspar Bartomeu, notari de Vilafranca del Penedès. [3]
p.
Català i llatí
1643,
febrer, 20 1772,
gener, 4

"Causas pias fundadas per Dn. Galceran de Copons"

Moja 340/I/1

Dossier amb: l'àpoca atorgada per Ramon i Francesc de Copons, Jeroni de
Miquel, Josep de Copons, senyor del Llor, i Eulàlia Xiveller Pol, tots
administradors de la causa pia fundada per Galceran de Copons per a
maridar donzelles per la qual reconeixen a Ramon de Copons haver cobrat
100 lliures per la lluïció d'un censal venut pel seu pare, Dalmau de Copons,
el 1626; notes aclaratòries i amb els noms de les donzelles beneficiades,
relació d'escriptures referents a la fundació i carta de Pere Pons dirigida a
Lluís Blanch tractant de la situació incerta del censal de pensió 60 lliures de
la vila de Vilafranca del Penedès. Barcelona 10 unitats. [23] p.
Llatí, català

1647, maig, Escriptura de poders atorgat per Josep de Copons, Francesc de Copons,
Moja 265/3
21 - 1648,
Jeroni de Miquel i Eulàlia Domènech i Pol a favor de Ramon de Copons
agost, 31
Josep de Copons, senyor de Llor; Francesc de Copons, Jeroni de Miquel i
Eulàlia Domènech, viuda de Francesc Domènec, administradors amb Ramon
de Copons de la causa pia instituïda per Galceran de Copons, atorguen
poders a Ramon de Copons. Amb la diligència de conformitat de l'autoritat
eclesiàstica. Barcelona. Còpia autèntica rubricada per Pau Passoles. [3] p.
Llatí

Fons Marquesat de Moja

205

01.02.02.03.04.03. FUNDACIÓ DE GALCERAN DE COPONS PER A MAR
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1681,
desembre,
15 - 1682,
agost, 11

Causa judicial entre Miquel Cruells com procurador de Magdalena Alaix i
Antoni de Copons

Moja 77/20

1684, abril,
18

Lletra de Jeroni de Miquel dirigida als administradors de la causa pia de
Galceran de Copons

Procediment seguit en la Cúria Eclesiàstica de Barcelona per Miquel Cruells,
com a procurador de la seva esposa Magdalena Alaix, contra Antoni de
Copons per refusar satisfer l'assignació a favor de Magdalena Alaix atorgada
per Jeroni de Miquel, administrador de la causa pia per a maridar donzelles
fundada per Galceran de Copons: súplica, diligències i fonaments de dret.
Barcelona. Còpia per a Antoni de Copons. [19] p.
Llatí i català
Moja 265/4

Jeroni de Miquel, després d'exposar la història de la causa pia i de la
necessitat de conèixer la situació econòmica en què es troba, s'ofereix a
dedicar-s'hi. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). [2] p.
Català

1704,
novembre,
27 - 1705,
gener, 7

Acta i concòrdia de la Universitat de Vilafranca del Penedès amb els seus
creditors censalistes

1725,
febrer, 20

Certificat notarial de Josep Llaurador del censal venut per Regina de Rubí i
de Boixadors i del seu fill Josep de Rubí, marquès de Rubí, als
administradors de la causa pia de Galceran de Copons

Moja 265/5

Acta del consell general de la vila de Vilafranca del Penedès i escriptura de
concòrdia amb els creditors. Barcelona. Còpia autèntica rubricada per Josep
Casadevall el 10 de novembre de 1799. [40] p.
Català i llatí
Moja 265/6

Josep Llaurador, notari de Barcelona, dóna fe de com van ser protocolitzats
en el seu protocol una escriptura de venda atorgada per Regina de Rubí i el
seu fill Josep a favor del administradors de la causa pia de preu 1.900 lliures,
hipotecant les propietats anomenades Ram i el mas adjunt Formiguera,
Llobet i diferents peces de terra, totes situades a Badalona; així com una
àpoca atorgada pels inquisidors a favor dels administradors de la causa pia,
que pagaren en nom dels esmentats marquesos de Rubí. Barcelona. Còpia
simple. [4] p.
Català
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01.02.02.03.04.03. FUNDACIÓ DE GALCERAN DE COPONS PER A MAR
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1761, juliol,
14 - 1771,
abril, 29

Pensions de censal pagades per la Universitat de Vilafranca del Penedès a
la causa pia de Galceran de Copons

Moja 265/10

Dossier que inclou una lletra de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès
dirigida a la marquesa de Moja en la que, després d'exposar que per noves
normatives han de lluïr censals i satisfer pensions endarrerides, sol·licita que
en un termini màxim de dos mesos presenti justificacions; un informe anònim
amb les pensions cobrades i el procediment a seguir per tramitar l'ofici de
l'Ajuntament de Vilafranca, la relació de les pensions satisfetes entre 1709 i
1770, ordres de pagament dels administradors amb els corresponents rebuts
al dors, regest de l'escriptura de fundació de 1609, regest de l'escriptura de
subsidi o ajuda atorgada per la marquesa de Moja com a administrador de la
causa pia a favor de Marianna Rosselló i "Nota dels censals que són
consignats a la causa pia de don Galceran de Copons per maridar minyonas
pobres fillas del present Principat de Catalunya" en la qual figuren els
regestros de tres censals escripturats el 1609, 1697 i 1627. Barcelona. 14
unitats. [27] p.
Català i castellà
1772, abril,
14

Lletres de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès a Pere Pons, prevere i
procurador general del marquès de Moja

Moja 50/1

Dossier amb la missiva de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès en la que
proposa el quitament d'un censal de la causa pia per a maridar donzelles.
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). 1 lletra. 1 p.
Castellà
1772,
desembre,
24 - 1773,
gener, 27

"Documentos facientes para el censal de precio 1.202 L, 10 s creado por la
Universidad de la villa de Vilafranca del Panadés a los administradores de la
causa pía fundada por los albaceas del testamento de Galcerando de
Copons para donzellas a casar, otorgada la escritura de dicho censal ante
Juan Raymundo Rafeques, notario de Barcelona, a 2 setiembre 1648"

Moja 265/11

Dossier amb els certificats notarials estesos per Josep Poncico i Josep
Ribas. El primer d'ells dóna fe que en el protocol de Joan Ramon Rafeques
no ha trobat la matriu del censal creat per la Universitat de Vilafranca del
Penedès i en segon lloc transcriu del registre de dipòsits de l'esmentat notari
diferents dipòsits, una àpoca i en rubrica una altra. Josep Ribas dóna fe que
en el protocol de Josep Llaurador, notari de Barcelona, es troba una
concòrdia signada entre la Universitat de Vilafranca i els seus creditors
censalistes de 27 de novembre de 1704. Segueix un dictamen anònim sobre
el censal i rebuts dels notaris pels seus honoraris professionals. Barcelona.
Còpies autèntiques i esborranys. 9 unitats. [17] p.
Castellà
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01.02.02.03.04.03. FUNDACIÓ DE GALCERAN DE COPONS PER A MAR
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1779,
"Compte del que jo lo doctor Pere Pons tinch cobrat com a procurador dels
febrer, 1 il·lustres señors administradors de la causa pia fundada per lo senyor don
1779, agost, Galceran de Copons, dita de Comanadors, y és com se segueix"
9
Dossier amb el plec dels estats de comptes tant del cobrat com el pagat per
Pere Pons entre juny de 1753 i desembre de 1777, l'informe amb el títol
"Estat dels actes y papers concernents a la causa pia fundada per don
Galceran de Copons, dita de Comanadors, entregats, y de que se ha
incorporat Joseph Ribas y Granés, notari públic de número de Barcelona,
procurador novament elegit per los señors administradors de dita causa pia"
(en què es troba una relació de documents que es lliuren a Josep Ribas, el
qual signa l'haver-los rebut), i rebut estès per Josep Vilamala, notari, a favor
de Pere Pons. Barcelona. 3 unitats. [19] p.
Català

Moja 265/12

1814,
desembre,
11 - 1815,
octubre, 5

Súpliques del marquès de Villel, comte de Darnius, dirigides als
administradors de la causa pia

Moja 265/13

1819, juliol,
13

Lletra i súplica de Josep Samuntà dirigida a la marquesa de Moja i als
administradors de la causa pia

Dossier amb les súpliques del marquès de Villel, en les quals, en la primera
demana un ajut per la seva filla Joaquina del Corazón de Jesús i en la
segona, després d'exposar que és besnet del senyor Lluís Miquel Pol, el qual
va ser administrador de la causa pia i que ha de satisfer els corresponents
impostos per la concessió reial de la gran creu de Carles III, suplica una
ajuda procedent de les rendes de la fundació piadosa per a poder-los pagar.
Barcelona. 2 unitats. [2] p.
Castellà
Moja 265/14

Dossier amb la lletra de Josep Samuntà en la que sol·licita la intermediació
de la marquesa en una causa judicial oberta pels administradors de la causa
pia per pensions de censal que no ha satisfet i en la que adjunta la súplica
dirigida als administradors. Barcelona. 2 unitats. [6] p.
Castellà i català
1828, març, Lletra de Martí Coll, prevere i auditor del Tribunal Eclesiàstic de Barcelona
Moja 265/16
26
Martí Coll, després d'exposar que per clàusules de la fundació de Galceran
de Copons es obligat que cada cinc anys els administradors de la causa pia
han de presentar comptes al Tribunal Eclesiàstic i que les darreres
presentades van ser el 1806, demana els comptes des de 1807 en endavant.
Barcelona. 1 p.
Castellà
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1765]

"Censal del conde de Torralba a la causa pia de don Francisco de Copons"

Moja 266/II/9

Dossier amb un dictamen anònim sobre el censal venut pel comte de
Torralva i notes sobre la qüestió. Barcelona. 5 unitats. [13] p.
Català i castellà
[1840]

"Causa pia fundada per Dn. Francisco de Copons y personat de Sant
Francesch en la iglésia del Sant Cristo fora las murallas de Balaguer"

Moja 340/I/3

Camisa sense contingut. [Barcelona]. 1 p.
Català
1651,
"Actes de la causa pia fundada per Dn. Francisco de Copons"
Moja 266/I
febrer, 1 1727, març, Llibre amb les escriptures relligades relacionades amb la causa pia fundada
14
per Francesc de Copons a la capella de Sant Crist construïda fora de la
ciutat de Balaguer: assignació del personat a favor de Francesc de Copons,
commutació dels rèdits del personat pels fills i descedents de Ramon de
Copons i Tamarit, concòrdia entre els preveres de la Missió i Joan de
Copons, provisió del vicari general d'Urgell amb la qual asigna el salari de 2
sous per lliura al procurador de les rendes de la causa pia, censal del comte
de Torralva a la causa pia amb un pensió de 65 lliures anuals, establiment
atorgat per Francesc i Dalmau de Copons a Joan Guàrdia i censals a la
causa pia de Josep Pla i els cònjuges Magarola de pensions 1 lliura, 10 sous
i 50 lliures respectivament. Barcelona. [300] p.
Català, castellà i llatí
1683, agost, "Transumpto de la venda y original creació de censal feta y firmada per lo
11 - [1721] magnífich Dionís Magarola, ciutedà honrrat de Barcelona, y Elisabet Anna,
cònjuges, en la vila de Flix populats en favor de l'obtenint lo personat sots
invocació de Sant Francesch en lo altar de la iglésia del Sant Christo de la
ciutat de Balaguer instituït y fundat"

Moja 266/II/7

Dossier amb l'escriptura de censal atorgada per Dionís Magarola i la seva
esposa a favor de Francesc de Copons com a obtentor del benefici sots
invocació de Sant Francesc per un preu de 1.000 lliures i pensió anual de 50
lliures, hipotecant la seva botiga en el carrer de la Boqueria de Barcelona i
altres propietats; així mateix notes sobre el censal i els hipotecats.
Barcelona. 5 unitats. [30] p.
Català i castellà
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01.02.02.03.04.04. CAUSA PIA FUNDADA PER FRANCESC DE COPONS
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1685, juliol,
30

"Venda perpètua feta y firmada per los molt il·lustres señors marmessors y
Moja 266/II/8
executors del testament y última voluntat del magnífich Pau de Fluvià,
donzell en Barcelona domiciliat a favor de la noble señora dona Madalena de
Copons, viuda relicta del noble senyor don Francisco de Copons en
Barcelona populat y al seus perpètuament de aquell annuo cens de penció 9
lliures franchas de corresponció ab tota la señoria mitjana al dit cens
annexa..."
Pleg relligat que reuneix l'escriptura de venda del cens atorgada pels
marmessors de Pau de Fluvià a favor de Magdalena de Copons i els
antecedents documentals del cens (poders, escriptura d'establiment,
concòrdia, testament i adjudicació dels béns de Pau de Fluvià...). Barcelona.
[68] p.
Català i llatí

1727, març,
29 - 1731,
maig, 1 /
1788,
desembre, 2

"Comptes del que ha rebut y cobrat el doctor Josep Mas com a procurador
Moja 266/II/1
de las rendas de la causa pia fundada per lo quondam senyor don Francisco
de Copons y Grimau"
Llibreta amb una nota amb les rendes del benefici, els imports cobrats, els
pagaments efectuats i per acabar els rebuts corresponents. Inclou una nota
de definició de comptes i una escriptura de poders atorgada per Josep de
Copons, marquès de Moja i administrador subrogat de la causa pia fundada
per Francesc de Copons, a favor de Lluís Cassani. Barcelona. Original i
còpia autèntica. 2 unitats. [56] p.
Català

1731, maig, "Compte del que ha cobrat y pagat lo doctor Josep Mas com a procurador de Moja 266/II/2
2 - 1737,
la causa pia fundada per lo quondam senyor don Francisco de Copons y
novembre, Grimau"
26
Llibreta amb els imports cobrats, els pagaments efectuats i per acabar els
rebuts corresponents. Inclou una nota aclaratòria del marquès de Moja sobre
el fet que Josep Mas queda debitor i que ha de pagar. Barcelona. [51] p.
Català
1738, abril,
16 - 1741,
juliol, 10

"Comptes de la causa pia fundada per senyor don Francisco de Copons y
Grimau"

Moja 266/II/3

Llibreta amb els imports cobrats, els pagaments efectuats i per acabar els
rebuts corresponents. Barcelona. [33] p.
Català

1741, juliol,
9 - 1746,
desembre,
31

"Compte del que ha cobrat y pagat lo doctor Josep Mas com a procurador de Moja 266/II/4
la causa pia fundada per lo quondam senyor don Francisco de Copons y
Grimau"
Llibreta amb els imports cobrats, els pagaments efectuats i per acabar els
rebuts corresponents. Barcelona. [47] p.
Català
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01.02.02.03.04.04. CAUSA PIA FUNDADA PER FRANCESC DE COPONS
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1747,
gener, 1 1753,
novembre,
20

"Compte del que ha rebut y pagat lo doctor Josep Mas com a procurador de
l'il·lustre senyor marquès de Moya, administrador de la causa pia del
quondam senyor don Francisco de Copons"

Moja 266/II/5

1753,
novembre,
14 - 1807,
març, 23

"Causa pia de don Francisco Copons y de Grimau"

Llibreta amb els imports cobrats, els pagaments efectuats i els rebuts
corresponents. Barcelona. [27] p.
Català

Moja 266/II/6

Llibreta redactada per Pere Pons, procurador de Josep Copons i de Copons,
marquès de Moja, com a administrador únic de la causa pia fundada per
Francesc de Copons i Grimau, amb els imports cobrats i els pagaments
efectuats. Barcelona. [20] p.
Català

1760, agost, "Causa pia de don Francisco de Copons"
11 - 1801,
maig, 6
Dossier amb rebuts a favor de la causa pia i notes. Barcelona. 18 unitats.
[29] p.
Català
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01.02.02.03.04.05. BENEFICI DE SANTA CECÍLIA DE L'ESGLÉSIA DE S
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1729

R.P.D. Crescentio Barchinonen beneficij pro Ilmo. D.D. Antonio Copons y de
Copons, Summarium

Moja 545/65

Drets que emparen al noble Antoni Copons en la causa contra Josep Serra
per un benefici eclesiàstic de l'Església de Sant Miquel de Barcelona. Imprès.
[Roma]. Typis Giannini et Mainardi. [16] p.
Llatí i italià
1729

"R.P.D. Crescentio Barchìnonen. beneficij pro Ilmo. D.D. Antonio Copons y
de Copons, contra R. D. Josephum Serres, Restrictus responsionis fact, et
iuris eum summario in calce"

Moja 545/73

Drets que emparen al noble Antoni Copons en la causa contra Josep Serra
per un benefici eclesiàstic de l'Església de Sant Miquel de Barcelona. Llatí.
Imprès. [Romae], Typis Giannini, et Mainardi. 11 [p]
Llatí
1729

"R.P.D. Crescentio Barchinonen. beneficii. Pro Illmo. D.D. Antonio Copons y
de Copons contra R.D. Josephum Serras. Restrictus facti et juris".

Moja 38/I/38

Al·legació signada per [Jacob] Lamius i [Felip] Antoni Monaldinus sobre els
drets que emparen al noble Antoni Copons en la causa contra Josep Serra
per un benefici eclesiàstic. Llatí. Imprès. [Roma]. Typis Giannini, et Mainardi.
[16] p.
Llatí
1730

"R.P.D. Crescentio Barchinonen. beneficij, lunae 5 decembris 1729, Probè
noscens Ioseph Serras presbyter extraneus parùm sibi profuturam esse
praesentationem sui favore expletam à Francisco Antonio de Grimaù as
effectum assequendi institutionem ad beneficium ecclesisticum ...".

Moja 545/71

Drets que emparen al noble Antoni Copons en la causa contra Josep Serra
per un benefici eclesiàstic de l'Església de Sant Miquel de Barcelona. Llatí.
Imprès. Roma, Ex Typographia Reverendae Camerae Apostolicae. [11] p.
Llatí
1731

"R.P.D. Crescentio Barchinonen. iurispoatronatus, Lun. 12 martij 1731. Super Moja 545/70
beneficio Sanctae Caeciliae, quod in Ecclesia Parochiali Sancti Michaelis
ciuitatis Barchinonae usque ab anno 1417 erigendum mandaverat pia
testatrix Blanca de Cabastida, duplex orta fuit controversia ..."
Drets que emparen al noble Antoni Copons en la causa contra Josep Serra
per un benefici eclesiàstic de l'Església de Sant Miquel de Barcelona. Llatí.
Imprès. Roma. Typis Reu. Cam. Apost. [4] p.
Llatí
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01.02.02.03.04.06. CAUSA PIA FUNDADA PER ANNA DE REQUESENS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1745]

"Causa pia fundada per Da. Ana de Requesens y Campllonch"

Moja 340/I/2

Súplica de Marianna Sarriera Copons i d'Oms, comtessa de Solterra, en la
que després d'exposar ser filla d'Agustí de Copons i de Copons, marquès de
Moja, i els antecedents en els drets sobre la causa pia fundada per Anna de
Requesens, sol·licita la pensió corresponent. [Barcelona]. Esborrany. [2] p.
Català
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01.02.02.03.04.07. BENEFICI TERCER DE SANTA BÀRBARA.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1748 - 1784 "Llevador del Benefici tercer de Santa Bàrbara instituhit y fundat en la
Cathedral iglésia de Barcelona"

Moja 340/I/8

Llevador amb el registre dels censataris del benefici, redactat devers el 1749,
amb el detall de la quantia, així com també dels seus cobraments en anys
anteriors (1748 i 1749) i posteriors (en un cas, fins 1784). Inclou sense
relligar la nota amb el títol "Zensos que tiene el Benefizio tercero de Santa
Bárbara, fundado en la Cathedral de Barzelona que obtenía el reverendo
mosén Domingo Costa que gloria goçe". Barcelona. [9] p.
Català i castellà
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01.02.02.03.04.08. BENEFICI DE NOSTRA SENYORA DEL BURGUÈS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1702,
novembre,
27

Rebut de Dalmau Copons i Grimau a favor de Pau Termens

Moja 230/III/69

Dalmau de Copons fa constar que ha rebut dues lliures de Pau Termens, del
mas Tio, per vuit pensions corresponents al benefici de Nostra Senyora del
Burguès. [Barcelona]. 1 rebut. 1 p.
Català

1860, maig, Lletres d'Ildefons Ribalta a la marquesa de Moja
14
Dossier amb missives d'Ildefons Ribalta (prevere) tractant sobre el Benefici
de Nostra Senyora de Brugues. Inclou una lletra dirigida a Antoni de Foixà.
Granollers (el Vallès Oriental). 2 lletres. [5] p.
Castellà

Fons Marquesat de Moja
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01.02.02.03.05. ACTIU. CENSALS COBRATS, PARTICIPACIÓ EN SOCIE
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1772 1773]

Causa entre el marquès de Moja i Pau Rigual

Moja 63/52

Dossier amb la "Noticia dels instruments se troban produhits en la causa
seguia lo il·lustre marquès de Moya en la Cúria de Vilafranca contra Pablo
Rigual de dita vila" (relació de les proves documentals aportades en el plet
obert en la Cúria de Vilafranca del Penedès entre Josep Copons i d'Oms,
marquès de Moja, i Pau Rigual, manyà de Vilafranca del Penedès) i
concòrdia per acabar la causa d'apel·lació interposada per Pau Rigual a la
Reial Audiència. [Barcelona]. Original i esborrany. 2 unitats. [24] p.
Català
1613,
setembre,
17

"Acte de creació de censal firmat per Andreu Castellví y Àngela sa muller de
la Vall de Sanct Miquel Dèrdol en favor de mi senyor don Hieroni Copons"

Moja 487/17

Escriptura de censal mort atorgada per Andreu Castellví, pagès d'Olèrdola, i
la seva esposa Àngela, protocol·litzada per Pere Guasch, per la qual venen a
Jeroni de Copons, de Vilafranca del Penedès, un censal mort de 100 lliures
de preu i 100 sous de pensió anual, empenyorant el mas anomenat d'en
Mainer de la Vall. Conté àpoca. Barcelona. Còpia autèntica signada per
Josep Soler, notari de Vilafranca del Penedès, el 4 de setembre de 1675.
[17] p.
Llatí
1623, juny,
10 - 1623,
novembre,
16

Causa judicial entre Marianna de Calders Lleu i Francesc de Gelabert

Moja 53/5

Procediment en la causa oberta en la Reial Audiència entre Marianna de
Calders i Francesc de Gelabert per uns deutes: súplica, diligències i
exposició de fets. Barcelona. Còpia per a Francesc de Gelabert. [10] p.
Llatí i català

1638,
"Noticia dels crèdits actius de totas clases. Apar a favor de Copons. 1638"
Moja 247
agost 1639, agost Llibre de registre de crèdits de Jeroni Copons en el qual es detallen els
diners deguts per tercers per diferents motius, molts per la venda de bestiar i
blat, així com també per l'arrendament de la Carlania d'Agramunt, pensions,
lloguers; amb l'anotació d'alguna collita i notes persones. Inclou, sense
relligar, un rebut estès per Francesc Garcia a favor de Jeroni Copons i un
compte. [Barcelona]. [136] p.
Català
1639, març, Causa judicial entre Dalmau de Copons i Josep Amat
Moja 77/4
11 - 1665,
març, 2
Procediment obert per Dalmau de Copons contra Josep Amat per pensions
d'un censal mort impagades: diligències i exposició de fets. Barcelona. Còpia
per a Dalmau de Copons. [35] p.
Català i llatí
1641,
Causa judicial entre Francisca de Copons i els hereus de Francesc d'Agulló Moja 77/5
setembre, 9
Procediment obert davant la Reial Audiència per Francisca de Copons, viuda
de Galceran de Copons, contra els hereus de Francesc d'Agulló per
pensions d'un censal mort impagades: demanda i diligències. Barcelona.
Còpia per a Dalmau de Copons. [5] p.
Llatí
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1644,
febrer, 6

"Venda y original creatió de censal feta y firmada per Maurisi Dalmau
blanquer a noble senyor don Francisco de Copons de preu y proprietat de
quaranta- y-sinch lliures y pentió quaranta-sinch sous lo qual venda resulta
del preu de una pesa de terra per dit senyor a dit Dalmau venuda"

Moja 14/10

Escriptura de venda de censal mort atorgada pel blanquer Maurici Dalmau, i
protocol·litzada per Joan Argenter, notari de Vilafranca de Penedès, a favor
de Francesc de Copons per un preu 45 lliures i 45 sous de pensió,
empenyorant una peça de terra situada en el lloc anomenat Lo Viver, de
Vilafranca del Penedès. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). Còpia
autèntica signada pel mateix notari autoritzant. [10] p.
Llatí i català
1647, juny,
15 - 1647,
novembre,
29

Causa judicial entre Onofre Vila i de Savasona i Ramon de Copons

Moja 77/6

Procediment d'al·legació seguit en la Reial Audiència per Onofre Vila contra
Ramon de Copons per una sentència favorable al demandat (no és possible
treure el net del plet origen de l'al·legació): suplica i diligències. Barcelona.
Còpia per a Ramon de Copons. [8] p.
Llatí i català

1656, agost, Rebuts de pensions de censals satisfestes a Maria de Copons
Moja 214/1
23 - 1658,
setembre, 1 Dossier amb els rebuts estesos per Maria de Copons, monja del Monestir de
Sant Pere de les Puelles de Barcelona, i Tomàs Novell, prevere i procurador
seu, de les pensions de censals cobrades de la Universitat de Vilafranca del
Penedès, i que ha satisfet Jaume Pintor, col·lector de l'esmentada vila.
[Barcelona]. 3 unitats. [6] p.
Català
1657, juny,
8 - 1658,
juliol, 13

Causa judicial entre Ramon de Copons i el procurador fiscal patrimonial i
altres

Moja 77/28

Procediment seguit en la Reial Audiència per Ramon de Copons contra el
procurador fiscal patrimonial per un censal: súplica, diligències i fonaments
de dret. Barcelona. Còpia per a Ramon de Copons. [16] p.
Llatí i català
1663, març, Causa judicial entre els cònjugues Pinós i diversos creditors de la casa de
Moja 36/17
13 - 1676,
Gelabert
juny, 30
Procediment evocat a la Reial Audiència per Magdalena de Queralt, víuda de
Joan de Queralt, governador de Catalunya, contra els creditors de la casa
Gelabert per un censal: súpliques, diligències i exposició de fets. Barcelona.
[23] p.
Llatí i català
1666, maig, Causa judicial entre Ramon de Copons i Dalmau d'Ivorra
7 - 1667,
juny, 4
Procediment seguit en la Reial Audiència per Ramon de Copons contra
Dalmau d'Ivorra per pensions d'un censal: súplica, diligències i exposició de
fets. Barcelona. Còpia per a Ramon de Copons. [40] p.
Llatí i català
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1672, juliol,
1

Causa judicial entre Jaume de Copons i el batlle i jurats de la vila de Biosca

Moja 77/12

Procediment obert per Jaume de Copons, bisbe de Vic, contra el batlle i els
jurats de la vila de Biosca per pensions d'un censal impagat: demanda i
diligències. Barcelona. Còpia per a Jaume de Copons. [4] p.
Llatí

1673, maig, Causa judicial entre Agnès de Copons i Fèlix d'Àger
15 - 1673,
juny, 7
Procediment seguit en la Reial Audiència per Agnès de Copons contra Fèlix
d'Àger: súplica i diligències. Barcelona. Còpia per a Agnès de Copons. [4] p.
Llatí

Moja 77/13

1673, març, Causa judicial entre Fèlix i Elisabet d'Àger i Ramon de Copons
2 - 1673,
març, 20
Procediment seguit en la Reial Audiència per Fèlix i Elisabet d'Àger contra
Ramon de Copons per un censal: diligències i exposició de fets. Barcelona.
Còpia per a Ramon de Copons. [6] p.
Llatí i català

Moja 77/14

1674,
desembre,
5 - 1675,
setembre,
10

Moja 14/13

"Venda de censal mort resultant del preu de una casa feta y fermada per
Maria Rigual, viuda, y Joseph Rigual, son fill, en favor del noble senyor don
Ramon de Copons y Grimau y de la nobla senyora dona Anna de Copons,
muller sua..."
Dossier amb l'escriptura de venda de censal mort atorgada per Maria Rigual i
el seu fill Josep, i protocol·litzada per Josep Mas, notari de Vilafranca de
Penedès, a favor de Ramon de Copons i Grimau per un preu de 200 lliures i
12 lliures i 10 sous de pensió, empenyorant una casa situada en el lloc
anomenat de la Ferradura, de Vilafranca del Penedès, i escriptura atorgada
per Rafel Damià Pasqual, sotsdiaca de Vilafranca del Penedès, davant el
notari Ramon Bartomeu, d'aprovació. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).
Còpies autèntiques signades pel mateixos notaris autoritzants. [10] p.
Català

1676, agost, Causa judicial entre Fèlix d'Àger i Agnès i Antoni de Copons
Moja 77/15
21 - 1677,
març, 26
Procediment seguit en la Reial Audiència per Fèlix d'Àger contra Agnès i
Antoni de Copons, mare i fill respectivament, per l'execució d'una sentència:
súplica, diligències i exposició de fets. Barcelona. Còpia per a Agnès i Antoni
de Copons. [18] p.
Llatí i català
1678,
desembre,
19 - 1680,
març, 29

Causa judicial entre el síndic de la Universitat de Biosca i, d'entre diversos
creditors censalistes, Jaume de Copons

Moja 318/40

Procediment obert per Isidre Serra, síndic de la Universitat de Biosca, en la
Reial Audiència contra, entre diferents creditors, Jaume de Copons, bisbe de
Lleida, per la demanda d'execució que va presentar: súpliques i diligències.
Barcelona. Còpia per Jaume de Copons. [16] p.
Llatí i català
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1679,
Causa judicial entre el síndic de la vila de Linyola i Antoni de Copons i altres
octubre,
creditors
24 - 1682,
setembre, 4 Procediment seguit en la Reial Audiència pel síndic de la vila de Linyola
contra Antoni de Copons i altres creditors per l'execució d'una sentència
favorable als creditors de la universitat: súplica, diligències i fonaments de
dret. Barcelona. Còpia per a Antoni de Copons. [112] p.
Llatí i català
1681, juliol,
1 - 1689,
març, 28

Moja 77/18

Causa judicial entre Maria i Antoni de Copons i Grimau i Jeroni de Vallgornera Moja 77/21
Procediment obert per Maria i Antoni de Copons i Grimau contra Jeroni de
Vallgornera per pensions impagades d'un censal: súplica i diligències.
Barcelona. Còpia per a Maria. [28] p.
Llatí i català

1681, març, Causa judicial entre Francesc Puigdesalit i la seva esposa Caterina i Antoni
4 - 1681,
de Copons
juny, 17
Procediment seguit en la Reial Audiència per Francesc Puigdesalit i la seva
esposa Caterina contra Antoni de Copons per l'execució d'una sentència:
súplica, diligències i exposició de fets. Barcelona. Còpia. [4] p.
Llatí i català

Moja 77/19

1687, abril,
29 - 1687,
juliol, 1

Causa judicial entre Onofre de Copons i Ramon de Copons i Grimau

Moja 77/24

1687, abril,
9 - 1687,
abril, 17

Causa judicial entre Francesc de Copons i Grimau i el procurador fiscal de la Moja 77/23
Generalitat de Catalunya

Procediment obert per Ramon de Copons i Grimau contra Onofre de Copons
per provisions d'una causa: diligències i exposició de fets. Barcelona. Còpia
per a Ramon de Copons. [13] p.
Llatí i català

Procediment obert per Francesc de Copons i Grimau contra el procurador
fiscal de la Deputació del General de Catalunya per un censal prestat per la
institució: súplica, diligències i fonaments. Barcelona. Còpia per a Francesc
de Copons. [16] p.
Llatí i català
1691, març, Causa judicial entre Francesc de Copons i Francesc Gelabert i altres
10 - 1691,
juny, 30
Procediment seguit en la Reial Audiència per una provisió en la causa entre
Francesc de Copons i Francesc Gelabert: súplica, diligències i exposició de
fets. Barcelona. Còpia per a Francesc de Copons. [9] p.
Llatí i català

Moja 77/27

1692, abril,
7 - 1693,
octubre, 19

Moja 318/29

Causa judicial entre Ramon de Sagarriga i entre altres Francesc de Copons
Procediment obert per Francesc Vilana en la causa seguida en la Reial
Audiència per Ramon de Sagarriga contra, entre altres, Francesc de Copons
per una quantitat cobrada per Agnès de Copons Grimau, sa mare, com a
procuradora de Joana d'Argensola: súplica, diligències i fonaments de dret.
Barcelona. Còpia per a Francesc de Copons. [18] p.
Llatí i català
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1694,
febrer, 1 1694, març,
1 / 1695,
gener, 27 1695,
febrer, 8

Causa judicial entre Francesc de Copons i Joan Benac de Penyafel i la seva
esposa Eulàlia, de la parròquia de Santa Margarida

Moja 77/30

1696, juliol,
16

Escriptura d'àpoca atorgada per Maria Teresa de Copons a favor de Jaume
Crest

Procediments oberts en la Reial Audiència per Francesc de Copons contra
Joan Benac i la seva esposa Eulàlia per uns crèdits: diligències i fonaments
de dret. Barcelona. Còpia per a Francesc de Copons. 2 unitats. [10] p.
Llatí i català

Moja 515/VI/5

Maria Teresa de Copons, monja del monestir de Montisió de Barcelona,
confessa haver rebut de Jaume Cres 270 lliures corresponents a una pensió
anual de 90 lliures sobre unes cases del carrer de la Devallada de Barcelona
consignada per Ramon de Copons i Grimau. Barcelona. Còpia autenticada
per Josep Llaurador, notari de Barcelona. [2] p.
Llatí
1698, juliol,
19

Lletra de Manuel Álvarez de Toledo a Ramon de Copons i Grimau, marquès
de Moja

Moja 233/1/13

Dossier amb la missiva de Manuel Álvarex de Toledo en la que a més de
desitjar bona salut al marquès de Moja fa saber que ha lliurat 36 doblons al
pare germà Juan frai perquè els hi doni. Madrid. 1 lletra. [2] p.
Castellà
1698, juliol,
3 - 1699,
juliol, 8

Causa judicial entre Francesc de Copons i Grimau i Maria de Sala

Moja 475/II/16

Procediment seguit en la Reial Audiència per Francesc de Copons contra
Marina de Sala, viuda de Desbosc per uns censals impagats. Barcelona.
Còpia per a Francesc de Copons. [27] p.
Llatí i català

1699, maig, Causa judicial entre Francesc de Copons i Grimau i Elisabet de Gelabert i
5 - 1699,
altres
desembre,
10
Procediment seguit en la Reial Audiència per una sentència donada en
primera instància en la causa entre Francesc de Copons i Elisabet Gelabert
per un censal mort que empenyorava el terme de Malfet i la Quadra
d'Agrament: fonaments de dret i diligències. Barcelona. Còpia per a
Francesc de Copons. [67] p.
Llatí i català

Moja 77/32

1704,
gener, 14 1705, juliol,
23

Moja 536/I/1

Comptes de les despeses de la causa judicial oberta per Maria Teresa de
Copons contra el Capítol de la Catedral de Barcelona
Dossier amb els comptes fets per Miquel Lligada de les despeses d'una
causa judicial oberta per Maria Teresa de Copons, monja del monestir de
Montession de Barcelona, contra el Capítol de la Catedral de Barcelona. 7
unitats. [11] p.
Llatí i català
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1717, març, Lletra de Josep Viñes i Corsiniana a Agustí de Copons i de Copons, marquès Moja 233/1/15
16
de Moja de la Torre
Dossier amb la missiva de Josep Viñes i Corsiniana en la que dóna resposta
a peticions d'Agustí de Copons entre les quals sobre un embargament de
crèdits del cens del marquès de Villasar. València. 1 carta.
Castellà

1720, abril,
16 - 1725,
setembre

Causa judicial entre Francesc de Copons Grimau i el príncep de Nicemi

Moja 77/41

1720,
setembre,
14 - 1764,
gener, 28

"Noticias sobre diferents crèdits de la casa de Moya contra la Real Hasienda
y Llansas"

1721,
novembre,
13

Escriptura d'àpoca atorgada pels marquesos de Moja a favor de Josep Moret Moja 298/3
i Sala

Procediments seguits en la Reial Audiència entre Francesc de Copons (i
continuada per Joan de Copons) i Vidal de Vallgornera, príncep de Nicemi,
per pensions impagades d'un censal: fonaments de dret i diligències.
Barcelona. Còpia per a Francesc i Joan de Copons. 4 unitats. [74] p.
Llatí i castellà
Moja 292/I

Dossier referent a censals sobre la Ciutat de Barcelona, la Diputació del
General i la Reial Hisenda així com també dels drets anomenats de llances:
certificats del comptador principal de l'exèrcit i Principat de Catalunya i del
comptador general de valors, disposicions reials, relació dels censals que
carregaven la Diputació i que cobrava la casa Moja, rebuts del marquès de
Moja a favor del seu apoderat a Madrid, Bernardo Marín, notes de quantitats
cobrades, lletres de Bernardo Marin dirigides al marquès de Moja. Barcelona
i Madrid. 41 unitats. [110] p.
Català i castellà

Agustí Desbosc Santvicenç Copons i la seva esposa Caietana Desbosc,
marquesos de Moja i senyors dels castells de Vilassar, de Sant Vicenç i de
Llorenç de Calafell, reconeixen haver rebut de Josep de Moret i Sala, doctor
en ambdós drets, domiciliat a Barcelona i usufructuari del mas anomenat de
Salvador Garau, de la parròquia de Vilassar, 150 lliures en concepte de dues
pensions d'un censal mort venut als marquesos esmentats el 8 de febrer de
1718. Vilassar (Maresme). Còpia autèntica signada per Antoni Gual, notari
de Vilassar, el 7 de febrer de 1723. [3] p.
Llatí
1732,
febrer, 18 /
1732,
febrer, 29

Impagat de Ricado Neylant al marquès de Moja

Moja 327/2

Dossier amb: la lletra del marquès de Moja dirigida a Alejandro la Mota,
governador d'Alacant, exposant que Ricardo Neylant, comerciant irlandès,
fugí de Barcelona deixant a deure al marquès de Moja 900 lliures i tenint
notícia que es va embarcar en un vaixell anglès anomenat la Societat amb
destinació Alacant, suplica doni les ordres oportunes per a la detenció de
l'irlandès; la crida de l'alcalde major del criminal i tinent de corregidor de
Barcelona, amb diligències, i un certificat signat per Juan Bautista Febrer
donant fe del coneixement de l'embarcament de Neyland al vaixell,.
Tarragona i Vinaròs (Baix Maestrat). Còpies. 4 unitats [11] p.
Castellà
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1748,
octubre,
23 - 1763,
desembre,
19

Lletres de Pau Rigual al marquès de Moja

Moja 50/18

Dossier amb les missives de Pau Rigual (manyà). Inclou escriptura de
renúncia atorgada per Llorenç Artigas davant el notari Josep Antoni Soler a
favor de Ramon Morgadas i Lluís Totosaus, una acta de protocolització de
dues íntimes de dipòsit despatxades per Francesc Martí, nunci de Vilafranca
del Penedès, a Ramon Morgadas i a Lluís Totosaus i una lletra de Lluís
Blanch enviada a Pere Pons, prevere i procurador general del marquès de
Moja de la Torre. Vilafranca de Penedès (Alt Penedès). 1 súplica i 1 lletra.
[37] p.
Català i castellà

1753, març, "Encarregament de censal fet per Barthomeu Font espardañer de Vilafranca
9
y Catharina Pasqual, muller sua en segonas núpcias, a favor dels il·lustres
senyors donya Cayetana de Copons, marquesa de Moya y de don Cayetano
Lluís de Copons, marquès de Moya, mare y fill de la ciutat de Barcelona, de
preu 60 lliures..."

Moja 14/15

Escriptura de venda de censal mort atorgada per l'espardanyer de Vilafranca
Bartomeu Font i la seva esposa, i protocol·litzada per Joan Rovira, notari de
Vilafranca de Penedès, a favor dels marquesos de Moja per un preu de 60
lliures i 1 lliura i 16 sous de pensió, empenyorant una peça de vinya d'un
jornal situada en el lloc anomenat Lo Colomer de l'Alemany, de Vilafranca del
Penedès. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). Còpia autèntica signada per
Emanuel Rovira el 15 de setembre de 1791. [8] p.
Català
1756, maig, "Libransa dels censals de ciutat y Deputació donada en 1756"
Moja 26/18
5
Tomás López, secretari del rei i comptador principal de l'exèrcit del Principat
de Catalunya, certifica que, pels llibres de "cuenta y razón" dels censals
carregats per la Diputació de Catalunya, Gaietana de Copons, com a
usufructuària d'Agustí de Copons, marquès de Moja de la Torre, el seu difunt
marit, és titular de tres censals de 360 reals de pensió anuals, els quals
estan pagats fins la primera mitja pensió de 1669; motiu pel qual, i segons
disposicions reials, es pot donar ordre de pagament de l'altra meitat. Segueix
a continuació l'ordre de pagament dels 180 reals i la diligència signada per
Gaietana de Copons d'haver cobrat. Barcelona. Còpia. [3] p.
Castellà
1777 - 1790 Títol accionarial de la Reial Companyia del Canal del Regne de Múrcia a
nom de Maria Josepa de Copons

Moja 1 bis/67

Títol número 269 en el qual es fa constar l'obligació de pagar 4 lliures, 10
sous sobre les rendes de la companyia fins a la mort de la titular per haver
pagat els prestadors 60 pessetes pel capital de cada títol. Inclou
l'assentament de pagaments efectuats des de 1779 fins a 1790. [Múrcia].
Imprès i manuscrit. [2] p.
Castellà
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1779, juny
10 - 1788,
febrer 23

Lletres de Joan Bonaventura Maspons a Grau Cassani

Moja 491/11

Dossier amb les missives de Joan Bonaventura Maspons, secretari de
l'Ajuntament de Granollers, en les que tracta d'un censal. Inclou una nota
amb les dates i els noms de 3 cartes enviades entre les quals consta
Maspons. Granollers (Vallès Oriental). 2 cartes. [3] p.
Català i castellà

1782, abril, 8 Lletres de Pere Sadurní a Pere Mestre

Moja 259/27

Dossier amb la missiva de Pere Sadurní (pagès) en la que tracta d'un deute
amb el marquès de Moja. Sant Pere Molanta, Olèrdola (Alt Penedès). 1
carta. [2] p.
Català
1784, abril,
23

Convocatòria de la Real Compañía de Comercio a Indias de Barcelona

Moja 38/II/9

Comunicació enviada a accionistes de la companyia a una reunió a celebrar
en la Llotja de Barcelona. Barcelona. Imprès i manuscrit. Barcelona. 1 p.
Castellà
1788, febrer Lletres de Manuel d'Argemir a Grau Cassani
28
Dossier amb la missiva de Manuel d'Argemir (notari) en la que tracta d'un
censal. Granollers (Vallès Oriental). 1 carta. 1 p.
Català
1788, juliol,
21 - 1791,
octubre, 26

Moja 491/3

"Expedient relatiu a la carta de succesió al marquesat de Moya y a la
Moja 327/3
habilitació dels crèdits que esta casa tenia contra la Real Hazienda junt ab la
correspondència ab lo agent de Madrid y altres als dits efectes"
Dossier amb la súplica de Maria de Josefa de Sarriera i de Copons, muller
de Narcís de Sarriera, dirigida al rei en la que després d'exposar que amb la
mort del seu pare Josep de Copons i d'Oms, el títol de marquès de Moja ha
recaigut en ella, demana tingui curs la tramitació de la successió i l'exempció
de l'impost de lanzas o que, en tot cas, els impagats de la corona al
marquesat de Moja serveixin pel pagament; amb la correspondència
generada per la tramitació. Barcelona, Madrid i Girona. Originals i còpies. 47
unitats. [123] p.
Castellà

1792, abril,
30

Acta notarial de confirmació de censal atorgada per Pau Arch i el seu fill Pau Moja 14/16
a favor de la marquesa de Moja
Pau Arch, comerciant, i el seu fill Pau, menor, calceter, davant el notari
Jaume Abreu, notari de Vilafranca del Penedès, després de confesar que
estan obligats a satisfer a la marquesa de Moja la pensió d'un censal de preu
250 lliures i pensió anual 7 lliures, 10 sous, el qual, creat per Josep Rigual el
1674 empenyora una casa dels Arch i no ha estat pagat en diverses
anualitats, i estant disposada la marquesa de Moja a condonar el deute amb
la condició que confirmin l'obligació, aproven i confirmen l'esmentant censal.
Inclou una còpia simple. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). Còpies
autèntica signades pel mateix notari autoritzant 4 d'abril [sic] de 1792. 2
unitats. [9] p.
Català i castellà
Fons Marquesat de Moja
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[1716] 1717, juliol,
29 / 1731,
gener, 21

"Censal venut y creat per los il·lustres senyors don Agustin de Copons y
Copons y dona Cayetana de Copons Desbosch, marquesos de Moya de la
Torre cònjuges en los noms de usufructuari y propriètaria a favor de Maria
Montalt viuda y de Emanuel Rovira fuster [...] ab especial obligació de unas
casas situadas en lo carrer Ample"

Moja 551/IV

Dossier amb el plec relligat que inclou: escriptura atorgada davant el notari
Josep Llaurador per la qual Agustí de Copons, marquès de Moja de la Torre,
i la seva muller Gaietana, venen a Maria Montalt víuda i a Emanuel Rovira
fuster un censal mort de 40 lliures de pensió anual, que obliga unes cases
situades al carrer Ample de Barcelona, per 800 lliures de preu;
reconeixement notarial del compte de la feina realitzada pel fuster Andreu
Molas per un import de 306 lliures i 11 sous en les cases empenyorades;
reconeixement notarial del compte de la feina realitzada pel mestre de cases
Lluc Vilaseca per un import de 493 lliures, 8 sous, 3 diners en les mateixes
cases; llicència d'obres atorgada per Josep Viladomar, veguer de Barcelona,
i comptes de la feines realitzada pel fuster Emanuel Rovira i el manyà Pere
Pau Ribot. I separadament, sense relligar, certificat notarial del testament de
Maria Montalt, viuda de Miquel Montalt, fuster, memòria de les obres fetes
per Manuel Rovira i relació d'obres sense autoria. Barcelona. Còpies
autèntiques rubricades per Josep Llaurador l'11 d'agost de 1718, Francesc
Busquets, Jaume Sayós i originals dels comptes. 4 unitats. [66] p.
Català i llatí
[1800]

Causa pia de Pasqual

Moja 368/III/7

Lletra dels administradors de la Causa pia de Pasqual dirigida a les
marqueses de Moja en la qual, després d'exposar que la fundació es troba
sense recursos econòmics per l'alienació de les rendes de Rubí i de no haver
pogut cobrar el que es va liquidar en una concòrdia signada anteriorment,
demanen la bonificació. [Barcelona]. Esborrany. [3] p.
Castellà
1631, agost, Causa judicial entre el Col·legi de Sant Jaume de Cordelles i Dalmau d'Ivorra Moja 53/35
21 - 1632,
i altres
novembre,
20
Procediment obert en la Reial Audiència per Guillem Garau, com a
procurador Col·legi de Sant Jaume de Cordelles, en la causa contra Dalmau
d'Ivorra, baró de Sant Vicenç, per uns pensions de censal: súpliques i
diligències. Barcelona. Còpia per a Elisabet Dança. [15] p.
Llatí i català
1638, maig, Causa judicial entre Pere Dalmau i Francesc Gori d'una part i Maria de
27 - 1638,
Copons i Vilalba d'una altra
octubre, 14
Procediment obert per Pere Dalmau i Francesc Gori, estudiants, per una
provisió en la causa contra Maria de Copons i Vilalba: súplica i diligències.
Barcelona. Còpia per a Maria de Copons. [6] p.
Llatí
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1661, maig, Causa judicial entre Ramon de Queralt i Ramon de Copons
23 - 1661,
desembre, Procediment obert en la Reial Audiència per Ramon de Queralt contra
19
Ramon de Copons (no és possible treure el net del plet origen de la
diligència). Barcelona. Còpia pel Convent de Jerusalem. [4] p.
Llatí i català

Moja 77/9

1662,
novembre,
16 - 1691,
desembre,
14

Moja 295

Llibre amb els procediments judicials oberts entre Ramon de Copons i els
seus descendents i el vescomte de Torrasecas
Procediments judicials relatius a l'execució de la sentència de 16 d'octubre
de 1655 per la que, en el judicidi per l'herència de Marianna de Moliner i
Gilabert, adjudicada a Ildefonso de Villalpando, vescomte de Torrasecas, va
ser Ramon de Copons condemnat a pagar els drets i crèdits que Marianna
Moliner i Gilabert tenia sobre els castells i llocs de la Granadella, Granyena,
la Pobla i Bovera. Inclou diferents plets separats per censals i quantitats
impagades els quals alhora aporten testimonis i proves documentals.
Barcelona. [1181 p.
Llatí, català i castellà

1670, març, Causa judicial entre Dalmau d'Ivorra i Frederic Desbosc
Moja 53/4
17 - 1672,
abril, 9
Procediments en la causa oberta en la Reial Audiència entre Dalmau d'Ivorra
i Frederic Desbosc per uns deutes: súplica, diligències i exposició de fets.
Barcelona. 2 unitats. [34] p.
Llatí i català
1678, juny,
27 - 1678,
novembre,
23

Causa judicial entre Agnès de Copons i Joan Rodriguez de Belasco

1680,
desembre,
16

Protest d'una lletra de canvi atorgada davant Pere Maridà, notari de Tortosa,
contra Miquel Boix

Moja 77/16

Procediment seguit en la Reial Audiència per Agnès de Copons contra Joan
Rodriguez de Belasco per l'execució d'una sentència: súplica i diligències.
Barcelona. Còpia. [4] p.
Llatí i català
Moja 1 bis/79

Protest per una lletra de canvi de 6 de juliol de 1676 que obligava a pagar a
Ramon de Copons Grimau 201 dobles, un quart i quatre sous. Tortosa i
Barcelona. Imprès i manuscrit. [3] p.
Llatí i català
1680,
octubre,
24 - 1683,
juliol, 8 /
1689, juny,
6 - 1689,
setembre, 7

Causa judicial entre el Col·legi de Nostra Senyora de Betlem i Fèlix i Elisabet Moja 77/25
d'Àger i Queralt
Procediments seguits en la Reial Audiència pel Col·legi de Nostra Senyora
de Betlem contra Fèlix i Elisabet d'Àger i Queralt, senyors de la Baronia de la
Granadella, per pensions impagades d'un censal: súplica, diligències i
fonaments de dret. Barcelona. Còpies per a Antoni de Copons i Grimau. 2
unitats. [27] p.
Llatí i català
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1682,
febrer, 28 1713,
gener, 26

Pagaments a l'Església i Comunitat de preveres de Vilafranca del Penedès

Moja 214/14

1685, juny,
7 - 1687,
juliol, 7

Causa judicial entre el Convent de Nostra Senyora del Carme de Vilafranca
del Penedès i Antoni de Copons

Dossier amb els rebuts estesos a favor de Magdalena i Francesc de Copons
per part dels col·lectors de la Comunitat de Preveres de Vilafranca
corresponents a pensions. Vilafranca del Penedes (Alt Penedès). 4 unitats.
[4] p.
Català

Moja 77/22

Procediment seguit en la Reial Audiència per la priora i el Convent de Nostra
Senyora del Carme de Vilafranca del Penedès contra Antoni de Copons per
pensions impagades: súplica, diligències i exposició de fets. Barcelona.
Còpia per a Antoni de Copons. [14] p.
Llatí i català
1690,
octubre, 5

Causa judicial entre els marmessors del testament d'Anna de Boixadors i
Marianna Marí

Moja 53/55

Procediment obert en la Reial Audiència pels marmessors del testament d'
Anna de Boixadors en la causa contra Jeroni d'Argensola i altres (entre els
quals Francesc de Copons): súplica i diligències. Barcelona. Còpia per
Francesc Copons. [3] p.
Llatí i català
1691,
setembre,
13 - 1705,
juliol, 14

Causa judicial entre Lluïsa de Sorribes i de Torrelles, d'una part, i Elisabet
Torrelles i de Santcliment i Joan de Sentmenat d'una altra

Moja 53/54

Procediment obert en la Reial Audiència per Lluïsa de Sorribes i de Torrelles
contra Elisabet Torrelles i de Santcliment i Joan de Sentmenat: diligències.
Barcelona. Còpia per a Francesc de Copons. [7] p.
Llatí i català

1692, maig, Causa judicial entre els marmessors de l'herència d'Anna de Boixadors i
6
Marianna Marí i Genovès i altres

Moja 77/29

Procediment obert en la Reial Audiència per Marianna Marí i Genovès contra
els hereus de Jeroni d'Argensola, Francesc de Copons i Grimau, per
l'execució d'una sentència: súplica i diligències. Barcelona. Còpia per a
Francesc de Copons. [3] p.
Llatí i català
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1694, juny,
21 / [1724]

"Venda y nova creació de censal feta y firmada per don Francisco de Copons Moja 339/1
y Grimau en Barcelona populat a favor de la reverent comunitat de preveres
de la iglésia parroquial de Santa Maria de Vilafranca del Panadès, bisbat de
Barcelona, ab especial obligació de tota aquella carlania que dit noble senyor
de Copons té y poceheix en la dita vila en lo terme de Banyeras, dita la
Carlania de Banyeras junt ab la àpoca, acte de millora y consigna al peu de
dit acte continuats"
Escriptura atorgada per Francesc de Copons i Grimau, i protocol·litzada per
Josep Llaurador, notari de Barcelona, de la venda a la Comunitat de
Preveres de l'església parroquial de Vilafranca del Penedès d'un censal mort
de 1.000 lliures de preu i 50 lliures de pensió anual, hipotecant la Carlania de
Banyeres. Inclou àpoca i actes de promesa i consignació. Amb una anotació
en què es fa constar que el censal fou lluït el 1724. Còpia autèntica rubricada
pel mateix notari autoritzant. Barcelona. [11] p.
Llatí i català

1697,
gener, 10 /
[1724]

"Venda y nova creació de censal feta y firmada per don Francisco de Copons Moja 339/2
y Grimau en Barcelona populat a favor de la reverent comunitat de preveres
de Vilafranca del Panadès, bisbat de Barcelona, ab especial obligació de tota
aquella carlania que dit noble senyor de Copons té y poceheix en la dita vila
en lo terme de Banyeras, dita la Carlania de Banyeras junt ab la àpoca acte
de millora y consigna al peu de dit acte continuats"
Escriptura atorgada per Francesc de Copons i Grimau, i protocol·litzada per
Josep Llaurador, notari de Barcelona, de la venda a la Comunitat de
Preveres de l'església parroquial de Vilafranca del Penedès d'un censal mort
de 240 lliures de preu i 12 lliures de pensió anual, hipotecant la Carlania de
Banyeres. Inclou àpoca i actes de promesa i consignació. Amb una anotació
en què es fa constar que el censal fou lluït el 1724. Còpia autèntica rubricada
pel mateix notari autoritzant. Barcelona. [10] p.
Llatí i català

1699, abril,
1 - 1700,
març, 27

Causa judicial entre Antoni d'Armangol i Francesc de Copons i altres

Moja 77/31

Procediment seguit en la Reial Audiència en la causa entre Antoni Armangol
i Francesc de Copons per un censal: súplica i diligències. Barcelona. Còpia.
[7] p.
Llatí i català
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1700,
setermbre,
3 - 1725,
setembre,
24

Venda de censal atorgada pel senyor Francesc de Copons i Grimau a favor
de Josep Garrigó, estudiant, creació de personat i desaparició del mateix

Moja 551/VI

1707,
novembre,
21

Lletra de Fèlix Costa dirigida a Francesc de Copons [i Grimau]

Plec relligat amb l'escriptura per la qual Francesc de Copons i Grimau ven a
Josep Garrigó un censal mort de 1.150 lliures de preu i 57 lliures, 15 sous de
pensió anual, que hipoteca unes cases del carrer Tallers, escriptura d'apoca
atorgada per Tomàs Roig, farmacèutic, a favor de Josep Garrigó; certificat
estès per Joaquim Ros, secretari interí de l'Ajuntament de Barcelona, en el
qual es dóna fe dels acords municipals en relació als regidors administradors
de l'Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia; escriptura de creació de
personat atorgada per Josep Garrigó, escriptura de possessió del personat a
favor de Francesc Garrigó, germà de Josep, i certificats sobre personats. En
nota es fa constar el quitament del censal el 27 de setembre de 1725.
Barcelona. Còpies autèntiques signades per Ignasi Teixidor, Salvador Pi i
Francesc Rifós. [26].
Català, castellà i llatí
Moja 233/1/14

Dossier amb la missiva de Fèlix Costa, notari, en la que, responent a la
petició de Francesc de Copons, tracta del cost de quitar un censal.
Barcelona. 1 lletra. 1 p.
Català

1716,
"Recibos y vales del Sr. Marques de Moya"
Moja 26/12
gener, 15 1737, agost, Dossier amb vals, que en alguns casos corresponen a diners demanats a
21
crèdit, estesos pel marquès de Moja de la Torre a favor d'Esteve Andreu,
Bernat Sobervier, Josep Milans, Francesc Roig i Vives, Josep Trillas,
Segimon Milans, Rodolfo Firidolfi i companyia, i Cambi i Spinelli, Mr. Durand,
Eloi Mas; així com també ordres de pagament a Pau Gras, Genís Pons i
Blanch i rebuts del mateix marquès d'arrendaments de rendes senyorials de
Martorell, satifets per Esteve Canals, botiguer; Josep Puig i Anton Ferrer; i de
Llorenç, Calafell i Vilassar, pagats per Josep Trillas, Joan Verigual, Miquel
Vila i Francesc Recuder. Barcelona, Madrid i Sant Feliu de Llobregat. 76
unitats. [81] p.
Català i castellà
1716,
setembre,
15 - 1734,
juliol, 1

"Recibos diferents de pensions de censals y altres"

Moja 26/10

Dossier amb rebuts estesos per Josep Olivart i Gassol, Dalmases, Catta i
Piria, Anton Soler, Fernando de Echauza, Diego Polo, Eulària Fornaguera,
Francisca de Lanuza, Jeroni Gomis, Josep Ribalta, Josep Ribalta, Josep Vila
i Josep Cussana a favor del marquès de Moja de la Torre corresponents a
pensions de censals, a la sepultura del doctor Joan Mullet i a misses
celebrades en l'Església de Nostra Senyora del Palau entre 1733 i 1734.
Barcelona, les Borges Blanques (les Garrigues) i Madrid. 24 unitats. [28] p.
Català i castellà
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1718,
"Diferents recibos entre los cuals se'n tròban alguns de vàrias prestacions de Moja 341/8
setembre,
censos y censals"
4 - 1807,
desembre, 3 Dossier amb rebuts de pensions de censos i censals estesos a favor dels
marquesos de Moja. 10 unitats. [12] p.
Català

1719,
"Recibos de Dn. Anton de Copons"
gener, 7 1723, maig, Dossier amb rebuts estesos per Antoni Copons de Copons a Madrid a favor
5
de Rodulfo Jiridolfi i companyia els quals pagaren per compte de Benages,
Andreu i Milans i companyia, de Barcelona, d'ordre del marquès de Moja de
la Torre en concepte de pensions mensuals. Madrid. 52 unitats. [53] p.
Castellà i català

Moja 26/9

1723, maig, Certificat notarial de l'assentament consignat en la taula de canvi de
24
Barcelona d'un censal venut per Francesc de Copons Grimau

Moja 1 bis/68

Francesc Serra, notari de Barcelona i secretari de l'Ajuntament de Barcelona,
certifica sobre paper segellat que en el "Manual nueve de la tabla del cambio
o comunes depósitos" del bienni 1693-1694, en jornada de 21 de juny de
1694, es troba assentada una partida, que transcriu, d'un censal venut per
Francesc de Copons a la Comunitat de Preveres de Vilafranca del Penedès.
Barcelona. [2] p.
Català
1724, juny,
12 - 1728,
juliol, 5

Venda d'un censal pels senyors Agustí de Copons i Copons i la seva esposa Moja 551/V
Gaetana, marquesos de Moja i barons de Santa Pau, a favor dels senyors
Baltasar de Villarejo Ramírez, Ramon Molines i Pere de Copons Copons,
preveres, com a inquisidors Catalunya, i de Fèlix Massiques, com a receptor
de les rendes del tribunal de la Santa Inquisició i lluïció del mateix
Dossier amb el plec relligat amb l' escriptura atorgada per Agustí de Copons,
marquès de Moja de la Torre, i la seva muller Gaietana, davant Jacint de
Solà i de Guardiola, notari del Sant Ofici de la Inquisició, per la qual venen a
Baltasar de Villarejo Ramírez, Ramon Molines i Pere de Copons i Copons,
preveres i inquisidors, i a Fèlix Massiques, com a receptor de les rendes del
Tribunal de la Inquisició, un censal mort de 3.583 lliures, 10 sous i 4 diners
de pensió anual, que hipoteca el castell de Vilasssar i censos diversos, per
7.670 lliures, 6 sous, 8 diners de preu; escriptura d'àpoca atorgada per Josep
de Rocabertí pels diners per la dot de la seva esposa Maria Ignàsia de
Rocabertí procedents de l'esmentat censal; certificat estès per Fèlix Viñals
de la Torre, secretari del Sant Ofici de la Inquisició, en el qual fa constar que
Miguel Vicente Cebrián va ser nomenat inquisidor apostòlic, i escriptura de
difinició del censal esmentat atorgada per Baltasar Villarejo, Miguel Vicente
Cebrian i Fèlix Massiques a favor d'Agustí de Copons. I, sense relligar,
certificat de Miguel de Altarriba, secretari del secret del Sant Ofici de la
Inquisició, en el qual fa constar que Baltasar de Villarejo, Ramon Molines i
Pere de Copons són inquisidos apostòlics i que Fèlix Massiques és receptor
del mateix tribunal, i nota aclaratòria en què es va constar que el censal és
per satisfer el dot assenyalat per una reial sentència de 17 d'abril de 1723.
Barcelona. Còpies autèntiques rubricades per Bartomeu Cervaró. 3 unitats.
[33] p.
Català, castellà i llatí
Fons Marquesat de Moja
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1727,
desembre,
10 / 1728,
juliol, 30

Requeriments als marquesos de Moja a satisfer les quanties degudes d'un
llegat herediari corresponent a Isabel i Joana de Lanuza

Moja 298/23

Notificacions a Agustí de Copons i Copons i a la seva esposa Gaetana,
marquesos de Moja, perquè satisfacin a Isabel i Joana de Lanuza, monges
del Monestir de Junqueres, diferents pensions de censal. Barcelona. 2
unitats. [7] p.
Català

1731, maig, Cartes de pagament atorgades per Maria Carranza a favor d'Agustí de
Moja 26/38
7 / 1732,
Copons
octubre, 21
María Carranza, viuda de Lucas Sánchez, reconeix davant Francisco Antonio
de Ambite, notari de Madrid, haver cobrat 3.500 i 3.000 reals d' Agustí de
Copons en concepte de l'amortització d'un deute de 7.700 reals contret el
seu difunt marit per l'alimentació de Margarita Copons, filla natural d'Agustí
de Copons. Madrid. Còpia autèntica. 2 unitats. [7] p.
Castellà

1737, agost, Causa judicial entre el Convent de Carmelites Calçades de Vilafranca del
3 - 1737,
Penedès i el marquès de Moja
setembre,
28
Procediment obert davant la Cúria Reial Ordinària per Jeroni Mir, frare
carmelita, com a procurador del Convent de Carmelites Calçades de
Vilafranca del Penedès, contra Agustí de Copons, marquès de Moja, per un
censal de preu 60 lliures i pensió 3 lliures que feien els hereus de Jaume
Pintor i que Francesc de Copons i Grimau va transferir a l'esmentat convent
el 17 de juliol de 1687: demanda, diligències i assentiment de la demanda
realitzada per Pau Casanovas, com a procurador del marquès de Moja.
Barcelona. Còpia per al marquès de Moja. [4] p.
Castellà
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1738,
setembre,
11 - 1804,
febrer, 17
(inclou
docs. datats
de 1424 a
1737)

"Censal creat per los il·lustres senyors marquesos de Moya a la casa de
Benages de preu 18.324 lliures, 5 sous, penció a 4 per cent, 732 lliures 19
sous, 4"

Moja 145

Llibre factici que recull l'escriptura de censal atorgada davant Miquel Cabrer,
notari de Barcelona, per Caietana de Copons, vídua d'Agustí de Copons,
marquès de Moja, tant en el seu propi nom com també en nom d'Anton
Copons, canonge de la Seu de Barcelona i alhora procurador general de
Caietà Lluís de Copons, fill de l'atorgant, i com a usufructuària de l'heretat i
béns del seu difunt marit, a favor d'Isabel de Benages, vídua de Fèlix de
Benages, com a tutora i curadora del seu fill Francesc de Benages, dels
seus antecedents documentals, així com també de l'escriptura de definició
del mateix censal. El volum s'inicia amb l'escriptura de redempció del censal
atorgada davant Francesc Focs, notari de Barcelona, per Maria Francesca
de Miró i de Benages, esposa d'Anton de Miró, com a hereva universal del
seu pare Francesc de Benages, i testament del qual es troba còpia autèntica
a continuació, continua un sumari dels 101 antecedents recollits, segueix
l'escriptura del censal objecte principal del llibre, les àpoques i els
precedents, datats entre 1424 i 1736, entre els quals es troben 8 pergamins
(el capítol d'una concòrdia, una donació, una divisió, tres testaments, un
censal i una àpoca). Barcelona i Perpinyà. Còpies autèntiques i simples.
[1142] p.
Català, castellà i llatí

1739 / 1741 "Actes rebuts en poder de Geroni Gomis, notari públic de Barcelona, fahents Moja 26/21
y concernents per la casa y patrimoni dels il·lustres marquesos de Moja y
barons de Santapau fins lo any 1739 inclusive"
Minuta dels honoraris del notari Jeroni Gomis en la que es fa constar
detalladament les escriptures atorgades pels marquesos de Moja de la Torre
en la seva notaria des de 13 de març de 1732 a 15 de desembre de 1739,
per un import total de 93 lliures, 15 sous. Al final del compte es troba
assentada una anotació en la que es fa constar que, per pèrdua d'una
anterior minuta del mateix concepte, es va fer redactar de nou i es va satisfer
el deute el 16 de març de 1741. [Barcelona]. [11] p.
Català
1740, maig, Causa judicial entre Ramon Fèlix d'Ivorra, baró de Cervelló, i la Universitat de Moja 311/12
9 - 1742,
Torrelles i els marquesos de Moja
febrer, 27
Procediment obert davant la Reial Audiència per Jaume Ubach, com a
procurador de Ramon Fèlix d'Ivorra, baró de Cervelló, contra la Universitat
de Torrelles i els marquesos de Moja per uns censals: da, diligències i
proves. Barcelona. Còpia per a la marquesa de Moja. [36] p.
Castellà, llatí i català
1742,
desembre,
23 - 1746,
desembre,
27

Rebuts de crèdits retornats d'Agustí Copons

Moja 214/2

Dossier amb els rebuts estesos per Pau Nadal, prevere, com a hereu del
difunt Gregori Nadal, prevere, per un import total de 129 lliures i 12 sous
corresponents al retorn del capital d'un deute que havia contret Agustí
Copons, marquès de Moja, amb l'esmentat difunt. Vilafranca. 5 unitats. [6] p.
Català
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01.02.02.03.06. PASSIU. CENSALS VENUTS, DEUTES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1743, agost, Escriptura d'àpoca atorgada per la priora i monges del monestir de Sant
6
Anastasi de Lleida davant Joan Cases, notari de Lleida, a favor de Gaietana
de Copons, marquesa de Moja

Moja 26/22

El convent reconeix haver cobrat de Gaietana de Copons, marquesa de
Moja, 72 lliures, 18 sous, 6 diners d'una pensió corresponent a un censal
mort. Lleida. Còpia estesa sobre paper segellat pel mateix notari autoritzant
el 13 del mateix mes i any. [7] p.
Llatí
1744, juliol,
16

Escriptura d'àpoca atorgada per Jacint Orri i el seu fill a favor de Gaietana de Moja 26/29
Copons
Jacint Orri i el seu fill Jacint, sastres de Barcelona, reconeixen davant Josep
Francesc Fontana, notari de Barcelona, haver cobrat de Gaietana de
Copons, viuda d'Agustí de Copons, marquès de Moja de la Torre, 74 lliures,
10 sous i 10 diners com a pagament de la feina i robes fetes amb motiu de
les noces de Maria Anna, la seva filla, i també per altres fills. Barcelona.
Còpia autèntica estesa sobre paper segellat pel mateix notari autoritzant, el
21 de juliol de 1744. [2] f.
Llatí i català

1744, març, Llibre de rebuts de pensions de censals i censos d'entitats religioses estesos Moja 132
21 - 1756,
a favor de la marquesa de Moja de la Torre
març, 4
Registre amb els assentaments de rebuts de pensions de censals i censos
estesos pels clergues de San Cayetano de Barcelona, el Convent de
Jerusalem, el Convent de Nostra Senyora de Natzaret, la Pia Almoina i el
Capítol de la Catedral de Barcelona, la capellania de Santa Margarida, el
benefici de Santa Cecília, fundat en l'Església de Sant Vicenç de Sarrià; la
Col·legiata de Santa Anna de Barcelona, i el benefici de Santa Maria
Magdalena, fundat en l'Església de Caldes de Montbui. Barcelona. [20] p.
Castellà i català
1748, març, Comptes i rebuts dels marquesos de Moja
14 - 1786,
març, 13
Dossier amb rebuts del marquès de Moja per diners prestats per
Bonaventura de Milans, Benages Andreu i Milans de Barcelona, Maffoni i
Avanzini; taula a doble columna amb actius i passius del marquès de Moja,
factures de sastres i platers i rebut a favor del marquès per l'import de dues
mules. Barcelona, Madrid i Roma. 18 unitats. [19] p.
Català, castellà i italià
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01.02.02.03.06. PASSIU. CENSALS VENUTS, DEUTES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1750,
gener, 28 /
1750,
febrer, 8

Certificat notarial de la carta de pagament atorgada per Antoni Copons i de
Copons a favor de Pere Copons i de Copons, arquebisbe de Tarragona i
germà seu

Moja 26/6

Dossier amb el certificat notarial pel qual Jaume Tos, notari de Barcelona,
dóna fe que Antoni Copons i de Copons va atorgar, davant els testimonis de
Pere Pons i Emanuel de Silva, carta de pagament a favor del seu germà per
832 lliures, 2 sous i 11; 749 lliures i 11 de les quals rebudes de mà de Maties
Mateu, prevere i majordom de l'arcabisbe, i les restants 83 lliures, 2 sous
retingudes pels drets de subsidi, quarta i escusado. Inclou, separadament,
carta de Maties Mateu, prevere, dirigida a Anton de Copons en la qual tracta
de l'àpoca. Barcelona i Tarragona. Còpia simple i original. [4] p.
Castellà i català
1765,
Causa judicial entre el marquès de Benavent i el prior i Reial Monestir de
Moja 311/25
febrer, 10 - Sant Jeroni de la Vall d'Hebron
1768, maig,
26
Procediment obert davant la Reial Audiència per Pau Bores Llorell,
procurador del Monestir de Sant Jeroni, contra el marquès de Benavent per
les pensions impagades d'un censal venut pel marquès de Benavent el 1712
en el qual hi ha intervenir com a fiador Francesc de Copons: demanda,
diligències i proves. Barcelona. Còpia pel marquès de Moja. [29] p.
Castellà i llatí
1771,
octubre,
28 - 1779,
juliol, 14

Rebuts estesos pel procurador del Col·legi de Sant Sever

Moja 214/6

Dossier amb els rebuts estesos per Manuel Gabriel Soler, prevere i
procurador dels administradors del Col·legi de Sant Sever de Barcelona, de
pensions cobrades a favor del senyor Lluís Blanch i de la senyora Freixas i
Blanch. Amb una nota enganxada, possiblement escrita per l'administrador
del marquès de Moja resident a Barcelona, amb recordatoris de tres rebuts
que han de ser recobrats de Lluís Blanch i dels seus hereus. Barcelona. 3
unitats. [4] p.
Català

1789, maig, Escriptura d'àpoca atorgada per Josep de Sentmenat i de Copons davant
20
Josep Ribas, notari de Barcelona, a favor de Josep de Copons

Moja 26/49

Josep de Sentmenat reconeix haver cobrat de Josep de Copons, marquès
de Moja de la Torre, 5.000 lliures en concepte de pagament per la lluïció d'un
censal del mateix capital i pensió anual de 150 lliures. Barcelona. Còpia
autèntica estesa sobre paper segellat per Josep Maria Lafont, notari de
Barcelona, el 8 de març de 1805. [4] p.
Castellà

1822 - 1842 "Llibreta de rebudas de sensos que presta casa Moya comensan lo any
1822".

Moja 555/II

Registre de rebuts atorgats a favor de la marquesa de Moja, de pensions
satisfetes a les confraries de Sant Antoni Abat, Sant Eloi i Sant Miquell i
benefici de Sant Vicenç Màrtir, de Vilafranca del Penedès, i a les pabordies
del Penedès i d'octubre del Capítol de Barcelona, i al Reial Patrimoni.
Català
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01.02.02.03.07. DESPESA DE L'ECONOMIA DOMÈSTICA.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1663, agost, Comptes i rebuts diversos del llinatge Copons
30 - [1773]
Dossier amb comptes i rebus de cerers, notaris, adroguers... Barcelona. 77
unitats. [83] p.
Català i castellà

Moja 536/I/5

1709,
desembre,
19 - 1745,
agost, 15

Factures d'apotecaris corresponents a medicines lliurades a la família del
marquès de Moja

Moja 307/1

1715, juny,
6 - 1751,
juny, 25

Factures de sastres corresponents a vestits fets per a la família del marquès
de Moja

Dossier amb factures dels apotecaris Josep Olivella, Joan Camin, Joan
Salvador i Pau Rabassa corresponents a medicines lliurades a membres de
la família del marquès de Moja. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès),
Mataró (Maresme), Barcelona. 11 unitats. [27] p.
Català i llatí
Moja 307/2

Dossier amb factures i rebuts dels sastres Esteve Canals, Jacint Orri, Vicenç
Ferrer, Josep Molera, Ramon Borges, Josep Oliveró, Josep Romanyà
corresponents a vestits i teles lliurades a membres de la família del marquès
de Moja. Madrid, Barcelona i Tarragona. 75 unitats. [130] p.
Català i castellà
1726, març, Factures de sabaters corresponents a sabates fetes per a la família del
Moja 307/5
27 - 1742,
marquès de Moja
febrer, 14
Dossier amb factures i rebuts dels sabaters Anton Sorà i Francesc Gurich
corresponents a sabates fetes per a membres de la família del marquès de
Moja. Inclou els vals estesos pels marquesos de Moja a favor dels seu
personal perquè anessin a comprar les sabates. Barcelona. 59 unitats. [75] p.
Català
1729,
"Recibos de Dn. Felix de Copons"
Moja 26/8
febrer, 1 1736,
Dossier amb rebuts signats per Fèlix de Copons, els de l'any 1729 estesos a
novembre, 1 favor de Rafel Enric Cortès i companyia els quals pagaren per compte de
Bernat Glòria, de Barcelona, i d'ordre del marquès de Moja de la Torre.
Inclou una nota en la que es fa constar que Fèlix de Copons atorgà el 1734
àpoca davant el notari Josep Mas del llegat de 200 lliures anuals que disposà
Joan de Copons. Barcelona i Palma de Mallorca. 35 unitats. [37] p.
Castellà i català
1734,
novembre,
3 - 1741,
agost, 20

"Recibos de compras de ordi des de 1734 a 1741"

Moja 26/7/2

Dossier amb els vals estesos per Agustí de Copons, marquès de Moja de la
Torre, i una vegada mort pel seu germà Anton, a favor de Josep Esmandia
en concepte d'ordi per a l'alimentació de les mules de la casa. Barcelona.
[58] p.
Castellà i català
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01.02.02.03.07. DESPESA DE L'ECONOMIA DOMÈSTICA.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1737, març, Factures de mestres de cotxes, ferrers i fusters corresponents a feines fetes Moja 307/4
29 - 1750,
per a la família del marquès de Moja
gener, 11
Dossier amb factures i rebuts dels mestres de cotxes Joan Folch, Francesc
Llanés, del fuster Francesc Rodellos i del ferrer Jaume Xibixell corresponents
a feines i peces de ferrer pel cotxe de cavalls fetes per a la família del
marquès de Moja. Barcelona i Tarragona. 23 unitats. [51] p.
Català
1738,
Factures de ferrers corresponents a feines fetes per a la família del marquès Moja 307/3
gener, 26 - de Moja
1741, agost,
21
Dossier amb factures i rebuts dels ferrers Salvador Pera, Pau Gamot, Josep
Graupera i Jaume Xibixell corresponents a feines i peces de ferrer
(especialment pel cotxe de cavalls) fetes per a la família del marquès de
Moja. Barcelona. 8 unitats. [16] p.
Català

1739,
febrer, 22 1743, abril,
20

Factures de sellers corresponents a guarniments i peces de pell fets per a la
família del marquès de Moja

Moja 307/6

Dossier amb factures i rebuts dels sellers Josep Colomer i Ignasi Subirat
corresponents a guarniments i peces de cuir lliurades a membres de la
família del marquès de Moja. Barcelona. 9 unitats. [17] p.
Català

1741, març, Factures de mitgers corresponents a mitges fetes per a la família del
2 / 1741,
marquès de Moja
juliol, 27
Dossier amb factures i rebuts dels mitgers Francesc Farrer i Esteve Lledó
corresponents a mitges lliurades a membres de la família del marquès de
Moja. Barcelona. 2 unitats. [3] p.
Català

Moja 307/7

1749, maig, "Asistencias a Dª Maria y Dª Margarida de Copons en 1749 y 1751"
11 - 1751,
novembre, 3 Dossier amb rebuts estesos per les monges Maria i Margarida de Copons a
favor de la marquesa de Moja en concepte de diners rebuts per assistències
trimestrals. Barcelona. 8 unitats. [9] p.
Català

Moja 26/7/3

1749, maig, "Asistencias a Dn. Felix de Copons en 1749 y 1751"
Moja 26/7/4
7 - 1751,
desembre, 4 Dossier amb rebuts estesos per Fèlix de Copons, capità d'infanteria del
regiment de Sevilla, i també per Baltasara Alavez i Esteve Mestres, muller i
procurador respectivament de Fèlix de Copons, en concepte de diners rebuts
per assistències, a favor del marquès de Moja de la Torre. Barcelona. 13
unitats. [14] p.
Castellà
1785,
octubre, 12
/ 1785,
octubre, 19

Lletres de Santiago Merino al marquès de Moja

Moja 260/25

Dossier amb la missiva de Santiago Merino, amb una llista de ventalls i vols
de roba comprats per encàrrec dels marquesos. Madrid. 1 carta. [2] p.
Castellà
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01.02.02.04.01. CÀRRECS MILITARS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1720,
setembre]

Súplica de Joan de Copons al rei Felip IV

Moja 326/II/41

Joan de Copons sol·licita que, en consideració que fa tres mesos que el
monarca l'honrà amb el govern de les Quatre Viles de la Costa de la Mar,
salari del qual es redueix a 300 ducats i que donat que els antecessors en el
càrrec cobraren el sou que els corresponia pels seus graus militars, sol·licita
el mateix sou. [Santander]. Esborrany. [2] p.
Castellà
[1748, agost] Súplica de Josep de Copons i Oms dirigida al rei Ferran Viè

Moja 326/II/75

Josep de Copons i Oms, comandant de granaders del regiment de guàrdies
d'infanteria espanyola, després d'exposar els mèrits i serveis militars prestats
pel seu germà Gaietà Lluís de Copons i Oms, marquès de Moja de la Torre,
mort recentment, suplica al rei una pensió. [Barcelona]. [4] p.
Castellà
[1748]

Relació de mèrits de Gaietà Lluís de Copons

Moja 326/II/68

Informe dels serveis militars prestats per Gaietà Lluís de Copons, marquès
de Moja de la Torre, des de 1718, any en què fou elegit capità d'una de les
companyies del primer batalló del regiment de Barcelona, fins el 15 de juliol
de 1748 en què li va ser atorgat el títol de mariscal de camp. [Barcelona].
Esborrany. 2 unitats. [4] p.
Castellà
[1767] Súpliques de Josep de Copons al rei Carles III sol·licitant el càrrec de tinent Moja 326/II/81
1770, agost, de rei de la ciutat de Barcelona
22
Dossier amb les súpliques de Josep de Copons en les quals, després
d'exposar els seus mèrits i serveis militars prestats a la corona des de 1734, i
els del seu avi Antoni d'Oms, el del seu pare Agustí i el del seu germà
Gaietà, i que es troba amb la seva muller malalta que li impedeix contribuir a
l'educació de les seves dues filles, sol·licita la plaça de tinent de rei de la
ciutat de Barcelona; uns cops amb motiu de la mort del seu titular (Felip
Benach i Josep Gómez), i en un tercer cop per quedar vacant per ascens del
brigadier Bruno de Moyuga al govern de la plaça de Lleida. Madrid, Vic i
Barcelona. Esborranys. 4 unitats. [12] p.
Castellà
[c. 1706 1713]

Lletres del duc d'Ahumada al marquès de Moja

Moja 233/1/44

Dossier amb les lletres del duc d'Ahumada, tractant de la guerra. Barcelona.
5 cartes. [18] p.
Castellà
1586,
octubre, 8

Pragmàtica del rei Felip II sobre el tractament que han de merèixer els
membres de la casa reial

Moja 217/2

Felip II disposa els tractaments que han de merèixer els membres de la
família reial, ordenant que en endavant "en lo alto de la carta o papel que se
nos escriviere no se ponga otro algún título más que "Señor". San Lorenzo
del Escorial. Còpia de la segona meitat del segle XVII. [3] p.
Castellà
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01.02.02.04.01. CÀRRECS MILITARS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1682, juny,
2 / 1682,
juliol, 18

Despatx de Carles II a Alejandro de Bournonville, lloctinent i capità general
de Catalunya

Moja 326/II/3

El rei participa al lloctinent que, en consideració als serveis prestats per Joan
Copons i Grimau com a soldat en el tercio del mestre de camp Antonio
Serrano, al fet que vol proseguir la carrera militar i es recomanat pel mateix
lloctinent, ha resolt fer-li mercè, a més de la seva paga ordinària, de 4 escuts
al mes; per la qual cosa mana doni ordre que es faci assentament de la seva
plaça. Inclou la diligència de l'ordre del lloctinent i els assentaments del
veedor i del comptador de l'exèrcit. Madrid i Barcelona. Signatura
estampillada. [2] p.
Castellà
1684,
desembre,
29

Certificat de mèrits militars estès per Domingo Piñatel a favor de Joan
Copons

Moja 326/II/6

Domingo Piñatel, capità general de l'artilleria de l'exèrcit de Catalunya,
certifica que Joan Copons, capità d'una companyia del tercio de la Diputació
del General, va servir amb valentia en la guerra amb França. Barcelona. [2] p.
Castellà
1684,
febrer, 25
/1684,
març, 5

Patent de capità d'infanteria espanyola atorgat per Carles II a favor de Joan
Copons

1684,
octubre,
15 - 1690,
maig, 2

Cèdula de Carles II d'atorgament d'un escut d'avantatge per mèrits en la
defensa de Girona a Joan Copons

1685, juny,
2 / 1685,
juny, 18

Concessió de llicència atorgada per Diego Felípez de Guzmán, lloctinent i
capità general de Catalunya, a favor de Joan de Copons

Moja 326/II/4

El rei, amb motiu de la formació per part de la Diputació del General d'un
tercio per a la defensa de les fronteres en la guerra declarada per França, i
en consideració als mèrits que concorren en la persona de Joan Copons, el
nomena capità d'una de les companyies del tercio, encarregant al lloctinent i
capità general de Catalunya doni ordre que es faci assentament de la seva
plaça. Inclou la diligència de l'ordre del lloctinent i l'assentaments del veedor.
Madrid i Barcelona. Signatura autògrafa. [2] p.
Castellà
Moja 326/II/5

El rei, en consideració als serveis prestats pel capità Joan Copons i Grimau
en la defensa de Girona, atacada per les armes de França, ha resolt fer-li
mercè, a més de la seva paga ordinària, d'un escut d'avantatge; per la qual
cosa mana tinguin cura el veedor general i comptador de fer el corresponent
assentament en els registres. Inclou diligències de l'ordre i els assentaments
del veedor i del comptador de l'exèrcit. Madrid i Pamplona. Formulari imprès
amb anotacions manuscrites. Signatura estampillada. [3] p.
Castellà

Moja 326/II/8

Diego Felipe Guzmán, davant la petició de licència de Joan de Copons, al
qual el rei ha nomenat capità d'una companyia del tercio del mestre de camp
Diego Salinas, li concedeix llicència, ordenant assentant-la. Inclou les
diligències dels assentaments. Barcelona i Madrid. 1 p.
Castellà
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01.02.02.04.01. CÀRRECS MILITARS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1685, maig, Patent de capità d'infanteria espanyola atorgat per Carles II a favor de Joan Moja 326/II/7
19 - 1685,
Copons
juny, 26
El rei, amb motiu de la formació d'un tercio d'infanteria nomenant a Diego de
Salinas com el seu mestre de camp, i en consideració als mèrits que
concorren en la persona de Joan Copons, el nomena capità d'una de les
companyies del tercio, encarregant a Melchor Portocarrero, del Consell de
Guerra i comissari general d'infanteria i cavalleria, doni ordre que es faci
assentament de la seva plaça. Inclou la diligència de l'ordre del comissari
l'assentaments de l'oficial major de la secretaria de guerra. Madrid. Signatura
estampillada. [2] p.
Castellà
1687,
Certificat de mèrits militars estès per Manuel Rodríguez Brabo de Hoyos a
novembre, 8 favor de Joan Copons

Moja 326/II/9

Manuel Rodríguez Brabo de Hoyos certifica els anys de servei del capità
Joan Copons en les diferents formacions militars. Barcelona. [2] p.
Castellà

1690, març, Patent de capità de cavalls arcabussers atorgat per Carlos de Aragón de
10 / 1690,
Gurrea y de Borja, lloctinent i capità general de Catalunya, a favor de Joan
abril, 12
Copons

Moja 326/II/10

Carlos de Aragón de Gurrea y de Borja, amb motiu de quedar vacant la plaça
de capità de cavalls arcabussers per la llicència donada al seu titular
Francisco de Vila, i en consideració als mèrits que concorren en la persona
de Joan Copons, capità d'una companyia del tercio d'infanteria del mestre de
camp Diego de Salinas, en el Regne de Navarra, el nomena capità tinent de
cavalls arcabussers. Inclou les diligències dels assentaments dels veedor i
comptador. Barcelona. 1 p.
Castellà
1690, març, Lletra de Manuel de Sentmenat-Oms de Santapau i de Lanuça a Ramon de
18
Copons i Grimau

Moja 233/1/11

Dossier amb la missiva de Manuel de Sentmenat-Oms de Santapau i de
Lanuça, marquès de Castelldosrius, en la que comunica ha estat nomenat
pel rei embaixador extraordinari de Portugal per donar l'enhorabona als reis
pel naixement d'un príncep. Madrid. 1 lletra. 1 p.
Castellà i català
1690,
novembre,
16

Certificat de l'atorgament d'ajudes per prestació de serveis militars estès per
Juan de Velasco, secretari del rei, a favor de Francesc de Copons

Moja 326/II/93

Juan de Velasco, secretari del rei i grefier, certifica que Carles II va resoldre
fer mercè a Francesc de Copons, en atenció als seus serveis. Madrid. 1 p.
Castellà
1692, juliol,
15

Certificat de mèrits militars estès pel marquès de Conflans a favor de Joan
Copons

Moja 326/II/12

El marquès de Conflans certifica els serveis prestats pel capità Joan Copons
Grimau en el setge de Camprodon. Pont de Molins (Alt Empordà). 1 p.
Castellà
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01.02.02.04.01. CÀRRECS MILITARS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1692, juny,
20

Certificat de mèrits militars estès per Juan Antonio de Monzón, veedor de
l'exèrcit a Navarra, a favor de Joan Copons

Moja 326/II/11

Juan Antonio de Monzón certifica els anys de servei del capità Joan Copons
en les diferents formacions militars de Navarra. Pamplona. [2] p.
Castellà

1694,
octubre, 3

Certificat de mèrits militars estès per Juan de Acuña, mestre de camp
d'infanteria espanyola de l'excèrcit de Catalunya, a favor de Joan Copons

Moja 326/II/13

Juan de Acuña, cavaller de l'Ordre de Santiago, certifica el valor del capità
de cavalls Joan Copons i els seus mèrits en les campanyes de 1693 i 1694 i
en el setge d'Hostalric. Barcelona. 1 p.
Castellà
1695, abril,
20 / 1695,
abril, 30

Títol de mestre de camp atorgat per Carles II a favor de Joan Copons i
Grimau

Moja 326/II/14

El rei, amb motiu de la formació per part de la Diputació del General de dos
tercios per a la guerra declarada per França, i en consideració als mèrits que
concorren en la persona de Joan Copons i Grimau, el nomena mestre de
camp d'un dels dos tercios, encarregant al lloctinent i capità general de
Catalunya doni ordre que es faci assentament de la seva plaça. Inclou la
diligència de l'ordre del lloctinent i l'assentaments del veedor i del comptador.
Madrid i Barcelona. Signatura estampillada. [3] p.
Castellà
1696, abril,
14

Lletres referents a la mort de Carles II i a la successió de la monarquia

Moja 217/5

Plec que conté dues lletres anònimes dirigides a l'emperador i una tercera
signada per Juan Francisco Husson dirigida a un anònim. Sabadell. [10] p.
Castellà
1696, juriol,
12

Certificat de mèrits militars estès per Francisco Antonio de Agurto, marquès
de Gastañaga i lloctinent i capità general de Catalunya, a favor de Joan
Copons

Moja 326/II/16

Francisco Antonio de Agurto certifica els anys de servei del capità Joan
Copons en les diferents formacions militars, els seus mèrits en deu
campanyes i en els setge de Camprodon. Hostalric (la Selva). [2] p.
Castellà
1696, maig, Despatx de Carles II a Francisco Antonio de Agurto, marquès de Gastañaga Moja 326/II/15
4 / 1696,
i lloctinent i capità general de Catalunya
maig, 20
El rei participa al lloctinent que, en consideració als serveis prestats per Joan
Copons i Grimau com a mestre de camp en un dels dos tercios formats per
la Diputació del General en la campanya de 1695 i es recomanat pel mateix
lloctinent, ha resolt fer-li mercè de 80 escuts de sou al mes; per la qual cosa
mana doni ordre que es faci assentament de la seva plaça. Inclou la
diligència de l'ordre del lloctinent i els assentaments del veedor i del
comptador de l'exèrcit. Madrid i Barcelona. Signatura estampillada. [2] p.
Castellà
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1699, juliol,
1

Certificat de serveis militars estès per Manuel Rodríguez Bravo a favor de
Joan de Copons i Grimau

Moja 326/II/94

Manuel Rodriguez Bravo de Hoyos certifica que per les llistes de l'exèrcit
Joan Copons va servir tres anys, un mes i onze dies continuats. Barcelona. 1
p.
Castellà

1700, juny,
10

Certificat de mèrits militars estès per Manuel Rodríguez Brabo de Hoyos a
favor de Joan Copons

Moja 326/II/17

Manuel Rodríguez Brabo de Hoyos certifica els anys de servei del capità
Joan Copons en les diferents formacions militars. Barcelona. [2] p.
Castellà
1701,
Certificat de mèrits militars estès per Martín de Astrain, comptador principal
desembre, 9 de l'exèrcit de Cantabria, a favor de Joan Copons

Moja 326/II/18

Martín de Astrain certifica els serveis del capità Joan Copons des del dia 10
de juny de 1700 fins 9 de desembre de 1701. Barcelona. 1 p.
Castellà
1702,
desembre,
30

Despatx de Felip V a Luis Antonio Tomás Portocarrero, comte de Palma i
lloctinent i capità general de Catalunya

Moja 326/II/19

El rei participa al lloctinent que, en consideració als serveis prestats per Joan
Copons i Grimau, que serveix com a reformat en la companyia de guàrdies
de Catalunya, ha resolt fer-li mercè de 116 escuts de sou al mes,
corresponents al càrrec de mestre de camp, a l'entretant que se l'acomoda
en lloc adient al seu grau; per la qual cosa mana doni ordre que es faci
assentament de la seva plaça. Inclou la diligència de l'ordre del lloctinent i els
assentaments del veedor i del comptador de l'exèrcit. Fraga i Barcelona.
Signatura autògrafa. [3] p.
Castellà
1704, abril,
30

Crida del lloctinent i capità general de Catalunya a favor de Joan Baptista
Vilaró

Moja 233/2/106

Dossier amb la crida del lloctinent i capità general Francisco de Velasco a les
institucions del país per a què donin assistència a Joan Baptista Vilaró en la
recerca de roba usada per a la tropa que es troba en els hospitals del rei.
Barcelona. Còpia. 1 carta. 1 p.
Català i castellà
1704,
gener, 6

Lletra de recomanació estesa per Luis Antonio Tomás Portocarrero, comte
Moja 326/II/21
de Palma i marquès de Montes Claros, dirigida al rei a favor de Joan Copons
Luis Antonio Tomás Portocarrero certifica els anys de servei del capità Joan
Copons i sol·licita al rei el seu ascens. Barcelona. [2] p.
Castellà
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1704, juny,
28

Certificat de mèrits militars estès per Josep de Salazar, tinent general dels
exèrcits del rei i tinent coronell del regiment de cavalleria de la reial guàrdia
de corps, a favor de Joan Copons

Moja 326/II/23

Josep de Salazar certifica que el mestre de camp Joan Copons participa en
la campanya contra Portugal. Campo Real de [paraula il·legible]. 1 p.
Castellà

1704,
octubre, 10

Certificat estès per José de Garibay a favor de [Joan de Copons]

Moja 326/II/24

Acredita que la Comissaria General de la infanteria i cavalleria d'Espanya ha
lliurat 1.170 reals de velló a [Joan de Copons] en concepte de paga. Madrid.
1 p.
Castellà
1705,
Despatx de Carles II a Francisco Pérez de Velasco, lloctinent i capità general Moja 326/II/25
febrer, 27 / de Catalunya
1705, abril, 6
El rei participa al lloctinent que, en consideració als serveis prestats per Joan
Copons i Grimau i a que per motius de salut no pot participar en campanyes
militars, ha resolt fer-li mercè de 117 escuts de sou al mes; per la qual cosa
mana doni ordre que es faci assentament de la seva plaça. Inclou la
diligència de l'ordre del lloctinent i els assentaments del veedor i del
comptador de l'exèrcit. Madrid i Barcelona. Signatura estampillada. [3] p.
Castellà
1706, juny, 2 Certificat de mèrits militars estès per Melchor de Montes Vigil, coronell
d'infanteria espanyola, a favor de Joan Copons

Moja 326/II/26

Melchor de Montes Vigil certifica el mèrits i serveis en el seu regiment des de
març de 1705 fins a inicis de juny de 1706 del brigadier Joan Copons.
Raquena. 1 p.
Castellà
1706,
octubre, 2

Lletra de recomanació estesa pel comte de la Rosa dirigida al rei a favor de
Joan Copons

Moja 326/II/27

El comte de la Rosa certifica els anys de servei del capità Joan Copons i
sol·licita al rei el seu ascens. Madrid. [2] p.
Castellà
1711,
gener, /
1717,
gener, 6

Lletres d'Andrés Monserrat Crespí a Joan de Copons i Grimau

Moja 326/III/8

Dossier amb les missives d'Andrés Monserrat Crespí, tractant en la primera
d'operacions militars de la guerra de Successió i en la segona informant de
la malaltia patida i demanant disculpes. València. 2 lletres. [5] p.
Castellà
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1714,
desembre,
11 / 1714,
desembre,
14

Títol de jutge conservador i subdelegat de la renda del tabac a favor de Joan Moja 326/II/29
Copons i Grimau

1714,
novembre,
12 / 1714,
novembre,
19

Títol de corregidor de la ciutat de Motril atorgat per Felip V a favor del
brigadier Joan Copons i Grimau

1715,
desembre,
17 - 1722,
gener, 13

Rebuts estesos a favor de Joan de Copons i Grimau, governador de Motril

1715,
novembre,
25

Despatx de Felip V al comte de Moriana

1716,
desembre,
12

Certificat de serveis militars estès per Guillén Ramón Moncada a favor
d'Agustí de Copons

Marcos Corona Roxas, del Consell del rei, a petició de Francisco Vázquez
Garzón, recaudador de la renda del tabac de Motril, que és del parer que per
la major recaudament de les rendes és necessària la creació de la figura
d'un jutge conservador, nomena a Joan Copons i Grimau en aquest càrrec.
Inclou la diligència de l'acceptació del càrrec. Granada. [4] p.
Castellà
Moja 326/II/28

El rei nomena corregidor de Motril a Joan Copons i Grimau per espai d'un
any, amb competències de justícia i jurisdicció civil i criminal. Inclou la
diligència del jurament del càrrec. Madrid. Signatura estampillada. [4] p.
Castellà

Moja 326/II/31

Rebuts per valor de 1.500 reals de velló, 35 doblons d'or, 40 escuts de plata,
416 reals de plata (àpoca atorgada davant l'escrivà i secretari de la vila
d'Alagón), 1.333 i 342 reals de velló, tots, exceptuant el darrer a favor de
Joan de Copons i Grimau. Madrid, Granada, Alagón (Saragossa). 6 unitats.
[10] p.
Castellà
Moja 326/II/30

El rei comunica al comte de Moriana que, en atenció als dilatats i bons
serveis del brigadier Joan Copons i Grimau i al curt sou de 50 escuts al mes
que està assenyalat en el reglament de places, ha resolt concedir-li
mitjançant la tresoreria major de 117 escuts al mes, manant la seva
execució. Madrid. Còpia. 1 p.
Castellà
Moja 326/II/95

Guillén Ramón Moncada, marquès d'Aitona i capità general, certifica que
Agustí de Copons va assistir a la defensa de Barcelona el 1705 i el 1706 va
participar en el setge a la mateixa ciutat. Madrid. [2] p.
Castellà
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1716,
octubre, 2

"Relazión suzinta de los servizios del brigadier de los exércitos Dn. Juan de
Copons y Grimau, governador actual de la plaza de Motril en la costa del
Reyno de Granada"

Moja 326/II/32

Pedro Antonio de Astorga, de la Secretaria de Guerra, certifica davant
diferents despatxos, certificats militars i altres instruments jurídics, que Joan
Copons Grimau ha prestat serveis militars aproximadament vint-i-nou anys
efectius a Navarra, Catalunya, Extremadura i Andalusia, en places de soldat
avantatjat, capità d'infanteria, capità tinent de la companyia de cavalls
cuirassers de la guàrdia de Catalunya, mestre de camp viu i reformat,
brigadier dels exèrcits i governador de Motril. Inclou dos duplicats. Madrid. 3
unitats. [9] p.
Castellà
1717,
febrer, 16

Lletra de Miguel Rubín de Noriega a Joan de Copons i Grimau

Moja 326/III/12

Dossier amb la missiva de Miguel Rubín de Noriega, informant que ha estat
nomenat Sebastián Antonio Ortega de la Sala de Gobierno com a
responsable de la província on es troba Joan de Copons. Madrid. 1 lletra. [4]
p.
Castellà
1718,
febrero, 10

Fe notarial estesa per Francisco Mateo de Guzmán, escrivà de Motril, del
procés de residència incoat a Joan de Copons

Moja 326/II/34

Francisco Mateo de Guzmán fa constar que en el procés de residència
incoat per reial comissió del rei i de reial consell Juan Jerónimo Hugo de
Velasco fou acusat Joan de Copons i altres oficials a diferents càrrecs pels
quals Joan de Copons fou condemnat a pagar 1.200 maravedisos però a la
vegada declarat mereixedor de nous càrrecs. Motril. [1] f.
Castellà

1718,
gener, 29 1718,
febrer, 19

Lletres de Carlos Carafa a Joan de Copons i Grimau

1719, juliol,
29

Lletra de Miguel Francisco Duran a Joan de Copons i Grimau

Moja 326/III/2

Dossier amb les missives de Carlos Carafa amb una de recomenació a
presentar a la Cort per l'ascens de Joan Copons i Grimau. Vélez (Granada?).
3 lletres. [5] p.
Castellà
Moja 326/III/4

Dossier amb la missiva de Miguel Duran donant resposta positiva a la
sol·licitud de permís per passar al país de Joan de Copons. Campo Real de
Asiaín. 1 lletra. 1 p.
Castellà
1720

Ofici de Joan Copons i Grimau, brigadier dels exèrcits del rei i intendent
subdelegat de les Quatre Viles de la Costa de la Mar

Moja 326/II/38

Joan Copons comunica que, vist el despatx enviat a Domingo Antonio de
Jaranco amb la finalitat que faci recerca dels fraus per contraban comesos
per diferents veïns, sembla hi ha intenció d'apropiament de competència.
Laredo. Esborrany (incomplet). 1 p.
Castellà
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1720, juny, 3 Fe notarial estesa per García de Horna Bracamonte, escrivà de la Junta de
Ribamontán, de la compareixença de Joan de Copons

Moja 326/II/37

García de Horna dóna fe que Joan Copons i Grimau va comparèixer davant
el consell de la junta amb el títol de corregidor de la Merindad de Trasmiera
atorgat pel rei i que, vist per l'ajuntament i fet el jurament, els membres
l'obeiren. Ribamontan. [2] p.
Castellà
1720, juny, 6 Fe notarial estesa per Luis Radillo, escrivà de San Vicente de la Barquera,
de la presa de possessió per poders de Joan de Copons

Moja 326/II/39

Luis Radillo fa constar que Francisco Antonio Bracho, apoderat de Joan de
Copons, brigadier i corregidor de les Quatre Viles de la Costa de la Mar, per
poders atorgats a Santander el 4 de juny de 1720, en nom i representació del
poderdant, va jurar i prendre possessió dels càrrecs de corregidor i intendent
subdelegat a l'Ajuntament de San Vicente de la Barquera. San Vicente de la
Barquera (Cantabria). 1 p.
Castellà

1720, juny, 8 Fe notarial estesa per Francisco Díaz de Celis y la Vega, escrivà de la Vall
de las Herrerías, de la presa de possessió per poders de Joan de Copons

Moja 326/II/40

Francisco Díaz de Celis y la Vega fa constar que Francisco Antonio Bracho,
apoderat de Joan de Copons, brigadier i corregidor de les Quatre Viles de la
Costa de la Mar, en nom i representació del poderdant, va jurar i prendre
possessió dels càrrecs de corregidor i intendent subdelegat en el lloc
anomenat Barrunta del Valle de las Herrerías, davant Pedro de Noriega y la
Vega, alcalde; Facundo Rubín de Mendoza, diputat de la vall de Ribadedeva
i altres persones. Herrerías (Cantabria). [2] p.
Castellà
1720, maig, Despatx de García Remírez de Arellano, intendent de les províncies de
Burgos, Àlava i Biscaia, a Joan Copons i Grimau
11

Moja 326/II/35

García Remirez de Arellano, considerant que el rei ha ordenat que
subdelegui instruccions i competències en els corregidors al seu càrrec, ho
comunica a Joan de Copons, corregidor de la vila de Laredo, una de les
províncies de la qual es intendent. Burgos. [2] p.
Castellà
1720, maig, Reials cèdules de Felip V atorgant al marquès de Campoflorido, governador
23
del Consell d'Hisenda i els seus tribunals, jurisdiccions i competències

Moja 326/II/36

El marquès de Campoflorido subdelega en el noble Joan de Copons,
brigadier dels reials exèrcits i governador de les Quatre Viles, les
competències que li han estat atorgades pel rei al governador, ordenant que
en faci ús en el coneixement de totes les causes civils i criminals tocants a
fraus, vigilància i bona administració de les rendes generals i salines en les
Quatre Viles, els seus partits i jurisdicció. Madrid. Imprès i manuscrit. [9] p.
Castellà
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1721, maig, Despatx de Felip V a Fernando Verdes
Moja 326/II/43
18
El rei comunica a Fernando Verdes que ha resolt concedir a Joan Copons i
Grimau, governador de les Quatre Viles de la Costa de la Mar, 100 escuts de
velló al mes durant tot el temps del seu govern, manant la seva execució.
Aranjuez. Còpia. 1 p.
Castellà

1721, març, Fe notarial estesa per Juan Guerra, escrivà de la Vall de Peñamellera, de la
12
presa de possessió per poders de Joan de Copons

Moja 326/II/42

Juan Guerra fa constar que Francisco Antonio Bracho, apoderat de Joan de
Copons, brigadier i corregidor de les Quatre Viles de la Costa de la Mar, en
nom i representació del poderdant, va jurar i prendre possessió dels càrrecs
de corregidor i intendent subdelegat en el lloc anomenat Buelles del Valle de
Peñamellera, davant procuradors, regidors i diputats. Buelles (Cantabria). 1 f.
Castellà
1722, maig, Lletra de Juan de la Maza y Rojas a Joan de Copons i Grimau
16 / 1722,
maig, 17
Dossier amb la missiva de Juan de la Maza donant resposta a una missiva
del militar sol·licitant informació sobre l'estat sanitari del lloc de Ramales (la
lletra està escrita en el dors de l'original de Joan de Copons). Laredo
(Cantabria). 2 lletres (inclosa l'enviada per Joan de Copons). [2] p.
Castellà

Moja 326/III/6

1722,
octubre, 2

Moja 326/III/9

Lletra de José Ruiz de Zenzano a Joan de Copons i Grimau
Dossier amb la missiva de José Ruiz de Zenzano, tractant dels Montes de
Pas. Laredo (Cantabria). 1 lletra. 1 p.
Castellà

1723, març, Fe notarial estesa per Juan Antonio de la Fuente Alvehar, escrivà de
10
Ribamontán i de l'Ajuntament de la Merindad de Trasmiera, de l'acord i
decret de la Merindad a favor de Joan de Copons

Moja 326/II/44

Juan Antonio de la Fuente Alvehar dóna fe del decret, que transcriu, de
l'ajuntament general dels capitulars, justícia i regiment de la Merindad de
Trasmiera pel qual, i donat que Joan de Copons ha de cesar en el càrrec de
governador per haver transcorregut els tres anys del seu manat, fan constar
la vàlua del governador i sol·liciten al rei i als consells de guerra i de Castilla
li concedeixin una pròrroga en el càrrec. Valle de Hoz. [4] p.
Castellà
1725,
gener, 26 1725,
febrer, 15

Despatx de Felip V atorgant a Joan de Copons destinació a Catalunya

Moja 326/II/45

El rei comunica al brigadier Joan de Copons que ha resolt que continui la
prestació dels seus serveis en el Principat de Catalunya, en el lloc que el
capità general de Catalunya trobi més convenient, amb un sou de 100 escuts
de velló al mes, ordenant que la Comptaduria General de la Distribució de la
Reial Hisenda i la Comptaduria principal de la Intendència de Catalunya en
prenguin assentament. Inclou les diligències d'ambdues comptaduries.
Madrid i Barcelona. Signatura estampillada. [3] p.
Castellà
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1729, maig, Acta de manifestacions redactada per Juan Antonio de Rottalde a petició de
29
Jeroni Cabanyes i Francesc Marsè

Moja 480/8

Juan Antonio Rottalde a requeriment de Jeroni Cabanyes, sabater, i
Francesc Marsè, manyà, tots de Torredembarra, recull les manifestacions
d'ambdós a instància alhora de mossèn Jaume Fontanilles, prevere, de com
reunits, davant la casa de l'esmentat mossèn, Joan Virgili, batlle; Josep
Rovira, notari de Tarragona, un argutzir, el comandant de guàrdies valones, i
de José Lamira, primer tinent de la mateixa unitat militar, van assistir a
l'obertura de la casa del mossèn amb violència amb motiu d'allotjaments.
[Tarragona]. [4] p.
Castellà
1732,
febrer, 15

Patent de capità del regiment d'infanteria de Barcelona atorgat per Felip Vè a Moja 326/II/58
favor de Gaietà Lluís de Copons
El rei en consideració a que ha quedat vacant la plaça de capità del regiment
d'infanteria de Barcelona per ascens a brigadier de Manuel Amat, atorga a
Gaietà Lluís de Copons, fill del marquès de Moja de la Torre, la plaça de
capità. Sevilla. Signatura estampillada. [2] p.
Castellà

1734, juliol,
31 / 1734,
octubre, 6

Patent de capità del regiment de dragons de Villaviciosa atorgat per Felip Vè Moja 326/II/71
a favor de Josep de Copons
El rei atorga a Josep de Copons la plaça de capità d'una de les companyies
del regiment de dragons que amb el nom de Villaviciosa ha ofert format Joan
Manuel de Sentmenat, i mana al capità general o al càrrec competent doni
les ordres oportunes amb la finalitat que prengui possessió de la plaça.
Inclou les diligències de les comptaduries de la Reial Hisenda i de l'exèrcit.
San Ildefonso. Signatura estampillada. [2] p.
Castellà

1735,
desembre,
16

Patent de capità del regiment de dragons de Villaviciosa atorgat per Felip Vè Moja 326/II/72
a favor de Josep de Copons
El rei atorga a Josep de Copons la plaça de capità d'una de les companyies
del regiment de dragons que amb el nom de Villaviciosa ha ofert format Joan
Manuel de Sentmenat, i mana al capità general o al càrrec competent doni
les ordres oportunes amb la finalitat que prengui possessió de la plaça.
Madrid. Signatura autògrafa. [3] p.
Castellà

1740, agost, Títol de tinent coronell del regiment d'infanteria de Mallorca atorgat per Felip Moja 326/II/62
18 / 1740,
Vè a favor de Gaietà Lluís de Copons
setembre, 2
El rei en consideració a que ha quedat vacant la plaça de tinent coronell del
regiment d'infanteria de Mallorca per ascens de Pedro Faustino de la Encina,
atorga a Gaietà Lluís de Copons, marquès de Moja de la Torre, la plaça de
tinent coronell. Inclou les diligències del capità general i de la comptaduria de
l'exèrcit. San Ildefonso. Signatura estampillada. [1] bif.
Castellà
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1740,
octubre, 15

Certificat de mèrits militars estès per Manuel de Blancas y Angulo, brigadier
dels exèrcits del rei i coronell del regiment d'infanteria d'Aragó, a favor de
Gaietà Lluís de Copons

Moja 326/II/63

Manuel de Blancas y Angulo certifica que Gaietà Lluís de Copons serví com
a capità en el regiment d'infanteria d'Aragó, es distingí en la presa d'Orà i en
1719 fou fet capità del regiment de Barcelona. San Esteban de Sedes
(Galícia). [2] p.
Castellà
1743,
Títol de segon tinent del regiment de guàrdies espanyoles atorgat per Felip
desembre, Vè a favor de Josep de Copons
4 / 1743,
desembre, 7 El rei en consideració a que ha quedat vacant la plaça de segon tinent per
ascens de Juan Antonio Ochoa, atorga a Josep de Copons, capità del
regiment de dragons de Villaviciosa, la plaça de segon tinent. Inclou la
diligència de la comissària reial. San Lorenzo el Real i Madrid. Signatura
estampilllada. [2] p.
Castellà

Moja 326/II/73

1743,
gener, 23 /
1743,
febrer, 13

Títol de coronell del regiment d'infanteria de Mallorca atorgat per Felip Vè a
favor de Gaietà Lluís de Copons

Moja 326/II/64

1745,
setembre,
5 - 1745,
octubre, 1

Títol de brigadier d'infanteria atorgat per Felip Vè a favor de Gaietà Lluís de
Copons

1746, abril,
7 / 1746,
abril, 9

Patent de primer tinent de fusellers atorgat per Felip Vè a favor de Josep de
Copons

El rei en consideració als mèrits i serveis del tinent coronell Gaieta Lluís de
Copons, marquès de Moja de la Torre, l'ascendeix a coronell del mateix
regiment. Inclou les diligències del capità general i de la comptaduria de
l'exèrcit. San Ildefonso. Signatura estampillada. [2] p.
Castellà
Moja 326/II/65

El rei en consideració als mèrits i serveis del coronell Gaieta Lluís de
Copons, marquès de Moja de la Torre, l'ascendeix a brigadier i mana a
l'intendent doni l'ordre necessària perquè s'assenti el títol en la comptaduria
general. Inclou les diligències del capità general i de la comptaduria de
l'exèrcit. San Ildefonso i Madrid. Signatura estampillada. [1] bif.
Castellà
Moja 326/II/74

El rei atorga a Josep de Copons la plaça de primer tinent de fusellers de la
companyia de Josep Calderon en el regiment de la guàrdia d'infanteria
espanyola, vacant per ascens d'Antonio Idiaguez. Inclou la diligència de
l'assentament del nomenament en els llibres de la comissària reial. Madrid.
Signatura estampillada. [2] p.
Castellà
1746, juliol,
27

Carta de Ferran VI a Gaietà Lluís de Copons, marquès de Moja de la Torre

Moja 326/II/66

El rei comunica al marquès de Moja de la Torre la mort del seu pare Felip
Vè. Madrid. Signatura estampillada. [1] p.
Castellà
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01.02.02.04.01. CÀRRECS MILITARS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1748, juliol,
15 - 1748,
juliol, 26

Títol de mariscal de camp atorgat per Ferran Viè a favor de Gaietà Lluís de
Copons

Moja 326/II/67

El rei en consideració als mèrits del brigadier i coronell del regiment
d'infanteria de Mallorca Gaietà Lluís de Copons el nomena mariscal de camp
i ordena que l'intendent disposi la presa de raó del títol en la comptaduria
general. Inclou les diligències de les comptaduries de la Reial Hisenda i de
l'exèrdit. Madrid i Nisa (Portugal?). Signatura estampillada. [4] p.
Castellà
1749,
novembre,
25 / 1750,
juny, 1

Certificat de mèrits militars estès per Jaime Miguel de Guzmán Dávalos,
capità general dels exèrcits del rei i comandant general del Principat de
Catalunya, a favor del marquès de Moja de la Torre

Moja 326/II/69

Jaime Miguel de Guzmán Dávalos certifica que el dia 1 de maig de 1748
destinà al brigadier marquès de Moja de la Torre a Gènova on serví des del
dia 26 de juliol del mateix any fins el mes de febrer de 1749 en què fou
ascendit a mariscal de camp mantenint però la mateixa destinació.
Barcelona. Còpia estesa per Joaquín Ruiz el dia 1 de juny de 1750. [1] bif.
Castellà
1751, abril, 1 Carta de Ferran VI a Gaietà Lluís de Copons, marquès de Moja de la Torre

Moja 326/II/70

El rei dóna el condol al marquès de Moja de la Torre per la mort del seu pare
Agustí de Copons. Madrid. Signatura estampillada. 1 p.
Castellà
1752,
setembre,
28 / 1752,
octubre, 5

Patent de comandant de granaders del regiment de guàrdies espanyoles
atorgat per Ferran Viè a favor de Josep de Copons

Moja 326/II/76

El rei atorga a Josep de Copons la plaça de comandant de granaders del
regiment de guàrdies espanyoles, vacant per ascens de Juan de Mella.
Inclou la diligència de l'assentament del nomenament en els llibres de la
comissaria reial. Madrid i Barcelona. Signatura estampillada. [2] p.
Castellà

1754,
Carta de Ferran Viè a Josep de Copons, marquès de Moja de la Torre
setembre, 3
El rei comunica al marquès de Moja de la Torre la mort de la reina de
Portugal, mare de la seva esposa, manant dols rigorosos per espai de sis
mesos. Madrid. Signatura estampillada. 1 p.
Castellà

Moja 326/II/78

1766, agost, Carta de Carles III a Josep de Copons, marquès de Moja de la Torre
27
El rei comunica al marquès de Moja de la Torre la mort de la reina Isabel
Farnesio, la seva mare, disposant dols rigorosos per espai de sis mesos.
San Ildefonso. Signatura estampillada. [1] p.
Castellà

Moja 326/II/79
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01.02.02.04.01. CÀRRECS MILITARS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1767,
novembre

Certificat de mèrits militars de Josep de Copons i Oms, marquès de Moja de
la Torre

Moja 326/II/80

Full de servei de Josep de Copons i Oms, capità de fusellers de les reials
guàrdies d'infanteria espanyola, en el qual es fa constar la seva carrera des
de 1734, en què va entrar a servir en el regiment d'infanteria de Lleó, fins
1755 en el que se li conferí el grau de capità de fusellers. Madrid. Esborrany.
[2] p.
Castellà
1774, juny,
28

Certificat de mèrits militars estès per Juan Treviño, tinent coronell d'infanteria Moja 326/II/83
i comissari ordenador dels reials exèrcits encarregat del regiment de reials
guàrdies d'infanteria espanyola, a favor de Josep de Copons
Juan Treviño certifica els serveis militars de Josep de Copons i Oms des de
l'inici de la seva carrera el 1734, en què va entrar a servir en el regiment
d'infanteria de Lleó, fins 1755 en el que se li conferí el grau de capità de
fusellers. Inclou esborrany. Madrid. Esborranys. 2 unitats. [5] p.
Castellà

1775, mayo, Carta del rei Carles III a Josep de Copons, marquès de Moja de la Torre
3
El rei comunica la bona nova del naixement d'una infanta. Aranjuez.
Signatura estampillada. [1] bif.
Castellà

Moja 326/II/84

1783,
gener, 1

Moja 326/II/87

Títol de mariscal de camp atorgat per Carles III a favor de Josep de Copons
El rei, en consideració als mèrits del capità del regiment de la reial guàrdia
d'infanteria espanyola Josep de Copons, el nomena mariscal de camp i
ordena que l'intendent disposi la presa de raó del títol en la comptaduria
general. Inclou les diligències del duc de Crillon i de les comptaduries de la
Reial Hisenda i de l'exèrdit. Madrid i Campo de Buenavista (Gibraltar).
Signatura autògrafa. [3] p.
Castellà

1793, abril

Crida de lleva del comte de Santa Coloma

Moja 38/II/11

Recluta de tropa d'infanteria amb motiu de la Guerra Gran. Barcelona.
Imprès. Barcelona. S.n. impr. 1 p.
Castellà
1793, abril,
11 / 1793,
abril, 16

Contribució econòmica del marquès de Moja de la Torre a la Guerra Gran

Moja 1 bis/73

Circular dels "Comissionats per la noblesa" signada pel marquès de
Gironella dirigida al marquès de Moja de la Torre suplicant comuniqui la
quantitat econòmica que per a una vegada o en cada any mentre duri la
guerra amb França amb la qual vol contribuir. Inclou esborrany de la lletra de
resposta en la que fa constar l'aportació de 100 doblons d'or. Barcelona.
Imprès i manuscrit. [4] p.
Castellà
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01.02.02.04.02. CÀRRECS ECLESIÀSTICS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1720]

Súplica d'Antoni Copons i de Copons dirigida al rei

Moja 1 bis/76

Antoni Copons i de Copons, canonge de la Seu de Barcelona, després
d'exposar els seus antecedents familiars, suplica, en atenció als mèrits
exposats, l'ardiaconat de Llobregat, vacant per la mort d'Onofre Rovira.
[Barcelona]. [2] p.
Castellà
[1770]

Butlla concedida al Principat de Catalunya

Moja 26/55

Butlla de concessió d'indulgències. Sl. Imprès. [2] p.
Castellà
[1820]

"Noticia de los individuos de la Real Antigua y Venerable Congregación de
Indignos Esclavos del Santísimo Sacramento, establecida en la Iglesia de
Santa Teresa de esta ciudad, que componen la junta particular de
gobierno..."

Moja 26/57

Cartell en el que es fa constar la composició de la junta de l'entitat, amb els
càrrecs i corresponents responsables. Com a "señora camarera" consta,
entre altres, la marquesa de Moja. [Barcelona]. Imprès. 1 p.
Castellà
1682,
Lletra de germandat de l'Ordre de Nostra Senyora de la Mercè dirigida a
setembre, 3 Madalena Copons, viuda, a Ramon Copons i la seva esposa Anna i als seus
fills

Moja 1 bis/81

Francisco Peradaltas, mestre en Teologia, vicari general de l'Ordre de Nostra
Senyora de la Mercè, estèn lletra de germanat i comunica la participació de
tots els béns espirituals de l'ordre a Madalena Copons, viuda, a Ramon
Copons i la seva esposa Anna i als seus fills. Barcelona. Imprès i manuscrit.
[2] p.
Castellà
1700, juny,
12

Lletra d'Ivo Cassañes a Josep Copons

Moja 233/1/10

Dossier amb la missiva d'Ivo Cassañes en la que comunica que Jacint
Bessa, prevere i rector de Santa Maria de Llusà, té intenció d'exercir accions
contra el Capítol de la Catedral de Barcelona. Vic (Osona). 1 lletra. 1 p.
Català

1709, agost, "Sanctissimi domini nostri D. Clementis Papae XI. Litterae apostolicae in
24
forma brevis ad archiepiscopos, et episcopos Hispaniarum".

Moja 38/I/30

Breu del Papa Clement XI tractant matèries de fe. Imprès. Roma. Typys Rev.
Camerae Apostolicae. [9] p.
Llatí
1715,
octubre, 21

Carta de Felip V a Agustí de Copons i Copons, marquès de Moja de la Torre

Moja 326/II/51

El rei mana al marquès de Moja de la Torre que, donat que el Papa Climent
Xiè concedí al rei catòlic la butlla de la Santa Croada, quan es prediqui la
butlla·la sigui rebuda amb la solemnitat i veneració requerida. Madrid.
Signatura estampillada. [1] p.
Castellà
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01.02.02.04.02. CÀRRECS ECLESIÀSTICS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1716, maig, Lletra de participació de l'Ordre dels Carmelites a Agustí de Copons,
10
marquès de Moja de la Torre, i a Pere de Copns, canonge de la Seu de
Barcelona

Moja 26/63

Pedro Tomás Sánchez, de l'Ordre dels Carmelites, estèn lletra de germandat
a Agustí de Copons, marquès de Moja de la Torre, i a Pere de Copons.
[Roma]. Imprès i manuscrit. [1] p.
Llatí
1720,
Carta de Felip V a Agustí de Copons i Copons, marquès de Moja de la Torre Moja 326/II/53
desembre, 7
El rei mana al marquès de Moja de la Torre que quan es prediqui la butlla de
la Santa Croada a Catalunya procuri sigui rebuda amb la solemnitat i
veneració requerida. Madrid. Signatura estampillada. [3] p.
Castellà
1723, maig, "Sanctissimi D.N.D. Innocentii divina providentia Papae XIII apostolicae
13
litterae super ecclesiastica disciplina in Regnis Hispaniarum".

Moja 38/I/37

Lletra del Papa Innocenci XIII sobre disciplina eclesiàstica. Inclou també:
"Decretum Clementis Papae VIII circa ordines à regularibus suscipiendos";
"Bulla Innocentii XII circa confessiones"; "Decretum Clementis XI circa
celebrationem in oratoriis privatis emanatum 15 decembris 1703"; "Decretum
Clementis Papae VIII circa appellationes et inhibitiones"; "Decretum Urbani
Papae VIII circa eamdem materiam appellationum et inhibitionum". Imprès.
Barcelona. Juan Piferrer. 28 p.
Llatí
1728, agost, Carta de Felip V a Agustí de Copons i Copons, marquès de Moja de la Torre
26
El rei mana al marquès de Moja de la Torre que, donat que el Papa Benet
XIII concedí al rei catòlic la butlla de la Santa Croada, quan es prediqui la
butlla·la sigui rebuda amb la solemnitat i veneració requerida. Madrid.
Signatura estampillada. [1] p.
Castellà

Moja 326/II/55

1729, juliol,
17

Moja 326/II/56

Carta de Felip V a Agustí de Copons i Copons, marquès de Moja de la Torre
El rei mana al marquès de Moja de la Torre que, donat que el Papa Benet
XIII concedí al rei catòlic la butlla de la Santa Croada, quan es prediqui la
butlla·la sigui rebuda amb la solemnitat i veneració requerida. Madrid.
Signatura autògrafa. 1 p.
Castellà

1732, març, Confraria de Nostra Senyora de la Soletat i Congregació del Santíssim
Moja 327/6
9 / 1817,
Sacrament
maig, 4
Dossier amb una circular de la junta general de la noblesa dirigida a la
marquesa de Moja en la que després d'exposar la situació en què es troba la
Confraria de Nostra Senyora de la Soletat es demana una aportació de una
lliura i 10 sous, i la llletra de la marquesa de Moja dirigida a la Congregació
del Santíssim Sacrament acceptant el càrrec de camarera major. Barcelona.
Original i Còpia. 2 unitats. [3] p.
Castellà
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01.02.02.04.02. CÀRRECS ECLESIÀSTICS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1735, agost, Súpliques sol·licitant l'abadiat del monestir de Ripoll per a Francesc de
6 - [1736]
Copons

Moja 1 bis/77

Súpliques del marquès de Moja de la Torre i de Francesc de Copons, frare
benedictí i paborde de Berga, dirigides al rei i al seu confessor sol·licitant,
després d'exposar els seus antecedents familiars i estudis, càrrecs i mèrits,
els abadiats del Monestir de Ripoll. [Ripoll]. Còpia. [19] p.
Castellà
1736, maig, Certificat notarial de les abadesses del llinatge Copons del Monestir de Santa Moja 26/26
1
Maria de Vallbona
Salvador Alba, notari de Montblanc, certifica sobre paper segellat que en un
llibre de l'arxiu del Monestir de Santa Maria de Vallbona, en el que es troben
continuades les eleccions de les abadesses, es troben els assentaments,
que transcriu, de les eleccions el 5 de setembre de 1340, 18 d'octubre de
1510 i 12 de novembre de 1576 de les abadesses Elisen de Copons, Beatriu
de Copons i Arcangela de Copons respectivament. Vallbona de les Monges
(l'Urgell). [3] p.
Català
1736, maig, Certificat notarial de la participació del llinatge Copons en el Monestir de
9
Santa Maria de Poblet

Moja 26/27

Salvador Alba, notari de Montblanc i escrivà major del Monestir de Santa
Maria de Poblet, certifica sobre paper segellat que en el monestir es troben
sepulcres i diferents escuts del llinatge Copons, descrivint la seva localització
i forma, aixi com també en els llibres de l'arxiu del monestir es troben
assentades notícies de la participació del mateix llinatge en la vida del
monestir, i molt especialment de l'abat Ponç de Copons, transcrivint un
assentament d'un llibre sobre les obres que promogué. Poblet (la Conca de
Barberà). [4] p.
Català, castellà i llatí
1736,
setembre,
26

Carta de Felip V a Agustí de Copons i Copons, marquès de Moja de la Torre

1742,
gener, 4

"Constitutio sanctissimi domini nostri Benedicti Papae XIV. Super clausura
monasteriorum quorumcumque virorum regularium".

Moja 326/II/57

El rei mana al marquès de Moja de la Torre que, donat que el Papa Climent
XII concedí al rei catòlic la butlla de la Santa Croada, quan es prediqui la
butlla·la sigui rebuda amb la solemnitat i veneració requerida. Madrid.
Signatura estampillada. 1 p.
Castellà
Moja 38/II/2

Lletra del Papa Benet XIV sobre la clausura dels monestirs. Imprès. [Roma]
s.n. impr. [4] p.
Llatí
1768, juliol,
3

Carta de Carles III a Josep de Copons, marquès de Moja de la Torre

Moja 326/II/82

El rei mana al marquès de Moja de la Torre que quan es prediqui la butlla de
la Santa Croada a Catalunya procuri sigui rebuda amb la solemnitat i
veneració requerida. Madrid. Signatura estampillada. 1 p.
Castellà
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01.02.02.04.02. CÀRRECS ECLESIÀSTICS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1780, abril,
30

Carta del rei Carles III a Josep de Copons, marquès de Moja de la Torre

Moja 326/II/86

El rei mana al marquès de Moja de la Torre que, donat que el Papa Climent
XIV concedí al rei catòlic la butlla de la Santa Croada, quan es prediqui la
butlla·la sigui rebuda amb la solemnitat i veneració requerida. Aranjuez.
Signatura estampillada. [1] p.
Castellà

1795, abril, 1 Carta de Carles IV a Narcís de Sarriera, marquès de Moja de la Torre

Moja 326/II/90

El rei mana al marquès de Moja de la Torre que, donat que el Papa Pius VIè
concedí al rei catòlic la butlla de la Santa Croada, quan es prediqui la
butlla·la sigui rebuda amb la solemnitat i veneració requerida. Aranjuez.
Signatura estampillada. 1 p.
Castellà
1801, abril,
26

Carta de Carles IV a Maria Lluísa de Cartellà, marquesa de Moja de la Torre

Moja 326/II/91

El rei mana al marquès de Moja de la Torre que, donat que el Papa Pius VIè
concedí al rei catòlic la butlla de la Santa Croada, quan es prediqui la
butlla·la sigui rebuda amb la solemnitat i veneració requerida. Aranjuez.
Signatura autògrafa. 1 p.
Castellà
1817,
gener, 25

Lletra de germandat de l'Ordre de Sant Jeroni dirigida a Maria Josepa de
Sarriera i de Copons, marquesa de Moja de la Torre i de Cartellà, al seu
marit Gaietà d'Amat i les seves filles

Moja 1 bis/83

Juan Álvarez, general de l'Ordre de Sant Jeroni, estèn lletra de germandat i
comunica la participació de tots els béns espirituals de l'ordre de Sant Jeroni
a Maria Josepa de Sarriera i de Copons, marquesa de Moja i de Cartellà, al
seu marit Gaietà i les seves filles. Àvila. Imprès i manuscrit. [1] p.
Castellà
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01.02.02.04.02.01. PERE DE COPONS I DE TEIXIDOR, BISBE DE LA SE
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

"Inventario hecho ante consecrationem de los bienes y haçienda del
1670,
desembre, 4 ilustrísimo señor don Pedro Copons obispo electo de Urgel en virtud de
comissión de el ilustrísimo y reverendísimo señor don Galeazzo Marescoti,
arçobispo de Comito y nuncio y colector general apostólico en estos reynos
de España admittido y aprovado por su señoría ilustrísima"

Moja 101

Escriptura d'inventari realitzat per Jacint Borràs, notari de Barcelona, de les
rendes, béns immobles, mobles i deutes de Pere de Copons abans de la
seva consagració com a bisbe de la Seu d'Urgell. Consten, com a propietats
immobiliàries, les cases del carrer dels Mercaders (vivenda del bisbe), de la
Carúbia [sic], Sant Pere Més Alt, dels Sombrerers, Baixada dels Lleons,
Carme, de les viles de Sant Martí Sarroca i Vilafranca del Penedès; cinc
peces de terra de Barcelona i Vilafranca del Penedès; a més de pensions de
censos i censals. Es descriuen els béns immobles del carrer dels Mercaders,
fent constar la dotzena de llibres de la biblioteca. Barcelona. Còpia autèntica
signada a Madrid per Joan Babtista Gaubertí el 7 de febrer 1671. [28] p.
Castellà i llatí
1671, maig, Llevador d'àpoques i de rebuts atorgats a favor de Pere de Copons i de
Moja 26/7/1
10 - 1680,
Teixidor, bisbe de la Seu d'Urgell
abril, 22
Àpoques relligades en un volum i atorgades per Josep Vicens (com a
procurador d'Ignasi de Cruïlles), Josep Capellades (com a procurador de
Joan de Marimon, d'Agnès Ramon i Tord i Bernat de Marimon), Pau Duran
(com a procurador de Gabriel de Santcliment), Josep de Vega i d'Oluja, Lluís
a Paguera, Josep Mauri, Raimon Oliver, Pere Damià (com a procurador de la
comunitat de preveres de Vilafranca del Penedès), Isidre Cervos, Joan Creus
i Francesc Trallet, Miquel Soler, Francesc Noves; així com rebuts estesos per
Serapio Berart, Gertrudis Lluçàs, Ignasi de Cruïlles, Miquel i Francesc de
Ramon, Bernardí de Marimon, Galceran de Llor, Isidre Coriolà, Antoni Vidal,
Pere Vidal i Tomàs Sala (com a procurador de Francesc Gordin) davant Pau
Prat, Josep Farell, Joan Almirall, Josep Martí, Pau Pomés, Francesc Salmell i
Josep Cervera. Amb les àpoques atorgades per Josep de Vega per la dot de
Joana de Vega, neboda de Pere de Copons i de Teixidor. Inclou un sumari
de les escriptures principals. Barcelona, La Seu d'Urgell, Balaguer,
Guissona. [88] p.
Llatí i català
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01.02.02.04.02.01.01. CANONGE DE LA CATEDRAL DE BARCELONA.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1647 1648]

Comptes de l'Administració de la Pia Almoina i del llibres de la Caritat i dels
Beneficis Units de la Catedral de Barcelona

Moja 543/8

Dossier amb resums, sumes i comptes de l'Administració de la Pia Almoina i
dels llibres de la Caritat i dels Beneficis Units de la Catedral, sumes dels
quals es troben també en el dors de dues missives enviades a Josep Rovira,
una de Pere Joan Llenguart i una altra de Joan Codina, síndich. Inclou així
mateix la relació "Lo que acostuma de rèbrer la pia amoyna de la Seu de
Barcelona en la parròchia de Santa Maria de Martorell". Barcelona. 7 unitats.
[29] p.
Català
1574 - 1612 Llibre de rebuts d'Antic Llunell

Moja 555/I

Registre de rebuts atorgats a favor d'Antic Llunell, pagès de l'Hospitalet, el
qual satisfeia diferents censos a entitats eclesiàstiques, entre les quals
beneficis eclesiàstics de l'església de Santa Anna de Barcelona, la pabordia
de juny de la Seu de Barcelona, monestir de Sant Pere de les Puelles.
Català
1603, març,
11 - 1603,
març, 20 /
1680,
gener, 7

Capbreu de les rendes del lloc de Banyeres del Penedès corresponents a la
Pabordia de Novembre de la Catedral de Barcelona

Moja 64

Capbreu amb 41 confessions emfitèutiques atorgades davant Gaspar
Bartomeu, notari de Vilafranca del Penedès, a favor de Gabriel Mallafré,
clergue de la Selva del Camp, prepòsit de la Pabordia de Novembre.
L'acompanya, sense relligar, una confessió atorgada per Rambó Xambó,
teixidor de lli de Banyeres del Penedès, a favor de Francesc Castellet, síndic
i procurador del Capítol de la Seu de Barcelona. Inclou a l'inici sumari
onomàstic. Banyeres del Penedès (Baix Penedès) i Vilafranca del Penedès
(Alt Penedès). Còpia simple. [201] p.
Llatí i català

1647, maig, "Llibre de la administració dels 40 beneficis units de la Seu de Barcelona en
1 - 1649,
lo bienni que comensà al primer de maig 1647 y finí al derrer de abril 1649
abril, 30
essent charitater lo il·lustre senyor don Pedro de Copons"

Moja 292/II/1

Registre de comptes donats per Pere de Copons, canonge i caritater de la
Seu de Barcelona, en el qual consten primerament les entrades de rendes
de cada benefici i a continuació les despeses. Barcelona. Còpia autèntica
signada per Francesc Marçal el 10 d'agost de 1709. [86] p.
Català i llatí
1647, maig, "Llibre de la administració del Majordom de la Pia Almoyna de la Seu de
Moja 292/II/5
1 - 1649,
Barcelona en lo bienni que comensà al primer de maig 1647 y finí al últim al
abril, 30
últim de abril 1649 essent charitater lo il·lustre senyor don Pedro de Copons"
Registre de comptes donats per Pere de Copons, canonge i caritater de la
Seu de Barcelona, en el qual consten primerament les entrades de rendes i a
continuació les despeses. Barcelona. Còpia autèntica signada per Francesc
Marçal el 10 d'agost de 1709. [82] p.
Català i llatí
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1647, maig, "Llibre de la administració de la Pia Almoyna de la Seu de Barcelona en lo
1 - 1649,
bienni que comensà al primer de maig 1647 y finí al últim al últim de abril
abril, 30
1649 essent charitater lo il·lustre senyor don Pedro de Copons"

Moja 292/II/3

Registre de comptes donats per Pere de Copons, canonge i caritater de la
Seu de Barcelona, en el qual consten primerament les entrades de rendes i a
continuació les despeses. Barcelona. Còpia autèntica signada per Francesc
Marçal el 10 d'agost de 1709. [33] p.
Català i llatí
1647, maig, "Libre de Banch y Taula 1647. Essent caritater don Pedro de Copons".
Moja 400
6 - 1650,
juliol, 16
Registre d'operacions efectuades mitjançant el banc de Barcelona, tant
d'entrades com d'ordres de pagament del Capítol de la Seu de Barcelona
portat per Pere de Copons, canonge i caritater. Consten rendes cobrades per
censos, censals, lluïsmes, arrendaments i despeses per quitaments de
censals, salaris i encàrrecs a menestrals, compres de cera, teixits i
ornaments, blat i palla... Inclou sumari. Barcelona. [342] p.
Català

1649, maig, "Llibre de la administració dels 40 beneficis units de la Seu de Barcelona en
1 - 1651,
lo bienni que comensà al primer de maig 1649 y finí al derrer de abril 1651
abril, 30
essent charitater lo il·lustre senyor don Pedro de Copons"

Moja 292/II/2

Registre de comptes donats per Pere de Copons, canonge i caritater de la
Seu de Barcelona, en el qual consten primerament les entrades de rendes
de cada benefici i a continuació les despeses. Barcelona. Còpia autèntica
signada per Francesc Marçal el 10 d'agost de 1709. [74] p.
Català i llatí
1649, maig, "Llibre de la administració del Majordom de la Pia Almoyna de la Seu de
Moja 292/II/6
1 - 1651,
Barcelona en lo bienni que comensà al primer de maig 1649 y finí al últim al
abril, 30
derrer de abril 1651 essent charitater lo il·lustre senyor don Pedro de Copons"
Registre de comptes donats per Pere de Copons, canonge i caritater de la
Seu de Barcelona, en el qual consten primerament les entrades de rendes i a
continuació les despeses. Barcelona. Còpia autèntica signada per Francesc
Marçal el 10 d'agost de 1709. [67] p.
Català i llatí
1649, maig, "Llibre de la administració de la Pia Almoyna de la Seu de Barcelona en lo
1 - 1651,
bienni que comensà al primer de maig 1649 y finí al últim al derrer de abril
abril, 30
1651 essent charitater lo il·lustre senyor don Pedro de Copons"

Moja 292/II/4

Registre de comptes donats per Pere de Copons, canonge i caritater de la
Seu de Barcelona, en el qual consten primerament les entrades de rendes i a
continuació les despeses. Barcelona. Còpia autèntica signada per Francesc
Marçal el 10 d'agost de 1709. [34] p.
Català i llatí
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1650, abril,
9 - 1652,
octubre, 12

Llibre comptable de la Catedral de Barcelona i de Pere de Copons

Moja 352

1662

"Libre de Badalona de l'any 1662"

Registre d'entrades i pagaments de la Seu de Barcelona portat pel canonge
Josep Rovira Boldó per compte de Pere de Copons, canonge i caritater. Com
a entrades cobrades, figuren censos, lluïsmes, arrendaments i com a
despeses salaris com els dels beneficiats, nuncis, notaris, advocats, del
contralt, el baixó, l'entonador, l'organer... així com també figuren els sous
d'una companyia de soldats. En full separat, i a continuació, segueixen els
comptes del blat de 1652 de Pere de Copons. Per acabar, cobraments i
despeses girats pel Banc de Barcelona, en el qual figuren conceptes
semblants als anteriors, més els sous satisfets a una companyia de soldats
formada pel Capítol de la Seu el mes de novembre de 1650. Barcelona. [84]
p.
Català
Moja 543/3

Registre en què consten els pagadors de delme, els conceptes (mestall,
civada, ordi, faves) i les quanties, i finalment les quarteres d'ordi i forment
satisfetes a un cotxer, possiblement al de Pere de Copons. [Badalona]
(Barcelonès). [15] p.
Català
1662,
desembre
20

Escriptura de concòrdia atorgada entre el Capítol de la Seu de Barcelona i
Pere de Copons

Moja 353/II

El Capítol de la Seu de Barcelona i el senyor Pere de Copons, tresorer,
canonge i creditor de la mateixa Catedral, s'avenen a que el Capítol pagui
anualment 125 lliures, amb data de 20 de desembre, i a partir de 1663, a sor
Maria Teresa Copons, monja escolana del convent de Montision (mentre
però no tingui dotze anys a satisfer a Pere de Copons) i, després de la seva
mort, a celebrar en la mateixa catedral una missa quotidiana i un aniversari.
Còpia signada per Pere Pau Vives, notari de Barcelona. Inclou, sense
relligar, un regest de l'instrument.
Català i llatí
1664 - 1666 Comptes de les despeses de la verema

Moja 543/5

Registres comptables de les despeses per vermar una vinya (jornals de
treballadors, material, adobs...). [Badalona], (Barcelonès). 3 unitats. [45] p.
Català
1664, agost "Libre dels delmes de Badalona de l'any 1664"

Moja 543/4

Registre en què consten els pagadors de delme, els conceptes (mestall,
civada, ordi, faves) i les quanties, i finalment les quarteres d'ordi i forment
satisfetes a un cotxer, possiblement al de Pere de Copons. [Badalona]
(Barcelonès). [15] p.
Català
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1665, agost, Comptes dels ingressos i despeses de Pere de Copons, redactats pel seu
22
procurador Bonaventura Margarit

Moja 543/2

Registre comptable del període comprès entre el 23 d'octubre de 1664 i el 22
d'agost de 1665 en el qual consten primerament els ingressos i a continuació
les despeses (per alimentació, per correu, jornals de treballadors...). Inclou
un rebut estès per Josep Balaguer i una nota en què consten les sumes
totats dels cobraments i les despeses realitzades pel procurador [Barcelona].
3 unitats. [45] p.
Català
1665, agost, Comptes dels ingressos i despeses de la Pabordia del mes de Maig de la
22 / 1666,
Seu de Barcelona, de Pere de Copons, redactats pel seu procurador
febrer, 5
Bonaventura Margarit

Moja 543/1

Registre comptable del període comprès entre el 28 d'agost de 1665 i el 5 de
febrer de 1666 en el qual consten primerament els ingressos i a continuació
les despeses (per causes judicials, per vermar una vinya de Badalona,
adobs, lloguer de fadrins i personal...). [Barcelona]. [45] p.
Català
1666

"Libreta del vermar de 1666"

Moja 543/6

Registre amb cognoms de treballadors, ordenats alfabèticament, i els seus
jornals, i a continuació els imports dels pagaments a treballadors i d'altres
despeses del vermar. [Badalona], (Barcelonès). [15] p.
Català
1676,
gener, 30

Escriptura d'àpoca atorgada per Raimon de Soler a favor de Pere de
Copons, bisbe de la Seu d'Urgell

Moja 515/VI/28

Francesc Farrer, mercader de Barcelona, com a procurador de Raimon de
Soler, militar de l'Ordre de Sant Joan de Jerusalem i comendatari de la
Comanda de Sant Joan de Barcelona en el Comtat del Rosselló, reconeix
haver rebut de Pere de Copons 39 lliures i 4 sous corresponent a un cens
anual de 9 sous de pensió d'unes peces de terra situades en la muntanya de
Montjuïc, en la partida anomenada el Coll de Forcats o Lledoner d'en
Carnestoltas i en el lloc anomenat la Granota. Barcelona. Còpia autenticada
per Josep Güell, notari de Barcelona. [3] p.
Llatí
1676, març, Escriptura d'àpoca atorgada per Joan Vallès a favor de Pere de Copons,
14
bisbe de la Seu d'Urgell

Moja 515/VI/29

Joan Vallès, prevere i beneficiat, com a procurador del Capítol de la Catedral
de Barcelona, reconeix haver rebut de Pere de Copons 22 lliures
corresponents a pensions degudes d'un cens anual d'1 lliura i 2 sous de
pensió que presta al Benefici de Sant Silvestre per una peça de terra campa
situada en el lloc anomenat el Coll de Forcats. Barcelona. Còpia autenticada
per Maties Marçal, notari de Barcelona. [2] p.
Llatí
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[1671, març] Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/3/65

Tremp, carta anònima de la vila de. Tremp (Pallars Jussà). 1 carta. [3] p.
Català
1646,
Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
setembre, 2
Reverter, Josep. Roma (Itàlia). 1 carta. [2] p.
Català

Moja 547/3/20

1653, maig, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
24 - 1654,
febrer, 28
Ros, Alejandro de. Madrid. 8 cartes. [17] p.
Castellà

Moja 547/3/32

1653,
setembre,
20 - 1671,
desembre

Lletres de Miquel Alegre a Pere de Copons i de Teixidor, bisbe de la Seu
d'Urgell

Moja 547/1/5

1655,
octubre, 19

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Dossier amb les missives de Miquel Alegre, en què demana, entre altres
coses, ajuda per Bartomeu Tersa. Barcelona i Madrid. 3 cartes.
Català i castellà
Moja 547/1/98

Felip [Philippe], Esteve. Pontons (Alt Penedès). 1 carta. [3] p.
Català
1655,
octubre, 23

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/2/42

Lleó, Jaume (batlle de Sant Martí). Vilanoveta, Sant Pere de Ribes (Garraf).
1 carta. [4] p.
Català
1657, agost, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
17
Crespí de Valldaura, Francesc (bisbe de Vic). Vic (Osona). 1 carta. [2] p.
Castellà

Moja 547/1/89

1663,
desembre,
1 - 1666,
octubre, 8

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/2/21

1663,
desembre,
14

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1663,
desembre,
8 / 1664,
juny, 21

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Gonzaga, Vicente (lloctinent i capità general de Catalunya). Inclou una còpia
d'una carta de Vicente Gonzaga. Barcelona. 54 lletres (inclosa la còpia).
[145] p.
Castellà
Moja 547/3/5

Porta, Jaume (frare del Monestir de Santa Maria de Santes Creus).
Aiguamúrcia (l'Alt Camp). 1 carta. 1 p.
Castellà
Moja 547/1/88

Coza, Agustín de. Madrid. 2 cartes. [2] p.
Castellà
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1664,
desembre,
20 - 1671,
desembre,

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/2/34

1664,
novembre,
15 / 1665,
juny, 7

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1664,
octubre 31

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Judice, Andrés Agustín. Barcelona. 3 cartes. [4] p.
Castellà
Moja 547/2/50

Marimon, Joan de. Barcelona. 1 carta. [3] p.
Castellà
Moja 547/2/88

Pastor, Joan Baptista. Barcelona. 1 carta. 1 p.
Català
1664,
octubre,
18 - 1665,
agost, 29 /

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1664,
octubre,
26 - 1671,
desembre,
19

Lletres de Josep Balaguer a Pere de Copons i de Teixidor, bisbe de la Seu
d'Urgell

1664,
octubre, 3

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/2/1

Ferrer, Lluís. Barcelona. 10 cartes. [27] p.
Castellà
Moja 547/1/21

Dossier amb les missives de Josep Balaguer, donant informacions àmplies
de Barcelona. Barcelona. 8 cartes. [14] p.
Català i castellà
Moja 547/2/87

Pallarès, Miquel de. Besalú (la Garrotxa). 1 carta. 1 p.
Català
1664,
setembre,
15 / 1671,
desembre,

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1664,
setembre,
23

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1665, abril,
12

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/3/26

Rocabertí, Josep de. Barcelona i les Pallargues (Segarra). 2 cartes. [3] p.
Català
Moja 547/1/94

Erill Orcau, Francisco Antonio. Saragossa (Aragó). 1 carta. 1 p.
Castellà
Moja 547/1/67

Codina, Jeroni. Barcelona. 1 carta. [2] p.
Castellà
1665, abril,
19

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/2/5

Fontdevila, Josep. Barcelona. 1 carta. [2] p.
Català
1665, agost, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
2 - 1671,
desembre, Francolí, Jeroni (canonge). Barcelona. 2 cartes. [2] p.
26
Català
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1665, agost, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
9
Gallart, Josep. Barcelona. 1 carta. [2] p.
Català

Moja 547/2/12

1665, agost, Lletra de Mariangela Alemany i Fontanella a Pere de Copons i de Teixidor,
9
bisbe de la Seu d'Urgell

Moja 547/1/4

Dossier amb la missiva de Mariangela Alemany i Fontanella, en què tracta de
deutes. Barcelona. 1 carta.
Català
1665, agost, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
9 - 1671,
juny, 12
Piquer, Jacint. Barcelona. 3 cartes. [5] p.
Castellà

Moja 547/2/97

1665,
Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
febrer, 24 1667, març, García de Londoño, Domingo. Barcelona. 7 cartes. [16] p.
18 / 1671,
Castellà

Moja 547/2/14

1665, juliol,
26

Moja 547/1/58

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
Castellar, Jaume (frare). Barcelona. 1 carta. [2] p.
Castellà

1665, juliol,
26 - 1672,
agost, 6

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1665, juliol,
27 - 1665,
agost, 9

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1665, juliol,
28 - 1665,
agost, 11

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1665, juliol,
30

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/2/35

[Lanuza-Montbui-Vilarig, Josep de] (comte de Plasència). Barcelona i
Peralada (l'Alt Empordà). 5 cartes. [7] p.
Castellà
Moja 547/1/29

Berardo, Agustín. Inclou còpia de cartes enviades per Pere de Copons i de
Teixidor a Agustí Berardo i Josep de Sorribas. Vallòria (Banyuls de la
Marenda, Rosselló). 5 lletres (incloses les còpies). [8] p.
Castellà

Moja 547/2/40

Llebrer, Pere Màrtir. Girona. 3 cartes. [4] p.
Català
Moja 547/1/82

Cornet i Sacirera, Jeroni de. Igualada. 1 carta. [2] p.
Castellà
1665, juliol,
31

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/3/23

Ribera, Francisco de. Barcelona. 1 carta. 1 p.
Castellà
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1665, juny,
14

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/2/86

Pallarès, Josep. Barcelona. 1 carta. [2] p.
Castellà
1665, maig, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
24 - 1665,
agost, 22
Pinós, Galceran de. Barcelona, Perpinyà i Badalona. 7 cartes. [17] p.
Català

Moja 547/2/96

1666, agost, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
25 - 1667,
gener, 19
Pons Castellví, Fabrici de. Figueres (Alt Empordà). 18 cartes. [43] p.
Català i castellà

Moja 547/3/1

1666,
Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
desembre, 1
Comba, [No consta el nom]. Marsella (França). 1 carta. [2] p.
Castellà

Moja 547/1/69

1666,
novembre,
28 - 1666,
desembre,
28

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/2/47

1666,
setembre,
21 - 1671,
desembre,
10

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Macqueron, Carles de (intendent). Inclou lletra dirigida a Josep Gorgós.
Perpinyà i Salses (França). 6 lletres. [13] p.
Castellà i francès
Moja 547/1/83

Coromines, Cristòfol (canonge). Inclou còpies d'una resposta a unes lletres
executorials i a una sentència i un estat de despeses a compte del bisbe.
Barcelona, Guissona (la Segarra), Puigcerdà (Baixa Cerdanya) i Sanaüja (la
Segarra). 11 cartes. [47] p.
Català i llatí

1669, maig, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
Moja 547/3/25
15 - 1670,
gener, 7
Robert, Bartomeu (batlle de Sitges). Inclou un fragment d'una nota realitzada
per Daniel Sayol, almoiner de la Seu de Barcelona, d'un procés criminal
instat contra diferents homes de Sitges. Sitges (Garraf). 9 cartes. [21] p.
Català
1669, maig, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
15 / 1669,
novembre, Sitges, jurats de la vila de. Inclou una lletra dels jurats dirigida a Francesc
12
Valeri, canonge i almoiner de la Seu de Barcelona. Sitges (Garraf). 2 cartes.
[5] p.
Català

Moja 547/3/51

1669, maig, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
23
Ribera, Pere (jurat i lloctinent de batlle de Sitges). Sitges (Garraf). 1 carta. 1
p.
Català

Moja 547/3/22
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1669,
Lletra de Josep Ballaster a Pere de Copons i de Teixidor, bisbe de la Seu
novembre, 7 d'Urgell

Moja 547/1/23

Dossier amb la missiva de Josep Ballaster, tractant d'una carta i d'una dot.
Sitges (el Garraf). 1 carta. [3] p.
Català

1670,
desembre,
9 - 1671,
octubre, 1

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671, abril,
10

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/3/11

Queralt, Josefina (abadessa del Convent de Nostra Senyora d'Almatà).
Balaguer. 4 cartes. [11] p.
Català
Moja 547/1/72

Confraria de la Minerva de la vila de Puigcerdà, administradors de la.
Puigcerdà. 1 carta. [3] p.
Català
1671, abril,
10

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/3/47

Saneja, rector de. Saneja (Guils de Cerdanya, Baixa Cerdanya). 1 carta. [2] p.
Català

1671, abril,
11

Lletra de Joan Amill a Pere de Copons i de Teixidor, bisbe de la Seu d'Urgell

Moja 547/1/10

Dossier amb la lletra de Joan Amill. Sort (Pallars Sobirà). 1 carta. 1 p.
Català
1671, abril,
12

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/2/13

Garcés, Joan (prior del Convent de Carmelites d'Areny de Noguera).
Barcelona. 1 carta. [3] p.
Castellà
1671, abril, Lletres de Lluís d'Areny a Pere de Copons i de Teixidor, bisbe de la Seu
13 / 1671,
d'Urgell
setembre, 7
Dossier amb la missiva de Lluís d'Areny. Tremp (Pallars Jussà). 2 cartes. [2]
p.
Castellà

Moja 547/1/16

1671, abril, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
14 - 1671,
setembre, 8 [Bover, Josep], Abat del Monestir de Santa Maria de Serrateix. Barcelona i
Puigcerdà (la Baixa Cerdanya). 2 cartes. [4] p.
Castellà

Moja 547/1/36

1671, abril,
15 - 1671,
juliol, 11

Moja 547/1/74

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
Copons, Anna (neboda de Pere de Copons i de Teixidor). Barcelona. 2
cartes. [4] p.
Català
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1671, abril,
15 - 1671,
octubre, 15

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/1/81

1671, abril,
16 - 1671,
agost, 29

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671, abril,
16 - 1671,
desembre,
17

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671, abril,
16 - 1671,
desembre,
20

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671, abril,
16 - 1671,
juny, 12

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671, abril,
16 - 1671,
juny, 8

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671, abril,
16 - 1671,
novembre,
19

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671, abril,
17

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Cornet, Maria Agnès (abadessa). Puigcerdà. 5 cartes. [11] p.
Català
Moja 547/1/32

Bertran, Francesc. Guissona (Segarra). 5 cartes. [11] p.
Català
Moja 547/2/74

Muniesa, Tomàs (jesuïta). Barcelona. 14 cartes. [30] p.
Castellà
Moja 547/2/33

Josa, Guillem Ramon de. Barcelona i Solsona. 3 cartes. [8] p.
Catala i castellà
Moja 547/3/14

Quintana, Pere (prevere). Barcelona. 3 cartes. [6] p.
Català i castellà
Moja 547/1/57

Cases, Joan (rector). Coll de Nargó. 3 cartes. [7] p.
Català i castellà
Moja 547/1/39

Bullfarines, Josep (canonge). Balaguer (Noguera). 8 cartes. [18] p.
Català
Moja 547/2/36

Latras, Benet (abat). Monestir de Santa Maria d'Alaó. (Alta Ribagorça). 1
carta. [2] p.
Català
1671, abril,
17

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/2/3

Fillat, Joan (abat de Santa Maria de Lavaix). Monestir de Santa Maria de
Lavaix (Alta Ribagorça). 1 carta. [2] p.
Castellà
1671, abril, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
17 - 1671,
desembre, 4 Velasco, Juan de. Barcelona i Claresvalls (Clairvaux, lFrança). 7 cartes. [24]
p.
Castellà
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1671, abril,
19

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/3/24

Ribes, rector de (no consta nom ni cognom). Ribes [de Freser] (Ripollès). 1
carta. [2] p.
Català

1671, abril,
19 - 1671,
desembre,
16

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/3/50

Servat, Bartomeu. Barcelona. 3 cartes. [8] p.
Castellà

1671, abril, 2 Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/2/99

Ponç i de Guimerà, Josep de. Perpinyà. 1 carta. [2] p.
Català
1671, abril,
20

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/3/6

[Portocarrero y Lasso de la Vega, Melchor] Comte de la Monclova.
Puigcerdà. 1 carta. [2] p.
Castellà

1671, abril,
20 - 1671,
desembre,
28

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671, abril,
21

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/3/54

Solans, Francesc. Inclou un compte de les despeses en ports de cartes.
Barcelona. 16 cartes. [36] p.
Català
Moja 547/2/53

Martín y de Correggia, Eularia (Convent de Montesion). Barcelona. 1 lletra.
[2] p.
Castellà
1671, abril,
22

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/2/20

Gili, Francesc. Peramola (Alt Urgell). 1 carta. [3] p.
Català

1671, abril, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
25 - 1671,
setembre, 8 Oms de Rocabertí, Joan d' (mestre general de predicadors). Roma (Itàlia). 2
cartes. [4] p.
Castellà

Moja 547/2/84

1671, abril,
26 - 1671,
desembre,
29

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/2/95

1671, abril,
27 - 1671,
setembre,
14

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Petit, Pere. Barcelona. 4 cartes. [6] p.
Català
Moja 547/2/68

Mongai, Manuel (rector). Peralta de la Sal (Peralta i Calassanç, la Llitera). 7
cartes. [18] p.
Castellà
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Títol/Descripció
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1671, abril,
28

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/1/90

Delàs, Francesc. Girona. 1 carta. [2] p.
Català
1671, abril,
3 - 1671,
desembre,
28

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671, abril,
30

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/3/70

Valeri, Francesc (canonge). Dues lletres estan signades també per Jeroni
Francolí. Barcelona. 6 cartes. [17] p.
Català
Moja 547/63

Torroella, Francesc (canonge). Barcelona. 1 carta.1 p.
Català
1671, abril, 4 Lletra de Josep Ximenez i de Monrodon a Pere de Copons i de Teixidor,
bisbe de la Seu d'Urgell

Moja 547/3/87

Dossier amb la missiva de Josep Ximenez i de Monrodon, en què tracta,
entre altres temes, de la mort del rector d'Alós. Barcelona. 1 carta. [2] p.
Català

1671, abril,
4 - 1671,
desembre,
18

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671, abril,
4 - 1671,
desembre,
20

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/3/13

Quintana, Miquel (rector de Santa Coloma de [Gramenet]). Inclou un rebut
dels diners cobrats del senyor bisbe. Barcelona. 30 cartes. [93] p.
Català
Moja 547/1/76

Copons, Maria Raimunda de; Llussàs i de Copons, Gertrudis, i Copons,
Maria Teresa de (monges del Convent de Montesion de Barcelona i nebodes
de Pere de Copons i de Teixidor). Barcelona. 49 cartes. [93] p.
Català i castellà

1671, abril, 5 Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/1/37

Brandi, Francesco. Barcelona. 1 carta. [2] p.
Italià
1671, abril, 5 Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/3/18

Reixac, Joan (prevere). Alós (Pallars Sobirà). 1 carta. [2] p.
Català
1671, abril,
5 - 1671,
desembre,
27

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/1/27

Berardo de Pons, Francisco. Barcelona. 2 cartes. [5] p.
Castellà

1671, abril, 8 Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/2/92

Perlas, Antonio. València. 1 carta. [2] p.
Castellà
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Títol/Descripció
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1671, abril,
8 - 1671,
juliol, 2

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/3/4

Porcioles, Joan (mercader). Barcelona. 4 cartes. [8] p.
Català

1671, agost Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
Moja 547/2/29
13 / sd.
Guitart, Rafel (vicari provincial de Sant Francesc). Cervera (la Segarra) i sl. 1
carta i 1 suplica. [6] p.
Català i castellà
1671, agost, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
15
Cellers, Miquel de. Barcelona. 1 carta. [2] p.
Castellà

Moja 547/1/59

1671, agost, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
19 - 1671,
agost, 21
Brasó i Rovira, Bonaventura. Sort (Pallars Sobirà). 2 cartes. [5] p.
Català

Moja 547/1/38

1671, agost, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
2
Gilbert, Hipòlita (monja). Puigcerdà. 1 carta. [2] p.
Català

Moja 547/2/19

1671, agost, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
20
Tereda, Pere de. 1 carta.1 p.
Català

Moja 547/3/57

1671, agost, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
26 - 1671,
desembre, Salbà i de Vallgornera, Miquel de. Barcelona i Madrid. 2 cartes. [4] p.
Castellà
26

Moja 547/3/38

1671, agost, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
Moja 547/2/67
27
Molins, Vicenç (frare del convent de Jesús de Cervera). Cervera (la Segarra).
1 carta. [2] p.
Castellà
1671, agost, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
29 - 1671,
desembre, Casademunt, òlim de Boixadors, Josep de. Madrid. 2 cartes. [3] p.
26
Castellà

Moja 547/1/56

1671, agost, Lletra de Joan Arrufat a Pere de Copons i de Teixidor, bisbe de la Seu
3
d'Urgell

Moja 547/1/19

Dossier amb la missiva de Joan Arrufat (domer), sobre la captura de mossèn
Rull. Cervera (Segarra). 1 carta. 1 p.
Català
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1671, agost, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
30
Torrens, Francesc. Barcelona. 1 carta. [2] p.
Català

Moja 547/3/61

1671, agost, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
6 / 1671,
desembre, [Pons i d'Esquerrer, Lluís de] (bisbe de Solsona). Solsona (el Solsonès). 2
15
cartes. [4] p.
Castellà

Moja 547/3/3

1671,
desembre

Moja 547/1/100

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
Fernández del Campo y Angulo, Pedro. Madrid. 1 carta. 1 p.
Castellà

1671,
desembre,
10

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671,
desembre,
12

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671,
desembre,
12

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671,
desembre,
12

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671,
desembre,
13

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671,
desembre,
13

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671,
desembre,
14

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671,
desembre,
15

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/2/49

March i de Jalpí, Joan Baltasar. Madrid. 1 carta. 1 p.
Castellà
Moja 547/1/96

Exea, Luis de. Madrid. 1 carta. 1 p.
Castellà
Moja 547/2/9

Frías y Estrada, Antonio. Madrid. 1 carta. 1 p.
Castellà
Moja 547/1/103

Ferrer, Sebastià. Barcelona. 1 carta. 1 p.
Català
Moja 547/2/61

Meca, Dídac Anton. Vergós (Cervera, Segarra). 1 carta. [2] p.
Català
Moja 547/1/95

Escardó, Gabriel. Barcelona. 1 carta. 1 p.
Català
Moja 547/1/55

Carulla, Josep. Roma. 1 carta. [2] p.
Català
Moja 547/2/28

Guitart, Jaume. Girona. 1 carta. [2] p.
Català
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1671,
desembre,
15

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/2/75

1671,
desembre,
16

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671,
desembre,
16

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671,
desembre,
16

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671,
desembre,
16

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671,
desembre,
16 - 1671,
desembre,

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671,
desembre,
17

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671,
desembre,
17

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671,
desembre,
18

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671,
desembre,
18

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671,
desembre,
18

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Múxiga, Antoni de. Barcelona. 1 carta. 1 p.
Castellà
Moja 547/2/37

Lentiscla, Francesc. Barcelona. 1 carta. 1 p.
Català
Moja 547/3/7

Pous, Maria [Convent de Sant Maties de Barcelona]. Barcelona. 1 carta.1 p.
Català
Moja 547/2/32

Jalpí Julià, [Josep] (prior). Barcelona. 1 carta. 1 p.
Català
Moja 547/1/80

Copons i Grimau, Ramon (nebot de Pere de Copons i de Teixidor).
Barcelona. 1 carta. [2] p.
Castellà
Moja 547/3/12

Quintà, Joan Baptista. Puigcerdà (Baixa Cerdanya). 2 cartes. [3] p.
Català
Moja 547/1/43

Camporrells, Lluís. Barcelona. 1 carta. [1] p.
Català
Moja 547/2/62

Miquel, Jeroni de. Barcelona. 1 carta. [2] p.
Català
Moja 547/3/60

[Torre Aguilar], Agustín de. Barcelona. 1 carta.1 p.
Castellà
Moja 547/1/46

Carbonell, Joan. Barcelona. 1 carta. [1] p.
Català
Moja 547/2/46

Locos, Lluís. Barcelona. 1 carta. 1 p.
Català
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1671,
desembre,
18

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/3/75

1671,
desembre,
19

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671,
desembre,
19

Lletra de Pere Benet Atxer a Pere de Copons i de Teixidor, bisbe de la Seu
d'Urgell

Vicens, Nicolau (frare del Convent de Sant Agustí). Barcelona. 1 lletra. 1 p.
Català
Moja 547/2/51

Marimon, Fèlix de. Barcelona. 1 carta. 1 p.
Castellà
Moja 547/1/20

Dossier amb la missiva de Pere Benet Atxer (capellà), donant el bon Nadal.
Barcelona. 1 carta. 1 p.
Català
1671,
desembre,
19

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671,
desembre,
19

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671,
desembre,
19

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671,
desembre,
19

Lletra de sor Maria Areny a Pere de Copons i de Teixidor, bisbe de la Seu
d'Urgell

Moja 547/1/87

Cot, Sebastià. Barcelona. 1 carta. 1 p.
Català

Moja 547/1/93

Erill, Jaume d'. Guissona (Segarra). 1 carta. 1 p.
Castellà
Moja 547/3/82

Vilardaga, Josep. Barcelona. 1 carta. 1 p.
Català
Moja 547/1/14

Dossier amb la missiva de sor Maria Areny, felicitant Nadal. Barcelona. 1
carta. 1 p.
Català

1671,
Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
desembre, 2
Vilella, Josep. Sanaüja (Segarra). 1 carta. [2] p.
Català

Moja 547/3/83

1671,
desembre,
20

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/2/69

1671,
desembre,
20

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Montserrat, Oleguer. Barcelona. 1 carta. 1 p.
Català
Moja 547/3/10

Pujades, Francesc. Barcelona. 1 carta. 1 p.
Castellà
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1671,
desembre,
21

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/2/6

1671,
desembre,
22

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671,
desembre,
22

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671,
desembre,
23

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671,
desembre,
25

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671,
desembre,
26

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671,
desembre,
26

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671,
desembre,
26

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671,
desembre,
26

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671,
desembre,
28

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Fornaguera, Bonaventura. Barcelona. 1 carta. [2] p.
Castellà
Moja 547/2/52

Marta, Miquel. [Saragossa]. 1 carta. 1 p.
Castellà
Moja 547/3/55

[Sotomayor], Ildefonso (arquebisbe de Barcelona). Barcelona. 1 lletra. 1 p.
Castellà
Moja 547/2/18

Geralt, Carles. Sort (Pallars Sobirà). 1 carta. 1 p.
Català
Moja 547/3/21

Rex, Joan Pau (batlle major). Castellnou de Bassella (Bassella, Alt Urgell). 1
carta. 1 p.
Català
Moja 547/3/45

[Sarmiento de Valladares, Diego] (bisbe de Plasència i inquisidor general).
Madrid. 1 carta. [2] p.
Castellà
Moja 547/1/49

[Cardona-Borja i d'Alagó, Antoni de] marquès de Castelnovo. Madrid. 1 carta.
1 p.
Castellà
Moja 547/3/37

Sada, Diego de. Madrid. 1 carta. [2] p.
Castellà
Moja 547/2/77

Navarra Rocafull, Melchor de. Madrid. 1 carta. 1 p.
Castellà
Moja 547/2/31

Il·legible. Carta amb signatura il·legible de felicitació de Nadal. Madrid. 1
carta. [2] p.
Castellà
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Topogràfic

1671,
desembre,
30

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/1/102

Ferrer Vinyals, Josep. Barcelona. 1 carta. [3] p.
Castellà

1671,
Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
desembre, 8
Moxica, Nicolau de (frare del Monestir [de Sant Jeroni de la] Murtra.
[Badalona]. 1 carta. [2] p.
Castellà

Moja 547/2/72

1671,
febrer, 10 1671,
desembre,

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/2/44

1671,
febrer, 11 1671,
febrer, 27

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Llorenç, Bernat. Vilafranca de Penedès (Alt Penedès). 3 cartes. [5] p.
Català
Moja 547/3/81

Vilar, Domingo (rector de Fontllonga). Roma. 3 cartes. [6] p.
Català

1671,
Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
febrer, 11 1671, març, Sans i Teixidor, Ramon. Figueres (Alt Empordà). 2 cartes. [4] p.
11
Català

Moja 547/3/42

1671,
febrer, 12

Moja 547/2/57

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
Maseras, Josep. Puigcerdà. 1 carta. [2] p.
Català

1671,
febrer, 14 1671,
desembre,

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671,
febrer, 17

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/3/33

Rovira, Juan. Madrid. 4 cartes. [7] p.
Castellà
Moja 547/3/62

Torrent, Jacint. Roma. 1 carta. [3] p.
Català
1671,
Lletres de Joan Baptista Aloi a Pere de Copons i de Teixidor, bisbe de la Seu Moja 547/1/8
febrer, 17 - d'Urgell
1671, agost,
10
Dossier amb les missives de Joan Baptista Aloi, tractant del lloc de Tamariu.
Castellbó i Vilamitjana (Montferrer i Castellbò, Alt Urgell). 6 cartes. [12] p.
Català
1671,
Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
febrer, 18 1671, març, Capdevila, Climent. La Seu d'Urgell (Alt Urgell). 3 cartes. [7] p.
24
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.02.02.04.02.01.02. CORRESPONDÈNCIA COM A BISBE DE LA SEU
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1671,
febrer, 18 1671,
setembre,
30

Lletres dels canonges i clergat de Balaguer a Pere de Copons i de Teixidor,
bisbe de la Seu d'Urgell

Moja 547/1/22

1671,
febrer, 19 1671,
desembre,
14

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671,
febrer, 2 1671,
octubre, 4

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671,
febrer, 2 /
1671,
desembre,

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Dossier amb les missives dels canonges i clero de Balaguer, tractant de
causes judicials i de la comunitat eclesiàstica. Balaguer (Noguera). 5 cartes.
[5] p.
Català

Moja 547/2/17

Gavarnet, Ramon (rector de Cabanabona i Montsonís). Inclou una lletra de
Josep de Vega i Pons dirigida a Ramon Gavarnet. Montsonís (Foradada, la
Noguera), Cabanabona (la Noguera) i Solsona (el Solsonès). 8 lletres. [17] p.
Català
Moja 547/2/48

March i Agustí, Josep (capellà). Areny. 6 cartes. [12] p.
Castellà
Moja 547/2/58

Massart, Lluís. Igualada (l'Anoia). 2 cartes. [3] p.
Català

1671,
Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
febrer, 20 1671, març, Massià, Antoni Pau. Vic (Osona). 2 cartes. [5] p.
4
Català

Moja 547/2/60

1671,
febrer, 23 1671,
desembre,

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/1/99

1671,
febrer, 23 1671,
febrer, 25

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671,
febrer, 26

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Feliu, Ambròs (veguer de Tremp). Tremp. 9 cartes. [23] p.
Català
Moja 547/2/26

Grau, Rafel. Bigues i Vic (Osona). 2 cartes. [4] p.
Català

Moja 547/3/52

Solà, Josep (canonge). Guissona (Segarra). 1 carta. [2] p.
Català
1671,
febrer, 3

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/1/63

Cervós, Isidre. La Seu d'Urgell (Alt Urgell). 1 carta. [2] p.
Català
1671,
febrer, 8

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/1/64

Clement, Anton. Figueres (Alt Empordà). 1 carta. [2] p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.02.02.04.02.01.02. CORRESPONDÈNCIA COM A BISBE DE LA SEU
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1671,
febrer, 8 1671,
octubre, 21

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/2/43

1671,
febrer, 9 1671,
desembre,
19

Lletres de Joan Almirall a Pere de Copons i de Teixidor, bisbe de la Seu
d'Urgell

Llorenç, Antoni. Vilafranca de Penedès (Alt Penedès). 3 cartes. [8] p.
Català
Moja 547/1/7

Dossier amb les missives de Joan Almirall (prevere), tractant, entre altres
temes, de vi. Piera (Alt Penedès). 6 cartes. [6] p.
Català

1671,
Lletres de Joan d'Aiguaviva i de Tamarit a Pere de Copons i de Teixidor,
Moja 547/1/3
gener, 18 - bisbe de la Seu d'Urgell
1671, març,
25
Dossier amb les missives de Joan d'Aiguaviva i de Tamarit, tractant del palau
del bisbe, butlles, conflictes a Estamariu. Una lletra està signada també per
Cristòfol Coromines. Inclou un esborrany d'una carta sense data de Pere de
Copons possiblement dirigida a Joan d'Aiguaviva. La Seu d'Urgell (Alt
Urgell). 6 cartes. [9] p.
Català
1671,
gener, 19

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/1/50

[Cardona-Fernández de Córdoba y Pimentel, Francisco de] (duc de Sessa i
lloctinent general de Catalunya). Barcelona. 1 carta. [2] p.
Castellà
1671,
gener, 20 1671,
novembre,
24

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/1/65

Clement, Jaume (ardiaca major de Barcelona). Inclou un rebut estès per
Antoni Pasqual de 22 lliures de plata. Roma. 11 cartes. [23] p.
Català

1671,
Lletres de Guillem Areny a Pere de Copons i de Teixidor, bisbe de la Seu
Moja 547/1/15
gener, 24 / d'Urgell
1671, març,
8
Dossier amb les missives de Guillem Areny, fent un obsequi. La Seu d'Urgell
i Ordino (Alt Urgell i Andorra). 2 cartes. [2] p.
Català
1671,
gener, 26

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/2/8

Freto, Simeó. Guissona (Segarra). 1 carta. [2] p.
Català
1671,
gener, 26 1671,
desembre,
15

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/1/85

Cortit i Copons, Maria (germana de Pere de Copons). Gra i Guissona
(Segarra). 9 cartes. [19] p.
Català
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01.02.02.04.02.01.02. CORRESPONDÈNCIA COM A BISBE DE LA SEU
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1671,
gener, 28 1671,
desembre,
14

Lletres de Miquel Amargós a Pere de Copons i de Teixidor, bisbe de la Seu
d'Urgell

Moja 547/1/9

1671,
gener, 29

Lletra de Martín Alfonso a Pere de Copons i de Teixidor, bisbe de la Seu
d'Urgell

Dossier amb les missives de Miquel Amargós (canonge), tractant . Balaguer
(Noguera). 10 cartes. [11] p.
Català

Moja 547/1/6

Dossier amb la missiva de Martín Alfonso. La Seu d'Urgell (Alt Urgell). 1
carta. 1 p.
Castellà
1671,
gener, 30

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/3/67

Trilla, Helena. Balaguer (la Noguera). 1 lletra. [2] p.
Català
1671,
gener, 6 1671,
setembre,
15

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671, juliol,
1

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/3/15

Rabal i Garreta, Joan (prior de Montanyana). Inclou còpia de dues cartes de
Joan Rabal dirigides a Josep March i Agustí i una carta de Francesc Forteza
dirigida a Joan Rabal. Montanyana (Pont de Montanyana, la Ribagorça),
Benavarri (la Ribagorça) i Madrid. 11 cartes (incloses les còpies). [24] p.
Castellà
Moja 547/1/54

Carulla, Francesc (prevere). Oliana. 1 carta. [3] p.
Català
1671, juliol,
17

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/3/46

Sanclemente Corbera, Gabriel de. Barcelona. 1 carta. [3] p.
Castellà
1671, juliol,
19 - 1671,
juliol, 22

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671, juliol,
28

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/1/48

Cardona, Agustí (guardià del Convent de Sant Bonaventura d'Agramunt).
Agramunt (Baix Urgell). 2 cartes. [4] p.
Català
Moja 547/1/66

Clunet, Ramon (rector). Torrebaró. 1 carta. [2] p.
Català
1671, juliol,
3

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/2/85

Palau Soler, Maria de. Mataró (Maresme). 1 carta. [2] p.
Català
1671, juliol,
6

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/2/93

Pérez, Felipe (sergent major). Barcelona. 1 carta. [3] p.
Castellà
Fons Marquesat de Moja
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01.02.02.04.02.01.02. CORRESPONDÈNCIA COM A BISBE DE LA SEU
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1671, juliol, Lletres de Joan Francesc Bellver a Pere de Copons i de Teixidor, bisbe de la Moja 547/1/25
6 - 1671,
Seu d'Urgell
desembre, 7
Dossier amb les missives de Joan Francesc Bellver, sobre capellanies, un
hospital. Balaguer (Noguera). 4 cartes. [9] p.
Català

1671, juliol,
7

Lletra d'Alexandre Arloví a Pere de Copons i de Teixidor, bisbe de la Seu
d'Urgell

Moja 547/1/17

Dossier amb la missiva d'Alexandre Arloví (prevere) sobre un frare franciscà.
Agramunt (Baix Urgell). 1 carta. 1 p.
Català
1671, juliol,
7 - 1671,
setembre,
17

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671, juliol,
9 - 1671,
juliol, 13

Lletres del president i comunitat de la parròquia d'Areny de Noguera a Pere
de Copons i de Teixidor, bisbe de la Seu d'Urgell

Moja 547/1/30

Berart, Seràpio. Inclou un rebut. Barcelona. 4 cartes. [9] p.
Català i castellà
Moja 547/1/12

Dossier amb la missiva del president i comunitat de la parròquia d' Areny de
Noguera. Areny de Noguera (Alta Ribagorça Occidental). 2 cartes. [3] p.
Castellà
1671, juny,
10

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/2/10

Frígola, Francesc. Barcelona. 1 carta. [2] p.
Català
1671, juny,
12

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/2/89

Pedries, Pedro (frare). Barcelona. 1 carta. [2] p.
Castellà
1671, juny,
16

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/1/101

Ferràs, Joan (prevere). Durro (Barruera, Alta Ribagorça). 1 carta. 1 p.
Català
1671, juny,
18

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/2/78

Nicolau, Jeroni. Solsona (Solsonès). 1 carta. [2] p.
Català
1671, juny,
18 - 1671,
novembre,
16

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/1/77

Copons, Maria de (abadessa del Monestir de Sant Pere de les Puelles de
Barcelona; cosina de Pere de Copons). Barcelona. 4 cartes. [9] p.
Català

1671, juny, 2 Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/3/16

Ràfegues, Francesc. Barcelona. 1 carta. [2] p.
Català
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01.02.02.04.02.01.02. CORRESPONDÈNCIA COM A BISBE DE LA SEU
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1671, juny,
2 - 1671,
desembre,
28

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/3/58

1671, juny,
21

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Terricabres, Joan. Barcelona. 2 cartes. [3] p.
Català
Moja 547/2/59

Massart, Miquel. Igualada. 1 carta. [2] p.
Català
1671, juny,
23

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/2/94

Perrius, Miquel (rector de l'església de Linyola). Linyola (Pla d'Urgell). 1
carta. [2] p.
Català
1671, juny,
28

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/1/92

Duran, Pau. Barcelona. 1 carta. [2] p.
Castellà
1671, juny,
5 - 1671,
desembre,
22

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/1/60

Cerqueda, Sebastià. Vilamitjana (Montferrer i Castellbò, Alt Urgell). 6 cartes.
[16] p.
Català

1671, juny, 7 Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/3/29

Roger i de Peguera, Caterina (neboda de Pere de Copons i de Teixidor).
Queixans (Urtx, Baixa Cerdanya). 1 carta. [2] p.
Català
1671, juny, 8 Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/3/53

Solanell i Copons, Teresa. Ribes [de Freser] (Ripollès). 1 carta. [2] p.
Català
1671, juny, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
8 - 1671,
novembre, 7 Lladó, Pau. Barcelona. 4 cartes. [10] p.
Català

Moja 547/2/39

1671, juny,
9 - 1671,
desembre,
23

Moja 547/3/80

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
Vilanovals, Ramon Narcís de. Figueres (Alt Empordà). 2 cartes. [3] p.
Català

1671, maig, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
1 - 1671,
juny, 11
Grau, Josep. Sanaüja (Segarra). 2 cartes. [4] p.
Català

Moja 547/2/25

1671, maig, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
1 - 1671,
octubre, 17 Berardo i March, Narcisa. Barcelona. 2 cartes. [3] p.
Català

Moja 547/1/28
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01.02.02.04.02.01.02. CORRESPONDÈNCIA COM A BISBE DE LA SEU
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1671, maig, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
12
Calvo, Josep. Figueres (Alt Empordà). 1 carta. [3] p.
Català

Moja 547/1/40

1671, maig, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
12
Dossier amb la missiva de Raimon Costa. Roma (Itàlia). 1 carta. [2] p.
Castellà

Moja 547/1/86

1671, maig, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
12
Torra (canonge]. S.l. 1 carta. 1 p.
Català

Moja 547/3/59

1671, maig, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
12 - 1671,
desembre, Llupià, Gabriel de. Barcelona. 5 cartes. [10] p.
20
Català i castellà

Moja 547/2/45

1671, maig, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
12 - 1671,
octubre, 18 Bertran, Jacint. Inclou una carta de Francesc de Gallart dirigida a Jacint
Bertran. Vilamitjana (Montferrer i Castellbò, Alt Urgell). 4 cartes. [10] p.
Català

Moja 547/1/31

1671, maig, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
15 / 1671,
setembre, 9 Roig, Joan (rector de Burg i oficial de Tírvia). Burg (Farrera, Pallars Sobirà).
2 cartes. [3] p.
Català

Moja 547/3/30

1671, maig, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
18 - 1671,
novembre, Cerveró [o Serveró], Felip (doctor en dret). Inclou una anotació sobre un
29
ajust realitzat entre el síndic de la Universitat de Sanaüja i mossèn Cardona
de Pons. Cervera i Guissona (Segarra). 8 cartes. [21] p.
Català

Moja 547/1/62

1671, maig, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
19
Gallart, Francesc de. Vilamitjana (Montferrer i Castellbò, Alt Urgell). 1 carta.
[2] p.
Català

Moja 547/2/11

1671, maig, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
2
Sense signar. Barcelona. 1 carta. [2] p.
Castellà

Moja 547/3/48

1671, maig, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
2
Fontdevila, Francesc (prevere). Sales. 1 carta. [3] p.
Català

Moja 547/2/4
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01.02.02.04.02.01.02. CORRESPONDÈNCIA COM A BISBE DE LA SEU
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1671, maig, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
20
Mir, Joan de. Puigcerdà (la Baixa Cerdanya). 1 carta. [3] p.
Català

Moja 547/2/63

1671, maig, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
20
Peralta de la Sal, jurats de la vila de. Peralta de la Sal. 1 carta. [2] p.
Castellà

Moja 547/2/91

1671, maig, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
20 - 1671,
desembre, Leonardo, Damià. Barcelona. 2 cartes. [4] p.
18
Castellà

Moja 547/2/38

1671, maig, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
20 / 1671,
juliol, 6
Rocaspana, Nadal; Vega, Joan de. Balaguer. 2 cartes. [4] p.
Català

Moja 547/3/27

1671, maig, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
21
Santa Susanna, Leonor (viuda). Igualada. 1 carta. [2] p.
Castellà

Moja 547/3/44

1671, maig, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
21
Reventós, Francesc. Barcelona. 1 carta. [2] p.
Català

Moja 547/3/19

1671, maig, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
22
Guiu, Joan Francesc. Barcelona. 1 carta. [2] p.
Castellà

Moja 547/2/30

1671, maig, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
23
Reguer, Josep de. Barcelona. 1 carta.
Castellà

Moja 547/3/17

1671, maig, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
23
Vinyas, Macià. Barcelona. 1 carta. [2] p.
Català

Moja 547/3/85

1671, maig, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
23 / 1671,
desembre, Morer, Diego. Barcelona. 2 cartes. [3] p.
19
Català

Moja 547/2/71

1671, maig, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
23 / 1671,
juny, 5
Tristany, Bonaventura. Barcelona. 2 cartes. [4] p.
Català

Moja 547/3/68
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01.02.02.04.02.01.02. CORRESPONDÈNCIA COM A BISBE DE LA SEU
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1671, maig, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
24 - 1671,
desembre, 1 Camporrells, Josep de. Barcelona. 18 cartes. [49] p.
Català

Moja 547/1/42

1671, maig, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
Moja 547/2/16
24 - 1671,
desembre, Gatillepa, Gaspar. Una lletra està signada també per Cebrià Picart. Inclou un
18
rebut signat per Gaspar Gatillepa. Barcelona. 9 cartes. [26] p.
Català
1671, maig, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
25
Carola, Pau. Vilamitjana (Montferrer i Castellbò, Alt Urgell). 1 carta. [4] p.
Castellà

Moja 547/1/51

1671, maig, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
25 / 1671,
novembre, 8 Romeu, Josep. Barcelona. 2 cartes. [6] p.
Català i castellà

Moja 547/3/31

1671, maig, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
26 - 1671,
desembre, 2 Miralles, Francesc de. Vilamitjana (Montferrer i Castellbò, Alt Urgell) i Talarn
(Pallars Jussà). 3 cartes. [9] p.
Català

Moja 547/2/64

1671, maig, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
Moja 547/3/78
26 - 1671,
octubre, 28 Vilanova, Francesc (batlle de Vilamitjana). Vilamitjana (Montferrer i Castellbò,
Alt Urgell). 3 cartes. [8] p.
Català
1671, maig, Lletra de Josep Àngel a Pere de Copons i de Teixidor, bisbe de la Seu
28
d'Urgell

Moja 547/1/11

Dossier amb la missiva de Josep Àngel (notari), sobre la petició de Josep
d'Organyà de falcons . La Pobla [de Pradell] (Penelles, Noguera). 1 carta. [2]
p.
Català
1671, maig,
29 - 1671,
octubre, 23
/ 1674,
octubre, 11

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/1/75

Copons, Magdalena. Inclou una carta de Tomàs Novell a Magdalena de
Copons, un compte de collites i comptes donats per Antoni Mateu, Pau
Lladó, Pau Rossell, Joan Llinàs i Jacinto Arquer, i tres lletres originals del
bisbe, una de les quals informant sobre les seves darreres voluntats.
Barcelona, Vilafranca de Penedès (Alt Penedès), Malmercat (Soriguera,
Pallars Sobirà), Puigcerdà (Baixa Cerdanya) i la Seu d'Urgell (Alt Urgell). 13
lletres (inclosa la de Tomàs Novell). [39] p.
Català

1671, maig, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
3
Borràs, Jacint. Barcelona. 1 carta. [2] p.
Català
Fons Marquesat de Moja
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01.02.02.04.02.01.02. CORRESPONDÈNCIA COM A BISBE DE LA SEU
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1671, maig, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
3 - 1671,
desembre, Guissona, Cònsols de la vila de. Guissona (Segarra). 5 cartes. [12] p.
16
Català

Moja 547/2/27

1671, maig, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
3 - 1671,
desembre, Roger, Jaume. Queixans. 3 cartes. [4] p.
22
Català

Moja 547/3/28

1671, maig, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
4 - 1671,
desembre, Boquet, Anton de. Sanaüja (Segarra). 5 cartes. [10] p.
13
Català

Moja 547/1/34

1671, maig, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
5
Grau, Francesc (notari). Sort (Pallars Sobirà). 1 carta. [4] p.
Català

Moja 547/2/24

1671, maig, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
5
Gorgot, Josep. Barcelona. 1 carta. [2] p.
Català

Moja 547/2/22

1671, març

Moja 547/1/41

Lletra de Clemència Camporells a Pere de Copons i de Teixidor, bisbe de la
Seu d'Urgell
Dossier amb la missiva de Clemència Camporells en la que demana un favor
per l'estudiant Joan Tubau. Sl. [3] p.
Castellà

1671, març, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
1 - 1671,
agost, 27
Copons, Josep de. Barcelona i Vic (Osona). 5 cartes. [10] p.
Català

Moja 547/1/73

1671, març, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
1 - 1671,
octubre, 19 Dia, Josep (canonge). Guissona (Segarra). 8 cartes. [15] p.
Català

Moja 547/1/91

1671, març, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
12 - 1671,
agost, 18
Sanaüja, cònsols de la vila de. Sanaüja (Segarra). 4 cartes. [8] p.
Català

Moja 547/3/39

1671, març, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
13 - 1671,
desembre, Cardona, Josep. Sanaüja (Segarra). 11 cartes. [22] p.
Català
12

Moja 547/1/47

1671, març, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
14 - 1671,
juliol, 26
Vilallonga, Francesc de. Cervera. 6 cartes. [16] p.
Català

Moja 547/3/76
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01.02.02.04.02.01.02. CORRESPONDÈNCIA COM A BISBE DE LA SEU
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1671, març, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
14 - 1671,
novembre, Combelles, Pere (prevere). Inclou una acta de manifestacions estesa a
30
instància dels sobreposats de la vila de Sanaüja pel notari Josep Guau en la
qual es fa relació del canvi de lloc d'una paret mitgera d'un hort perjudicant
les propietats confrontants i una fe de Rafel Batlle, prevere i vicari de
l'església parroquial de Santa Maria de Sanaüja en la qual transcriu un
paràgraf d'un privilegi atorgat per Francisco de Urries, bisbe d'Urgell, el 27
de desembre de 1535, que ratifica que les sentències tocants a mitgeres
dels sobreposats no puguin ser apel·lades. Sanaüja (Segarra). 6 cartes. [16]
p.
Català

Moja 547/1/70

1671, març, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
15
Sacirera, Francisco de. Madrid. 1 carta. [2] p.
Castellà

Moja 547/3/36

1671, març, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
15
Valencià, [Lluís de] (doctor en dret). Barcelona. 1 carta. [2] p.
Català

Moja 547/3/69

1671, març, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
16 - 1671,
desembre, Mitats, Francesc (batlle de Guissona). Inclou un rebut dels escrivans de la
19
cort del batlle, Pau Pons i Francesc Salmell, pel qual es fa constar haver
rebut vuit lliures, set sous i 6 de Francesc Cava. Guissona (Segarra). 7
cartes. [15] p.
Català

Moja 547/2/66

1671, març, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
16 - 1671,
maig, 3
Tremp, cònsols i consell de la vila de. Tremp (Pallars Jussà). 2 cartes. [5] p.
Català

Moja 547/3/66

1671, març, Lletra de Magdalena d'Armora a Pere de Copons i de Teixidor, bisbe de la
17
Seu d'Urgell

Moja 547/1/18

Dossier amb la missiva de Magdalena d'Armora, sol·licitant la gràcia d'una
causa pia del convent de Sant Agustí de Barcelona per la seva filla.
Barcelona. 1 carta. 1 p.
Castellà
1671, març, Lletres de Simeon Balust a Pere de Copons i de Teixidor, bisbe de la Seu
19 - 1671,
d'Urgell
desembre,
20
Dossier amb les missives de Simeon Balust (canonge) en què dóna les
gràcies per haver estat. Tremp (Pallars Jussà). 8 cartes.
Català

Moja 547/1/24

1671, març, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
19 / 1671,
abril, 30
Orteu, Josep (rector). La Pobla. 2 cartes. [4] p.
Català

Moja 547/2/83

Fons Marquesat de Moja
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01.02.02.04.02.01.02. CORRESPONDÈNCIA COM A BISBE DE LA SEU
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1671, març, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
21
Moxó, Rafel de. Barcelona. 1 carta. [2] p.
Català

Moja 547/2/73

1671, març, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
21 - 1672,
desembre, Mas, [no consta el nom] (canonge). Madrid. 3 cartes. [7] p.
26
Castellà

Moja 547/2/54

1671, març, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
21 / 1671,
desembre, Vives, Ignacio de. Barbastre (Osca) i Saragossa. 2 cartes. [3] p.
15
Castellà

Moja 547/3/86

1671, març, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
22
Oliver, Ramon (prevere). Sant Martí Sarroca (Alt Penedès). 1 carta. [4] p.
Català

Moja 547/2/81

1671, març, Lletra d'Ermenter d'Aguilar a Pere de Copons i de Teixidor, bisbe de la Seu
24
d'Urgell

Moja 547/1/1

Dossier amb la missiva d'Ermenter d'Aguilar, en què ofereix casa pel trànsit
del bisbe. La Seu d'Urgell (Alt Urgell). 1 carta. 1 p.
Català
1671, març, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
25 - 1671,
desembre, Carreu, Sebastià (rector). Fígols [i Alinyà]. 4 cartes. [7] p.
23
Català

Moja 547/1/53

1671, març, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
26
Santa Susanna, Helena. Igualada. 1 carta. [2] p.
Català

Moja 547/3/43

1671, març, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
27 - 1671,
agost, 1
Coma, Josep (canonge). Ponts. 2 cartes. [4] p.
Català

Moja 547/1/68

1671, març, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
28
Oliva, Joan Paulo. Roma. 1 carta. [2] p.
Castellà

Moja 547/2/79

1671, març, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
3 - 1671,
Mas, Josep. Vilafranca de Penedès (Alt Penedès). 3 cartes. [7] p.
maig, 4
Català

Moja 547/2/55

1671, març, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
30
Vega, Joan de. Balaguer (Noguera). 1 carta. [2] p.
Català

Moja 547/3/72
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01.02.02.04.02.01.02. CORRESPONDÈNCIA COM A BISBE DE LA SEU
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1671, març, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
4
Garriga i de Viladomar, Hipòlit. La Seu d'Urgell (Alt Urgell). 1 carta. [2] p.
Català

Moja 547/2/15

1671, març, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
4 - 1671,
març, 25
Vilanova i Roca, Ramon de. Figueres (Alt Empordà). 3 cartes. [6] p.
Català

Moja 547/3/79

1671, març, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
5 - 1671,
març, 9
Prat, Pau (prevere). La Seu d'Urgell (Alt Urgell). 3 cartes. [6] p.
Català

Moja 547/3/8

1671, març, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
6
Morató, Joan. Girona. 1 carta. [2] p.
Català

Moja 547/2/70

1671, març, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
6 - 1671,
setembre,
Lleó, Joan. La Seu d'Urgell (Alt Urgell). 6 cartes. [16] p.
15
Català

Moja 547/2/41

1671, març, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
7
Torroella, Adrià. Sales (Cerdanya?). 1 carta. [3] p.
Català

Moja 547/3/64

1671, març, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
8
Sancí Ramon, Miquel. Vic (Osona). 1 carta. [2] p.
Català

Moja 547/3/41

1671, març, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
8 - 1671,
juny, 4
Oliveras Sala, Francesc. Girona. 2 cartes. [4] p.
Català

Moja 547/2/82

1671, març, Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
9
Farell, Josep (notari). La Seu d'Urgell (Alt Urgell). 1 carta. [2] p.
Català

Moja 547/1/97

1671,
marzo, 7

Moja 547/1/26

Lletra de Pedro Bensí a Pere de Copons i de Teixidor, bisbe de la Seu
d'Urgell
Dossier amb la missiva de Pedro Bensí, tractant de Madrid i d'afers judicials.
Madrid. 1 carta. [3] p.
Castellà

1671,
Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
novembre,
14 - 1671,
Pla, Damià (capellà). Madrid. 3 cartes. [6] p.
desembre, 5 Castellà
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01.02.02.04.02.01.02. CORRESPONDÈNCIA COM A BISBE DE LA SEU
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1671,
novembre,
22

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/3/73

1671,
novembre,
22

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671,
novembre,
27

Lletra de Josep Agulló i Pinós a Pere de Copons i de Teixidor, bisbe de la
Seu d'Urgell

Vega i Oluja, Josep de. Balaguer. 1 carta. [2] p.
Català
Moja 547/1/61

Ceriola, Isidre (ardiaca major). El Puig. 1 carta. [3] p.
Català
Moja 547/1/2

Dossier amb la missiva de Josep Agulló i Pinós. Sort (Pallars Sobirà). 1
carta. [2] p.
Català
1671,
novembre,
27

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671,
octubre

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/3/77

Vilana Perlas, Ramon (notari). Barcelona. 1 carta. [2] p.
Català

Moja 547/2/80

Oliver, Raimundo. Barcelona. 1 carta. [2] p.
Castellà
1671,
octubre, 15

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/2/76

Nadal, Fèlix. Balaguer (la Noguera). 1 carta. [3] p.
Castellà
1671,
octubre, 17

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/2/56

Masdovelles, Josep de. Barcelona. 1 carta. 1 p.
Català
1671,
octubre, 2 1672,
gener, 22

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671,
octubre,
27 - 1671,
desembre,

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671,
octubre, 29

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/1/78

Copons, Ramon de. Barcelona. 2 cartes. [6] p.
Català
Moja 547/2/2

Figuerola, Martí. Barcelona. 2 cartes. [4] p.
Català
Moja 547/1/52

Carrera, Joan. Borén. 1 carta. [3] p.
Català
1671,
octubre, 3

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/1/79

Copons, Margarida de. Girona. 1 carta. [2] p.
Català
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01.02.02.04.02.01.02. CORRESPONDÈNCIA COM A BISBE DE LA SEU
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1671,
octubre, 30
/ 1671,
desembre,

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/3/34

1671,
octubre,
31 - 1671,
novembre,

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671,
octubre, 4 1671,
desembre,
14

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671,
octubre, 8

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Rull, Josep. Barcelona. 2 cartes. [4] p.
Català i castellà
Moja 547/3/2

Pons, Francesc Bernat de. Barcelona. 2 cartes. [4] p.
Castellà
Moja 547/1/45

Capella, Francesc. Inclou una carta duplicada i una còpia d'una carta
enviada a Francesc Capella. Sort (Pallars Sobirà). 4 cartes (incloses les
còpies). [11] p.
Català
Moja 547/3/35

Sacirera, Maria de. Girona. 1 carta. [2] p.
Català

1671,
Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
setembre,
10 - 1671,
Valls, Joan. Tarragona. 2 cartes. [3] p.
novembre, 9 Català

Moja 547/3/71

1671,
setembre,
17

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/1/33

1671,
setembre,
17 - 1671,
desembre,

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671,
setembre,
2 - 1671,
setembre,

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671,
setembre,
26 - 1671,
desembre,

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1671,
setembre,
29

Lletra de Jacint Areny a Pere de Copons i de Teixidor, bisbe de la Seu
d'Urgell

Bohigas, Joan. Olot (Garrotxa). 1 carta. [3] p.
Català
Moja 547/3/9

Puig, Francesc (rector de Càldegues). Puigcerdà. 3 cartes. [6] p.
Català
Moja 547/2/23

Granollacs, Francesc. Barcelona. 2 cartes. [4] p.
Castellà
Moja 547/1/84

Correa, Diego de. Barcelona. 3 cartes. [8] p.
Castellà
Moja 547/1/13

Dossier amb la missiva de Jacint Areny. Vilamitjana (Montferrer i Castellbò,
Alt Urgell). 1 carta.
Català
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1671,
Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
setembre, 6
Pedrós, Francesc (prevere i rector d'Altet). Inclou 2 lletres a [Jaume]
Tristany. Altet (Tàrrega, Urgell). 3 lletres. [10] p.
Català

Moja 547/2/90

1671,
Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
setembre, 8
Miró, Jeroni (frare del Convent de Jesús de Balaguer). Balaguer (la
Noguera). 1 carta. [2] p.
Castellà

Moja 547/2/65

1672, abril,
15

Moja 547/3/49

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)
Sentmenat i de Requesens, Miquel de. Barcelona. 1 carta. [2] p.
Català

1672,
desembre,
20

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1672,
gener, 11 1672,
febrer, 1

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

1672,
gener, 2

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/3/40

Sanaüja i Boter, Miquel. Barcelona. 1 carta.1 p.
Català

Moja 547/3/56

Taverner Rubí, Miquel Joan. Tírvia (el Pallars Sobirà). 2 cartes. [3] p.
Castellà
Moja 547/3/84

Villacampa y Pueyo, Pedro de. Madrid. 1 carta.1 p.
Castellà
Sd.

Copons i de Teixidor, Pere de (bisbe de la Seu d'Urgell)

Moja 547/1/71

Companyia de Jesús de Catalunya. Sl. 1 súplica. [2] p.
Català
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01.02.02.04.02.02. DALMAU DE COPONS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1699,
octubre,
20 - 1718,
setembre,
12

"Llevador o especulo de las rendas que yo don Dalmau de Copons y Grimau Moja 286
canonge de Barcelona vuy als 20 de octubre 1699 obtinch de renda
eclesiastica per rahó de difarents beneficis y personats cada cosa per son
foleo".
Registre de les rendes i assentament dels cobraments realitzats. Consten les
rendes dels beneficis de Sant Vicenç de Burriac, Nostra Senyora de
Brugués, Nostra Senyora de Port, Santa Magdalena de fora les muralles, el
personat de Sant Francesc de l'Església del Sant Crist de Balaguer, el
benefici segon de Sant Andreu, el personat de Sant Bonaventura i Sant
Josep, capellania de Sant Gabriel de l'Església de Santa Maria del Mar.
També es troben anotats els censataris dels beneficis esmentats i a la part
final anotacions diverses sobre el personal domèstic, una dida per un fill d'un
soldat, crèdits, pagaments. Inclou una nota referent a les rendes de Santa
Madrona i a Nostra Senyora del Brugués i un sumari temàtic. Barcelona.
[149].
Català

1714,
setembre,
20 - 1723,
febrer, 9

"Llevador dels censos y censals rebia Dalmau de Copons dels anys 1705 a
1722"

Moja 112

Registre de les rendes (censos i pensions de censals) de Dalmau de
Copons, tant privadament com a obtentor de beneficis, redactat devers el
1714, amb notícia dels seus títols, així com també dels seus cobraments en
anys anteriors i posteriors; amb anotacions com a llibre comptable de rebuts i
despeses domèstiques (jornals de cotxer, cuinera i criat) i anotacions de
caràcter personal, principalment dels anys 1718 a 1722. Inclou sumari a
l'inici. Barcelona. [117] p.
Català i castellà
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01.02.02.04.02.02.01. ADMINISTRADOR DE L'HOSPITAL DE LA SANTA
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1690]

Lletra de Maria Pujol a senyora noble desconeguda

Moja 230/III/38

Dossier amb la súplica de Maria Pujol, viuda, dirigida a una senyora
desconeguda sol·licitant intercedeixi davant la noble Josepa de Bru i Copons
per tal que a la vegada intercedeixi davant Dalmau de Copons amb la
finalitat d'aconseguir un lloc de feina a l'Hospital de la Santa Creu de
Barcelona. [Barcelona]. 1 carta. [2] p.
Castellà
1696,
febrer, 29 /
1702, juliol,
28

Lletres de Salvador Boquet a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la
Seu de Barcelona)

1703

Lletra de Josep Roig a Francesc Artigau

Moja 230/I/16

Dossier amb una lletra de Salvador Boquet a Dalmau de Copons i una altra a
Manuel de Alba, bisbe de Barcelona. Vilassar (el Maresme). 2 lletres. [2] p.
Català i castellà
Moja 230/III/47

Dossier amb la missiva de Josep Roig (prevere i guarda-roba de l'Hospital de
la Santa Creu de Barcelona) dirigida a Francesc Artigau donant compte que
envia quatre càrregues de roba i que queda a disposició de Dalmau de
Copons. Monistrol. 1 carta. [2] p.
Català
1704, juny, 9 Lletra de Jacint Amat a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu de
Barcelona)

Moja 230/I/5

Dossier amb la lletra de Jacint Amat (prevere) comunicant fa donació d'un
censal a l'Hospital de la Santa Creu. Tarragona. 1 lletra. [2] p.
Català
1704, maig, Lletres de Juan Tiana a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu de
24 - 1705,
Barcelona)
abril, 11
Dossier amb les missives de Juan Tiana, en les quals tracta, entre altres
afers, de l'Hospital General. Madrid. 5 cartes. [7] p.
Castellà

Moja 230/III/71

1704,
octubre, 19

Moja 230/I/28

Lletra d'Antoni Carbonell a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu
de Barcelona)
Dossier amb la lletra d'Antoni Carbonell (prevere) tractant de l'acapta de vi de
Vilanova de Cubelles. Vilanova de Cubelles, Vilanova i la Geltrú (Garraf). 1
carta. 1 p.
Català

1704,
octubre, 29

Lletra de Tomàs Carrater a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu
de Barcelona i administrador de l'Hospital de la Santa Creu de Barcelona)

Moja 230/I/29

Dossier amb la lletra de Tomàs Carrater (prior del Convent de Sant
Domènec) als administradors de l'Hospital de la Santa Creu de Barcelona
tractant dels llegats del difunt Josep Bertran. Lleida. 1 lletra. 1 p.
Català
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1704,
octubre, 31

Lletra de Joan Darder a Dalmau Copons i Grimau (canonge de la Seu de
Barcelona)

Moja 230/I/46

Dossier amb la lletra de Joan Darder, tractant de les almoïnes de vi captades
a Ribes per l'Hospital de la Santa Creu. Ribes [de Sitges] (Garraf). 1 carta.
Català

1705, març, Lletra de Juan de Balladolid a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la
6
Seu de Barcelona)

Moja 230/I/12

Dossier amb la missiva de Juan de Balladolid dirigida a Dalmau de Copons
en la que comunica la mort d'una tal Paula. S.l. 1 lletra. 1 p.
Castellà
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[1690]

Lletra d'Antonio de la Plaza a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la
Seu de Barcelona)

Moja 230/III/31

Dossier d'Antonio de la Plaza. Sl. 1 lletra. 1 p.
Castellà
[1695]

Lletra de l'abat del monestir de Sant Quirze de Colera a Dalmau de Copons i Moja 230/III/21
Grimau (canonge de la Seu de Barcelona)
Dossier amb la missiva de l'abat del monestir de Sant Quirze de Colera.
[Rabós] Alt Empordà. 1 carta. [2] p.
Català

[1700]

Lletra dels majorals de la Confraria de la Puríssima Concepció de Maria
Moja 230/I/36
Santíssima a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu de Barcelona)
Dossier amb la súplica dels majorals de la Confraria de la Puríssima
Concepció de Maria Santíssima. [Barcelona]. Esborrany. 1 súplica. 1 p.
Català

[1700]

Lletra de Margarita Teresia Bottiri a Dalmau de Copons i Grimau (canonge
de la Seu de Barcelona)

Moja 230/I/18

Dossier amb la lletra de Margarita Teresia Bottiri (priora). Sl. 1 lletra. [2] p.
Italià
[1700]

Lletra del canonge Enveja a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu Moja 230/I/53
de Barcelona)
Dossier amb la lletra d'un canonge de cognom Enveja (no consta el nom].
[Barcelona]. Esborrany. 1 nota. 1 p.
Català

[1700]

Lletra de Josep Llaris Flaquer a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la
Seu de Barcelona)

Moja 230/III/6

Dossier amb la missiva de Josep Llaris Flaquer tractant de l'arrendament del
pastim de la Canongia. Sl. 1 carta. [2] p.
Català
[1700]

Notes d'extorsió i amenaçadores dirigides a Dalmau de Copons i Grimau
(canonge de la Seu de Barcelona)

Moja 230/I/1

Dossier amb notes d'extorsió anònimes demanant deu dobles a canvi de la
vida. [Barcelona. 2 unitats. [2] p.
Català
[1700]

Lletres anònimes a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu de
Barcelona)

Moja 230/I/2

Dossier amb la lletra anònima d'una dona que n'adjunta una altra. Inclou una
lletra d'un amic que no signa tractant el mateix afer. [Barcelona]. 3 lletres. [6]
p.
Català
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[1700],
octubre, 22

Lletra de Josefa Aresin a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu de Moja 230/III/77
Barcelona)
Dossier amb la lletra de Josefa Varesin. Sl. 1 carta. 1 p.
Castellà

[1703]

Lletra de l'abat de Sant Pau del Camps a Dalmau de Copons i Grimau
(canonge de la Seu de Barcelona)

Moja 230/III/65

Dossier amb la missiva de [Joan Soler], abat de Sant Pau del Camp,
comunicant que pot passar per l'Escrivania Major de la Diputació per signar
l'àpoca de 400 lliures de greuges, ens mans de Ramon Codina. [Barcelona].
1 carta. 1 p.
Català
[1840]

Regest d'una venda i establiment atorgat per Pau Llorenç i la seva esposa
Margarida a favor de Dalmau de Copons

Moja 14/3

Resum d'una escriptura sobre pergamí datada el 17 d'octubre de 1607 (amb
número 2 del segle XVII d'un inventari per segles). [Barcelona]. 1 p.
Català
1678,
novembre,
5 - 1679,
gener, 7

Lletres de Josep Planes a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu
de Barcelona)

Moja 230/III/30

Dossier amb les missives de Josep Planes. Barcelona. 2 cartes. [7] p.
Català

1682,
Lletra de Pedro de Arriola a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu Moja 230/I/7
gener, 1 de Barcelona)
1682, maig,
15
Dossier amb les missives de Pedro de Arriola. Pamplona. 3 cartes. [4] p.
Castellà
1682, maig, Lletra de [Pedro] Aragón a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu
9
de Barcelona)

Moja 230/I/6

Dossier amb la missiva de [Pedro] Aragón, donant resposta a una lletra de
Dalmau de Copons en la que manifesta tenir interès per un dels dos llocs
vacants de diputat eclesiàstic. Madrid. 1 lletra. 1 p.
Castellà
1685,
febrer, 10

Lletra amb signatura il·legible a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la
Seu de Barcelona)

Moja 230/III/4

Dossier amb una lletra de signatura il·legible (signada per un cardenal?) en
la qual el corresponsal participa haver rebut una missiva del canonge i que
intercedirà en la plaça vacant d'ardiaca de la Seu de Barcelona amb la
finalitat que li sigui concedida. Madrid. 1 carta. 1 p.
Castellà
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1686, agost, Lletra de Josep Bover a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu de
23
Barcelona)

Moja 230/I/19

Dossier amb la lletra de Josep Bover, Josep (prevere). Cabrera de Mar (el
Maresme). 1 lletra. 1 p.
Català

1686, agost, Lletra de Martí Simon a Benet Güell
Moja 230/III/2
3
Dossier amb la missiva de Martí Simon, notari de Mataró, tractant de les
confessions a favor del Benefici de Sant Llorenç obtentor del qual és Dalmau
de Copons. Mataró (Maresme). 1 carta. [2] p.
Català
1687,
gener, 8 1705,
novembre,

Lletres de Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu de Barcelona)

Moja 230/III/52

1687,
setembre,
20

Lletra de Francisco Comes Torró a Vicente Sabater

1689,
novembre,
10 - 1696,
març, 17

Lletres de Gaspar de Córdova a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Moja 230/I/43
Seu de Barcelona)

1690,
desembre,
23 - 1699,
gener, 2

Lletres de Diego de Guzmán a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la
Seu de Barcelona)

1690,
novembre,
28

Lletra de Magí Serra a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu de
Barcelona)

Dossier amb les missives de Pau Sala (prevere). Cabrera. 3 cartes. [7] p.
Català
Moja 230/I/34

Dossier amb la lletra de Francisco Comes Torró enviada a Vicente Sabater
en la que tracta sobre el nomenament del Dr. Portell a la Reial Audiència de
Catalunya, l'enviament de soldats a Maó i altres temes de la Reial Audiència.
Madrid. 1 lletra. [2] p.
Castellà

Dossier amb les missives de Gaspar de Córdova. Pamplona, Valladolid i
Madrid. 6 cartes. [9] p.
Castellà
Moja 230/III/3

Dossier amb les missives de Diego de Guzmán (marquès de Leganés)
felicitant les festes de Nadal. Madrid. 2 cartes. [3] p.
Castellà
Moja 230/III/61

Dossier amb la lletra de Magí Serra (prevere rector de Sant Martí Sarroca).
Sant Martí Sarroca (Alt Penedès). 1 carta. [2] p.
Català
1691,
desembre,
22 - 1704,
juliol, 28

Lletres de Josep Mas a Dalmau Copons i Grimau, Dalmau de (canonge de la Moja 230/III/14
Seu de Barcelona)
Dossier amb les missives de Jose Mas (notari) tractant de confessions de
dominis de Banyeres. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). 12 cartes. [26] p.
Català
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1692, abril,
22 - 1697,
gener, 10

Lletres de [Fernando] Mesía de La Cerda a Dalmau de Copons i Grimau,
canonge de la Seu de Barcelona

Moja 230/III/17

Dossier amb les missives de [Fernando] Mesía de La Cerda, marquès de la
Vega de Armijo. Còrdova (Andalusia). 5 lletres.
Castellà

1692,
gener, 1

Lletra de Marie Françoise de Clar[...]ceise de Carel de Clarr a Dalmau de
Copons i Grimau (canonge de la Seu de Barcelona)

Moja 230/I/31

Dossier amb la missiva de Marie Françoise de Clar[...]ceise de Carel de Clarr
tractant de teles. S.l. 1 carta. 1 p.
Català
1692, maig, Lletres de Pedro Mesía de La Cerda a Dalmau de Copons i Grimau (canonge Moja 230/III/16
5 - 1694,
de la Seu de Barcelona)
gener, 30
Dossier amb les missives de Pedro Mesía de La Cerda (capità de cavalls).
Còrdova (Andalusia), Cruïlles (Baix Empordà), Molinos (Madrid?) i Zafra
(Extremadura). 4 lletres. [5] p.
Castellà
1692,
novembre,
26

Lletra de Ramon Urgell a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu
de Barcelona)

Moja 230/III/73

Dossier amb les missives de Ramon Urgell (hostaler). Montmaneu (l'Anoia).
1 carta. 1 p.
Català
1693, abril,
10

Lletra de Maria Riera Francolí a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la
Seu de Barcelona)

Moja 230/III/43

Dossier amb la lletra de Maria Riera Francolí. Barcelona. 1 carta. 1 p.
Català

1693,
desembre,
13

Lletra de Maria Baldina a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu
de Barcelona)

Moja 230/I/10

Dossie amb la missiva de Maria Baldina. Venècia (Itàlia). 1 carta. 1 p.
Italià
1693,
novembre,
16 - 1704,
febrer, 14

Lletres de Francesc Gras a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu
de Barcelona)

1694,
gener, 4

Lletra de Joan Milà a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu de
Barcelona)

Moja 230/III/1

Dossier amb les missives de Francesc Gras (paraire), tractant, entre altres
coses, dels censos d'un benefici i de la necessitat de capbrevar. Inclou 1
rebut emès per Jaume Nat, procurador del monestir del convent de Sant
Pere de les Puelles. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). 7 cartes. [16] p.
Català
Moja 230/III/18

Dossier amb la missiva de Joan Milà (paraire). S.l. 1 carta. 1 p.
Català

Fons Marquesat de Moja

294

01.02.02.04.02.02.02. CORRESPONDÈNCIA.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1694, maig, Copons i Grimau, Dalmau de (canonge de la Seu de Barcelona)
7
Nula, Dionisa. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). 1 carta. 1 p.
Català

Moja 230/III/23

1694,
setembre,
27 - 1697,
agost, 19

Lletres de Ramon de Copons i Grimau al seu germà Dalmau (canonge de la
Seu de Barcelona)

Moja 230/I/42

1695,
desembre,
20

Lletra de Francesc Lleopart a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la
Seu de Barcelona)

Dossier amb les missives de Ramon de Copons i Grimau (germà de Dalmau
de Copons). Vilafranca de Penedès (Alt Penedès). 2 cartes. [4] p.
Català
Moja 230/III/7

Dossier amb la missiva de Francesc Lleopart. Montesquiu. 1 carta. [2] p.
Català
1696,
gener, 21 1698,
gener, 8

Compte de la botiga de Duran i companyia

Moja 230/I/52

1697,
novembre,
5 - 1702,
setembre,
20

Lletres de Miquel de Copons i Tamarit a Dalmau de Copons i Grimau
(canonge de la Seu de Barcelona)

1698,
octubre,
15 - 1701,
juny, 15

Lletres de Juan Garrido Lozano a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de
la Seu de Barcelona)

1699, abril,
20 - 1704,
maig, 8

Lletres de Josep Martí Ferrer a Dalmau Copons i Grimau (canonge de la Seu Moja 230/III/13
de Barcelona)

Dossier amb els comptes de relacions de peces de roba comprades pel
canonge Dalmau de Copons. Barcelona. 4 unitats. [6] p.
Català

Moja 230/I/39

Dossier amb les missives de Miquel de Copons i Tamarit (cosí de Dalmau de
Copons). Inclou una lletra de canvi signada per Dalmau de Copons en la
qual està estès el rebut d'haver-la cobrada per Miquel de Copons i un rebut
d'haver cobrat 54 dobles de Ramon Garriga. 11 cartes rebudes i còpia de 2
cartes enviades. Perpinyà i Sant Miquel. 29 unitats. [73] p.
Català
Moja 230/II/6

Dossier amb les lletres de Juan Garrido Lozano (inquisidor). Sàsser
(Sardenya). 3 cartes. [7] p.
Castellà

Dossier amb les missives de Josep Martí Ferrer (notari). Inclou un certificat
del reconeixement de deute o debitori atorgat davant el mateix notari el 3 de
novembre de 1670 per Dalmau de Copons a favor de Ramon de Copons,
son pare, de 1.200 lliures en moneda barcelonesa en concepte del pagament
de les butlles del canonicat de Pere de Copons, canonge de la Seu de
Barcelona, elegit bisbe de la Seu d'Urgell. Vilafranca de Penedès (Alt
Penedès). 3 lletres i 1 certificat. [5] p.
Català
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1699,
febrer, 10

Lletra de Joan Molins a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu de
Barcelona)

Moja 230/III/20

Dossier amb la lletra de Joan Molins. Sant Pere Pescador (Alt Empordà). 1
carta. 1 p.
Català

1699,
Lletra del marquès de Castelldosrius a Dalmau de Copons i Grimau
gener, 17 / (canonge de la Seu de Barcelona)
1710, maig,
4
Dossier amb la lletra de Manuel de Sentmenat-Oms de Santapau i de
Lanuça (marquès de Castelldosrius). Inclou en el dors esborrany de la carta
de resposta i la carta d'un membre de la Reial Audiència de Lima en la qual
comunica la mort del marquès. Madrid. Original i còpia. 2 unitats. [3] p.
Castellà

Moja 230/III/60

1699, març, Lletres de Pere Baliart i Teula a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la
4 - 1699,
Seu de Barcelona)
juliol, 1
Dossier amb les missives de Pere Baliart i Teula, tractant,entre altres afers,
del terçó de Vilamalla. Inclou còpia de carta enviada per Pere Baliart a
Salvador d'Ornos i carta enviada per Joan Ferran a Pere Baliart. Figueres i
Vilamalla (Alt Empordà). 5 lletres. [6] p.
Català

Moja 230/I/11

1699, març, Lletra de Josep Galtés a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu de Moja 230/II/5
8
Barcelona)
Dossier amb la missiva de Josep Galtés, tractant d'un arrendament.
Vilanova. 1 carta.
Català
1699,
novembre,
2 - 1705,
agost, 22

Lletres de [Benet de Sala i de Caramany], bisbe de Barcelona, a Dalmau de
Copons i Grimau (canonge de la Seu de Barcelona)

Moja 230/III/53

1699,
octubre, 21

Lletra deLs cònsols del lloc de Biure a Dalmau de Copons i Grimau (canonge Moja 230/I/15
de la Seu de Barcelona)

Dossier amb les lletres del bisbe de Barcelona). Inclou còpia de carta
enviada per Dalmau de Copons. Tarragona i Madrid. 7 cartes (inclosa la
còpia). [12] p.
Castellà

Dossier amb la missiva dels cònsols de Biure (Alt Empordà) a Dalmau de
Copons tractant sobre els límits entre Llers i Biure. Figueres (Alt Empordà). 1
carta.
Català

1699,
setembre,
10 / 1701,
juny, 12

Lletres de Diego Antonio Calancha a Dalmau de Copons i Grimau (canonge
de la Seu de Barcelona)

Moja 230/I/23

Dossier amb les missives de Diegl Antoni Calancha. Cartagena i Melilla. 2
lletres. [3] p.
Castellà
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1700, agost, Lletres de Narcís Camps Amat a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Moja 230/I/26
22 / 1700,
Seu de Barcelona)
setembre,
23
Dossier amb les missives de Narcís Camps Amat tractant d'un censal.
Girona. 2 cartes. [2] p.
Català

1700, agost, Lletres de Miquel Nuix a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu de Moja 230/III/22
26 - 1702,
Barcelona)
juliol, 6
Dossier amb les missives de Miquel Nuix (prevere). Cervera (Segarra). 3
cartes. [5] p.
Català
1700,
desembre,
20 - 1702,
desembre,
21

Copons i Grimau, Dalmau de (canonge de la Seu de Barcelona)

1700,
desembre,
23

Lletra d'Antoni Pascual i Lleu a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la
Seu de Barcelona)

Moja 230/I/17

Dossier amb les missives de Josep Bosch (sagristà). Inclou carta d'H. Dachs.
Vic (Osona) i Roma (Itàlia). 6 lletres. [7] p.
Català i castellà
Moja 230/III/27

Dossier amb la missiva d'Antoni Pascual i Lleu (bisbe de Vic). Vic (lOsona). 1
carta. 1 p.
Castellà
1700,
febrer, 10

Lletra de Bonaventura Roca a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la
Seu de Barcelona)

Moja 230/III/45

Roca, Bonaventura (prevere). Camprodon (Ripollès). 1 carta. 1 p.
Català
1700,
febrer, 9

Lletra de Salvador de Copons a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la
Seu de Barcelona)

Moja 230/I/40

Dossier amb la lletra de Salvador de Copons (frare i cosí de Dalmau de
Copons) adjuntant un document (perdut) i saludant a la família. Perpinyà. 1
carta. 1 p.
Català
1700, juliol,
17 / 1700,
desembre,
17

Lletres de Juan de Córdova a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la
Seu de Barcelona)

1700, juliol,
25

Lletra de Josep de la Cabra a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la
Seu de Barcelona)

Moja 230/I/44

Dossier amb les missives de Juan de Córdova. Madrid. 3 cartes. [3] p.
Castellà
Moja 230/I/21

Dossier amb la lletra de Josep de la Cabra sol·licitant a Dalmau de Copons
un petit crèdit. Barcelona. 1 lletra. 1 p.
Castellà
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1700, juny,
17 / 1702,
abril, 26

Lletres d'Isidoro Benedito a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu Moja 230/I/14
de Barcelona)
Dossier amb les lletres d'Isidoro Benedito a Dalmau de Copons donant les
gràcies per haver estat nomenat predicador de la Catedral de Barcelona.
Borja i Saragossa. 2 cartes. [2] p.
Castellà

1700, juny,
23 - 1702,
desembre,
22

Lletres de Josep Llinàs Aznar a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la
Seu de Barcelona)

Moja 230/III/8

1700,
novembre,
22

Lletra de Francisco Pastors Copons a Dalmau de Copons i Grimau (canonge Moja 230/III/28
de la Seu de Barcelona)

Dossier amb les missives de Josep Llinàs Aznar (arquebisbe de Tarragona).
Inclou una anotació de l'arquebisbe dirigida a un desconegut però relativa a
Dalmau de Copons. Tarragona. 3 cartes. [4] p.
Català i castellà

Dossier amb la missiva de Francisco Pastors Copons comunicant la mort de
la seva muller. Incorpora al dors la resposta. Puigcerdà (Baixa Cerdanya).
Original i còpia. 1 unitat. [2] p.
Català
1700,
novembre,
25 - 1701,
juliol, 3

Lletres d'Ubalda Felice a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu de Moja 230/I/56
Barcelona)

1700,
setembre
7 - 1700,
octubre 18

Lletres de Miquel Aibri a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu de Moja 230/I/4
Barcelona)

Dossier amb les lletres d'Ubalda eFelice (priora). Ancona (Itàlia). 2 cartes. [4]
p.
Italià

Dossier amb la lletra de Miquel Aibri (prevere, procurador de Miquel de
Tamarit). Perpinyà. 2 lletres. [4] p.
Català

1701, abril, 2 Lletra del marquès de Gastañaga [Francisco Antonio Agurto y Salcedo] a
Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu de Barcelona)

Moja 230/I/3

Dossier amb la lletra del marquès de Gastañaga responent a una missiva de
felicitació que li va escriure Dalmau de Copons pel nomenament reial rebut
en recompensa a les experiències militars. Madrid. 1 carta.
Castellà
1701, abril,
30 / 1701,
desembre,
24

Lletres de Sebastian de [Colas] a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de
la Seu de Barcelona)

Moja 230/I/33

Dossier amb les missives d'agraïment de Sebastián de [Colas]. Madrid. 2
lletres. [2] p.
Castellà
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Topogràfic

1701, agost, Lletra de Pere Joan Domingo a Dalmau Copons i Grimau (canonge de la Seu Moja 230/I/51
29 - 1703,
de Barcelona)
abril, 5
Dossier amb la lletra de Pere Joan Domingo (prevere). Sant Quintí. 3 cartes.
[3] p.
Català

1701,
febrer, 23

Lletra de Miquel Fogueres a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu Moja 230/II/3
de Barcelona)
Dossier amb la lletra de Miquel Fogueres (prevere i rector de Sant Martí de
Provençals). Sant Martí de Provençals (Barcelona). 1 carta. 1 p.
Català

1701,
febrer, 26

Lletra de Bernat Copons a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu
de Barcelona)

Moja 230/I/37

Dossier amb la lletra de Bernat Copons demanant paciència en la cobrança
d'uns censos d'unes cases del carrer de Sant Pere. Valls. 1 carta. 1 p.
Català
1701,
gener, 8

Lletra de Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu de Barcelona) a
Jacint Dachs

Moja 230/I/45

Dossier amb la missiva enviada per Dalmau de Copons tractant de la quadra
de la Torre de Vernet de Sant Martí Sarroca. Barcelona. Còpia. 1 lletra. [6] p.
Català
1701, juny,
23

Lletra de Julià Cano i Thebar a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la
Seu de Barcelona)

Moja 230/I/27

Dossier amb la lletra de Julià Cano i Thebar (bisbe de la Seu d'Urgell).
Guissona (la Segarra). 1 carta. 1 p.
Castellà

1701, maig, Lletra de Bartomeu Palanca a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la
25
Seu de Barcelona)

Moja 230/III/25

Dossier amb la lletra de Bartomeu Palanca (mestre teixidor de lli) sol·licitant
un càrrec a disposició del Capítol de la Catedral de Barcelona. Barcelona. 1
carta. 1 p.
Català
1701, maig, Lletra de Josep Rius dirigida al batlle [de Sitges?]
Moja 230/III/44
30
Dossier amb la missiva de Josep de Rius dirigida a un batlle, possiblement el
de Sitges, ordenant que un tal Sagarra satisfaci les despeses de la presó.
Barcelona. 1 carta. [2] p.
Català
1701, març, Lletra de Joan Selva a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu de
23
Barcelona)

Moja 230/III/59

Dossier amb la lletra de Joan Selva (pagès). Sitges (Garraf). 1 carta. 1 p.
Català

Fons Marquesat de Moja

299

01.02.02.04.02.02.02. CORRESPONDÈNCIA.
Data(es)
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1701, març, Lletres de Josep Macià a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu
6 - 1701,
de Barcelona)
març, 24
Dossier amb les missives de Josep Macià. Torallola (Pont de Claverol,
Pallars Jussà). 2 cartes. [2] p.
Català

Moja 230/III/11

1702, agost, Lletra dels diputats de la Diputació del General de Catalunya a Dalmau
10
Copons i Grimau (canonge de la Seu de Barcelona)

Moja 230/I/50

Dossier amb la lletra dels diputats de la Diputació del General, adjuntant un
memorial (desaparegut) dirigit al rei amb la intenció que Dalmau de Copons
el lliuri personalment al monarca. Barcelona. 1 carta. 1 p.
Català
1702,
desembre,
15

Lletra de Josep d'Asprer i Miquel Joan Bosch a Dalmau de Copons i Grimau
(canonge de la Seu de Barcelona)

Moja 230/I/8

Dossier amb la missiva de Josep d'Asprer i Miquel Joan Bosch en què
demanen pagui 10 sous i 8. [Barcelona]. 1 lletra. 1 p.
Català
1702,
desembre,
24

Lletra de Fernando Rodrigo a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la
Seu de Barcelona)

Moja 230/III/46

Dossier amb la missiva de Fernando Rodrigo (frare) felicitant el Nadal.
Cartoixa de Santa Maria de Escaladei, Morera de Montsant (Priorat). 1 carta.
1 p.
Castellà
1702,
gener, 29

Lletres de Juan de Cebrià Fatjó Riera a Dalmau de Copons i Grimau
(canonge de la Seu de Barcelona)

Moja 230/I/55

Dossier amb les lletres de Cebrià Fatjó i Riera. Barcelona. 2 lletres. [4] p.
Català

1702, juliol,
10

Lletra de Josep Fàbregas a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu Moja 230/I/54
de Barcelona)
Dossier amb la lletra de Josep Fàbregas. Sitges (el Garraf). 1 carta. 1 p.
Català

1702, juliol,
22 - 1705,
desembre,
15

Lletres de Josep Clua Granyera a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de Moja 230/I/32
la Seu de Barcelona)

1702, juliol,
4

Lletra de Mariano Tella a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu de Moja 230/III/68
Barcelona)

Dossier amb les missives de Josep Clua Granyena. Sant Martí Sarroca (Alt
Penedès). 8 cartes. [18] p.
Català

Dossier amb la lletra de Marinoa Tella (prevere). Cervera (la Segarra). 1
carta. [2] p.
Català
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1702, juny,
10

Lletra de Diego Díaz de Toledo a Dalmau Copons i Grimau (canonge de la
Seu de Barcelona)

Moja 230/I/49

Dossier amb la lletra de Diego Díaz de Toledo Linares. Madrid. 1 carta. [2] p.
Castellà

1702, juny,
21 - 1703,
febrer, 18

Lletres de Magí Soler a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu de
Barcelona)

Moja 230/III/66

Dossier amb les missives de Magí Soler (batlle de Sitges). Sitges (Garraf). 7
cartes. [11] p.
Català
1702, juny,
23

Lletra de Narcís Avellà a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu de Moja 230/I/9
Barcelona)
Dossier amb la missiva de Narcís Avellà (notari) a Dalmau de Copons en la
que comunica que seguint les seves instruccions ha fet un requeriment a
Joan Puigventós. Sitges (Garraf). 1 lletra. 1 p.
Català

1702, maig, Lletra de Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu de Barcelona)
7
Missiva de Josep Pins (rector) tractant de la taxa per satisfer el donatiu del
rei. El Pla de Teià, Santa Maria de Besora (Osona). 1 carta. 1 p.
Català

Moja 230/III/29

1702, març, Lletra de Joaquim de Valernod a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Moja 230/III/74
6
Seu de Barcelona)
Dossier amb la lletra de Joaquim Valernod. Valence-sur-Rhône (França). 1
lletra. [2] p.
Llatí
1702,
novembre,
6 - 1703,
abril, 9

Lletres de Pau Pujol a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu de
Barcelona)

Moja 230/III/39

Dossier amb les missives de Pau Pujol (batlle de Sant Martí Sarroca) tractant
de delinqüents i de la presó. Sant Martí Sarroca (Alt Penedès). 4 cartes. [4] p.
Català

1702,
Lletra de Caterina Vallès a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu
novembre, 8 de Barcelona)

Moja 230/III/75

Dossier amb la lletra de Caterina Vallès, exposant com el batlle del lloc
capturà i posà la presó un mosso seu per haver tingut baralles amb Jaume
Vallès. [Sant Martí Sarroca] (Alt Penedès). 1 carta. [2] p.
Català
1702,
octubre, 13

Lletra de Magí Olivella a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu de Moja 230/III/24
Barcelona)
Dossier amb la missiva de Magí Olivella (pagès i batlle de Vilobí del
Penedès). Vilobí del Penedès (Alt Penedès). 1 carta. 1 p.
Català
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1702,
octubre, 31

Lletra dels jurats de Sant Martí Sarroca a Dalmau de Copons i Grimau
(canonge de la Seu de Barcelona)

Moja 230/III/55

Dossier amb les lletres dels jurats de Sant Martí Sarroca, agraïnt 100
quarteres de blat del Capítol de Barcelona. Sant Martí Sarroca (Alt Penedès).
1 carta.
Català

1702,
octubre, 8

Lletra dels jurats de Sant Pere de Ribes a Dalmau de Copons i Grimau
(canonge de la Seu de Barcelona)

Moja 230/III/56

Dossier amb la lletra dels jurats de Sant Pere de Ribes. Sant Pere de Ribes
(Garraf). 1 carta. 1 p.
Català
1702,
setembre,
28

Lletra de Francesc Roldós a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la
Seu de Barcelona)

Moja 230/III/49

Dossier amb la missiva de Francesc Roldós (prevere). Vilassar (Maresme). 1
carta. 1 p.
Català
1702,
setembre,
8 - 1703,
maig, 14

Lletres dels jurats de la vila de Sitges a Dalmau de Copons i Grimau
(canonge de la Seu de Barcelona)

1703, abril,
30

Lletra de Josep Batlle a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu de
Barcelona)

Moja 230/III/64

Dossier amb les missives dels jurats de Sitges. Sitges (Garraf). 5 cartes. [8]
p.
Català
Moja 230/I/13

Dossier amb la lletra de Josep Batlle tractant d'afers de la vila de Sitges.
Besiers (França). 1 lletra. 1 p.
Català

1703,
febrer, 18

Lletres de Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu de Barcelona)

Moja 230/III/37

Dossier amb la lletra de Josep Puig (apotecari). Sitges (Garraf). 1 carta. [3] p.
Català
1703,
Lletres de Benet Verdera a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu
febrer, 9 de Barcelona)
1703, maig,
9
Dossier amb les missives de Benet Verdera (prevere). Inclou còpia de carta
enviada per Dalmau de Copons. Sitges (Garraf) i Barcelona. Original i còpia.
3 cartes. [5] p.
Català

Moja 230/III/78

1703, maig, Lletra de Jaume Ravell a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu de Moja 230/III/40
30
Barcelona)
Dossier amb la lletra de Jaume Ravell. Sant Martí Sarroca (Alt Penedès). 1
carta. [2] p.
Català
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1703, maig, Lletres de Agustí Robert a Dalmau de Copons i Grimau de (canonge de la
Moja 230/III/48
9 - 1703,
Seu de Barcelona)
maig, 18
Dossier amb les lletres d'Agustí Robert (patró). Sitges (Garraf). 2 cartes. [5] p.
Català

1703, març, Lletra dels jurats de la vila de Vilafranca del Penedès a Dalmau de Copons i
4
Grimau (canonge de la Seu de Barcelona)

Moja 230/III/80

Dossier amb la lletra dels jurats de Vilafranca del Penedès, els quals, pel
donatiu al rei, i per disposició de la Diputació del General, reclamen 4 sous.
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). 1 carta. 1 p.
Català
1704,
desembre

Lletra de Guillermo Daubenton a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Moja 230/I/48
Seu de Barcelona)
Dossier amb la lletra de Guillermo Daubenton. Madrid. 1 carta. 1 p.
Català

1704,
febrer, 18

Lletra de Gaspar [Comte] a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu Moja 230/I/35
de Barcelona)
Dossier amb la lletra de Gaspar [Comte] (rector de la parròquia de Banyeres
del Penedès) tractant de delmes. Banyeres del Penedès (Baix Penedès). 1
lletra. [2] p.
Català

1704,
gener, 17

Lletra de Francisco Bru a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu
de Barcelona)

Moja 230/I/20

Dossier amb la lletra de Francisco Bru (prevere). Girona. 1 lletra. 1 p.
Castellà
1704,
gener, 24

Lletra de Joan Simon Font Llonga a Dalmau de Copons i Grimau (canonge
de la Seu de Barcelona)

Moja 230/II/4

Dossier amb la missiva de Joan Simon Font Llonga (prevere) tractant d'un
censal. Guissona (Segarra). 1 carta. 1 p.
Català
1704,
gener, 28

Compte del sastre Joan Camps

Moja 230/I/25

Dossier amb els comptes de les peces agafades per Dalmau de Copons al
sastre Joan Camps. [Barcelona]. 2 unitats. [2] p.
Català
1704, juliol,
13 - 1706,
gener, 29

Lletres de Francesc de Copons i Grimau al seu germà Dalmau (canonge de
la Seu de Barcelona)

Moja 230/I/41

Dossier amb les missives de Francesc Copons i Grimau (germà de Dalmau
de Copons). Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. Inclou un
dossier amb 9 còpies d'una lletra de participació de noces no enviades. 22
cartes. [70] p.
Català
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1704, juliol,
17 - 1706,
febrer, 16

Lletres de Josep Mateu a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu
de Barcelona)

Moja 230/III/15

Dossier amb les lletres de Josep Mateu (prevere i rector de Cabrera). Inclou
certificat estès per Josep Mateu del nomenament de procurador atorgat per
Francesc Rovira i la seva muller a favor de Dalmau de Copons. Cabrera de
Mar (Maresme). 3 cartes. [4] p.
Català
1704, març, Rebut estès per Maties Ubach a favor de Dalmau de Copons i Grimau
25
(canonge de la Seu de Barcelona)

Moja 230/III/72

Dossier amb un rebut de Maties Ubach (canonge) en què confessa haver
rebut de Dalmau de Copons, 7 lliures, 10 sous i 6 per pensions d'un benefici
dels anys 1701, 1702 i 1703. La Seu d'Urgell (Alt Urgell). 1 rebut. 1 p.
Català
1704,
octubre, 10

Lletra de Francisco Centena Bosch a Dalmau de Copons i Grimau (canonge
de la Seu de Barcelona)

Moja 230/I/30

Dossier amb la súplica de Francisco Centena Bosch (degà de la Catedral de
Barcelona) dirigida al Capítol de la Catedral de Barcelona sol·licitant ajuda en
el cobrament d'uns delmes de fruïts d'una peça de terra de Barcelona, del
lloc anomenat Albó, els quals són pretesos pels arrendataris de les rendes i
dècimes de la Pabordia de Juliol de la Seu de Barcelona. El Capítol, en
diligència estesa per Magí Riera, secretari, resol redirigir la súplica a Dalmau
de Copons per tal de resoldre la demanda. [Barcelona]. 1 súplica. [2] p.
Català
1705, abril,
29

Lletra de Francisca Copons i Grimau a Dalmau de Copons i Grimau

Moja 230/I/38

Dossier amb la lletra de Francisca Copons i Grimau (germana de Dalmau i
esposa de Ramon de Xammar) en la que dóna les gràcies al seu germà
Dalmau per una causa pia. Medinyà (Sant Julià de Ramis, Gironès). 1 carta.
[2] p.
Català
1705, març, Lletra de Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu de Barcelona)
3
Dossier amb la lletra de Josep Rovira. Vilafranca de Penedès (Alt Penedès).
1 carta. [2] p.
Català
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01.02.02.04.02.03. BERENGUER DE COPONS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1561, juny,
11 - 1623,
maig, 10

"Llevador dels censos y censals y altres rendes rep lo señor don Berenguer
de Copons de sos beneficis"

Moja 394

Registre dels censataris dels beneficis anomenats de Sant Miquel, de Sant
Martí, de Santa Anna, de Sant Daniel, de Berenguer de Copons, en el qual
es detallen la quantia dels censos que presten, en diner i en espècie. A
continuació relació de rendes per censals amb les dades de les escriptures
de creació. Inclou així mateix anotacions desordenades de Jeroni de Copons
"per memòria" sobre institucions de misses, diners prestats i compra de
censals i terres, arrendaments atorgats, vendes de terres, naixements
familiars... [Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)]. [88] p.
Català
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1729,
novembre,
28

"Certificats fets, closos y signats per Francisco Marçal, nottari públich de
Barcelona, com a tenint y regint las escripturas de Francisco Pedralbes y de
Bernat Nadal, notaris públichs de Barcelona, a instància de l'il·lustre y molt
reverent señor Don Anton de Copons y Copons, canonge de la santa iglesia
cathedral de Barcelona de haver mirat y regonegut las escripturas de dits
Pedralbes y Nadal y dos llibres dels testaments de dit Nadal y los anys que
un y altre exerciren lo art de la nottaria"

Moja 26/34

Francesc Marçal, notari de Barcelona, regentant els protocols de Francesc
Pedralbes i Bernat Nadal, notaris de Barcelona, a requeriment d'Anton de
Copons, estén sobre paper segellat certificat d'haver reconegut i examinat
els protocols dels dos notaris. Barcelona. [7] p.
Llatí
1735,
desembre
19 - 1738,
juny 30

Lletres de Sebastià Güell a [Anton de Copons i Copons, canonge de la Seu
de Barcelona]

Moja 260/20

Dossier amb les missives de Sebastià Güell, en les que tracta de
l'arrendament dels drets senyorials. Vilanova. 7 lletres. [18] p.
Català
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Títol/Descripció

Topogràfic

[1760]

Súplica de Ramon Copons i Oms dirigida al rei

Moja 1 bis/78

Ramon Copons i Oms, canonge de la Seu de Tarragona, després d'exposar
els seus antecedents familiars, estudis i càrrecs que ostenta, suplica, en
atenció als mèrits exposats, la propietat del càrrec del jutjat del Breu o del
Tribunal de Competències de Catalunya. [Tarragona]. [4] p.
Castellà
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Títol/Descripció

Topogràfic

1662, març, Conferències de Figueres en execució del capítol cinquanta-nou del Tractat
29 - 1667,
dels Pirineus, amb la participació, com a comissaris de la monarquia
gener, 19
hispànica, dels senyors Fabrici Pons de Castellví i Pere de Copons

Moja 217/1

Dossier de la documentació aplegada per Pere de Copons, comissari de la
monarquia el qual, pel capítol 59 del Tractat dels Pirineus, que establí que
dos mesos després de la publicació del tractat, comissaris designats per part
de les monarquies francesa i hispànica resoldrien amigablement les
diferències sorgides en la valoració i compensació de les hisendes
localitzades en el Rosselló en mans de residents en una i altra part de la
frontera, va intervenir en les reunions que s'iniciaren el 29 de novembre de
1664 a Figueres. El material aplegat reuneix: 1.- "Advertenzias que se hacen
a los comisarios de su magestad en conformidad de su real orden para el
tratado de las matherias que se ofrecieren con los comissarios del rey
Cristianísimo en execusión de los capítulos de la paz en los confines de
Cataluña y condado de Cerdaña y Conflent", 2-3.- els nomenaments pel rei
de França com a comissaris del marquès de Chatillon, lloctinent, i del senyor
Carles de Macqueron, intendent, el 29 de març de 1662 i el 2 d'agost de
1663 respectivament; 4.- una nota sense data sobre la finalitat de les
conferències; 5.- carta del rei a Vicente Gonzaga de 8 de març de 1664; 6.la carta de Miquel Salva i de Vallgornera dirigida a Blasco de Loyola el 4 de
juliol de 1664 en la qual respon a la petició realitzada pel Consejo de Estado
sobre els tractaments i cortesies dels comissaris que varen participar en el
Tractat de Llívia, així com el nom dels seus participants; (7-8) dues cartes
d'instruccions de Vicente Gonzaga als comissaris hispànics (una
d'advertiments generals i una altra sobre els tractaments i cortesies que
hauran de merèixer els participants en les conferències mentre el rei no
disposi en aquesta matèria), de 25 de setembre de 1664; 9-12.- lletres de
Vicente Gonzaga als comissaris d' octubre i novembre de 1664; 13.- despatx
reial de nomenament de Pere de Copons com a comissari i representant de
la monarquia en les conferències de Figueres de19 de desembre 1664; 14.carta de Vicente Gonzaga dirigida a Fabrici Pons i a Pere de Copons de 26
de gener de 1665 constestant a la seva de 23 de setembre de 1664, en la
qual dóna consells i instruccions; 15.- acta de manifestació d'intencions; 16.esborrany de la declaració dels comissaris hispànics sobre els capítol 59 i els
quatre anteriors del tractat de pau; 17.- acord de les conferències de dia 26
de gener sobre procediment en l'assentament escrit dels acords; 18.- acord
de 29 de gener de 1665 pel qual els comissaris d'ambdues monarquies
convenen que les resolucions de les conferències estiguin assentades dia a
dia i signades pels secretaris per tal que siguin el fonament del tractat que
haurà de ser signat a Ceret; 19.- una carta de [Pere de Copons] fent unes
consideracions sobre les matèries en general a tractar; 20.- carta sense
data dels comissaris hispànics informant sobre les intencions de la part
francesa; 21.- esborrany d'una carta datada el 26 de febrer de 1665 dels
comissaris en la qual, davant la petició per part dels representants de França
de fer signar als secretaris, sol·liciten resolució sobre la matèria; 22.esborrany d'una carta redactada el febrer de 1665 dirigida a Vicente
Gonzaga explicant la resposta dels comissaris hispànics a la proposta
francesa de fer un capítol general sobre la restitució dels beneficis
eclesiàstics; 23-24.- esborrany i carta sobre les dificultats en el mes de febrer
en les negociacions; 25.- esborrany d'informe de l'estat de la situació en la
qual es trobaven les conferències [l'abril de 1665?]; 26.- carta sense data,
detallant les intencions dels representants de França; 27.- declaracions dels
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1662, març, comissaris de les dues corones; 28.- traducció al castellà de proposta
Moja 217/1
29 - 1667,
francesa presentada en conferència de 23 de juliol; 29.- poders del rei
gener, 19
atorgats a Fabrici Pons de Castellví i a Pere de Copons; 30-31.- lletres de
Vicente Gonzaga a Pere de Copons; 32.- lletra del comte de Peralada als
comissaris; 33-34.- esborrany i informe dels comissaris d'Espanya de juliol
de 1666; 35.- carta en forma d'informe sobre l'historial de les negociacions;
36.- lletra del comte de Peralada a Pere de Copons; 37-39.- missives de
Macqueron a Pere de Copons. El dossier conté així mateix informacions dels
drets dels particulars objecte d'estudi i debat dels comissaris: 40.- una carta
d'Angelo Guinda, en nom del prior i Capítol de Roncesvalls, de 10 d'agost de
1665, en la qual, a més de fer constar que per part del prior i el Capítol no hi
hagué resistència a la disposició del tractat de pau ni tampoc donaren cap
motiu a rei de França perquè donés al bisbe i Capítol de Baiona la represàlia
del vescomtat d'Illa, exposa una relació de motius en defensa dels drets del
prior i del capítol; 41-42.- una súplica sense data dirigida als comissaris dels
mateixos prior i capítol sobre el mateix afer, i un memorial del bisbe i
canonges de Baiona en al·legació al memorial presentat pel prior i canonges
de Roncesvalls; 43.- dictamen anònim sobre la Baronia de Robollet; 44.- una
súplica del procurador de Maria Àngela d'Alemany i Fontanella en al·legació
a la pretensió de la senyora Antònia de Sagarriga de ser l'hereva de Ramon
Sagarriga quan, per disposicions fideïcomissàries, l'herència correspon a
Maria Àngela Alemany i al seu fill Carles, i no pot amparar-se amb cap
capítol del tractat de pau; súplica del Capítol de l'Església d'Urgell
manifestant la voluntat d'arribar a un acord sobre els beneficis eclesiàstics
malgrat tots els problemes sorgits (que s'exposen prèviament); 45.- església
d'Urgell; 46.- un informe sense data sobre el delme de l'oli de Figueres; 47.una carta del priors de Panissars sol·licitant als comissaris la reintegració de
les confrontacions del terme de Panissars posades en discussió pels vassals
del vescomte de Rocabertí i pel batlle de la Jonquera; 48.- súplica sense
data de Pere Rubí sol·licitant que el senyor Durbila, qui havia ocupat les
seves terres, deixi de pretenir-hi drets; 49-50.- dues cartes sense data
d'Onofre Llobet demanant la restitució dels seus béns; 51.- súplica de
Francisca de Sacirera en la qual exposa que un cens anual que grava una
finca de Perpinyà hom pretén que el pagui no en moneda barcelonesa sinó
en plata, per la qual cosa sol·licita que el reial consell es pronunciï sobre la
qüestió; 52.- la súplica presentada per el cabiscol a l'ambaixador francès;
53.- súplica del prior i convent de Sant Agustí de Barcelona i administradors
de pobres de l'Hospital General sol·licitant execució de les lletres de canvi
que signà l'abat de Sant Cugat; 54-56.- súplica de Francesc Riera, monjo de
Santes Creus, de 26 de juliol de 1665, sol·licitant (adjuntant la còpia de la
súplica i el decret del capítol del monestir) el perdó després que fos declarat
excomunicat i empresonat, i còpia del sumari del procés de les represàlies
del vescomtat de Canet amb un informe sobre els obstacles i dubtes del
mateix procés. Segueixen notes i respostes de diferents particulars a
demandes de tercers: 57-66.- Joana de Barutell, Miquel Salba, Llorenç
Anglada, rector de Queixans, en resposta a la petició de Joan de Santa
Eugència; Dídac Morer, cabiscol i canonge de l'Església d'Urgell, en resposta
a la petició feta pels hereus del doctor Eusebi Bruel; Joan Baptista Mir i
capítol de l'Església d'Urgell en resposta a la comanda de Jaume Torras,
canonge; Josep Camporrells, canonge d'Urgell en resposta a la petició del
doctor i abat Pere Pont; Miquel Fuster, rector de la Perera, en resposta a la
sol·licitud de Montserrat Miranda; doctor Garriga, rector de Sant Miquel de
l'Església d'Urgell en resposta a Antoni Mir; resposta a la petició del canonge
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1662, març, Andreu Badia; resposta en contra de la demanda de Jacint Vilanova, i
29 - 1667,
anotació sobre la rectoria de Lles. Inclou tres dossiers, un (67), amb dues
gener, 19
súpliques i un dictamen de Josep del Viver, prior de Santa Anna de
Barcelona, sol·licitant la recuperació d'un censal i exposant els drets que té
sobre el priorat de Santa Anna, pretès per Marià Fita; un altre (68) referent a
un censal venut a la Companyia de Jesús, i el tercer [69] amb tres
al·legacions judicials del plet entre Maria Àngela Alemany i Fontanella, d'una
part, i els hereus de Ramon Sagarriga, de l'altre, pel cobrament d'un deute.
Incou un duplicat de la traducció al castellà de la proposta francesa
presentada en conferència de 23 de juliol. [70] Lletres del rei al lloctinent de
Catalunya de juliol i agost de 1664. Madrid, Barcelona, Figueres, Perpinyà.
Esborranys, originals i còpies. 77 unitats. [386] p.
Català, castellà, francès i llatí

Moja 217/1

1663, agost, Notícies de Madrid i d'Europa
Moja 217/3
4 - [1663],
octubre, 13 Dossier que reuneix manuscrits anònims amb les notícies de Madrid i les
conegudes per gacetes de París, amb els títols: "Novedades de la Corte de 4
de agosto de 63", "Nuevas de Madrid", "Novedades extraordinarias de una
gaseta de París", "Novedades de la Corte de 11 de agosto de 63" i
"Novedades de la Corte de 13 de octubre". Donen informació sobre la vida
del rei, nomenaments militars i polítics, situació a Portugal i a altres països,
Madrid. 5 unitats. [10] p.
Castellà
1664, maig, Lletra reial de Felip IV dirigida a Vicente Gonzaga, lloctinent general de
1
Catalunya

Moja 217/4

Felip IV comunica al virrei que, donats els incumpliments del doctor Saguer
en relació als sermons, li prohibeix seguir predicant. Aranjuez. [2] p.
Castellà
1666, abril,
30

Carta de Mariana d'Àustria a Vicente Gonzaga, virrei de Catalunya

Moja 60/64

La reina governadora, després de donar per rebuda una carta en la qual el
virrei va informar de les vicissituts de Ramon d'Oms amb els ministres del rei
de França, disposa s'informi de les intencions que té Ramon d'Oms perquè
és intenció de la reina donar-li satisfacció. Madrid. Signatura estampillada. [3]
p.
Castellà

1703, abril,
21

Títol de concessió de la futura successió de la lloctinència de la Batllia
General atorgat per Felip Vè a favor d'Agustí de Copons

Moja 326/II/46

El rei en consideració als serveis prestats a la monarquía per Agustí de
Copons, tant en les darreres Corts celebrades a Catalunya com a l'exèrcit a
Itàlia, li fa mercè de la futura successió de la lloctinència de la Batllia General
de Catalunya. Madrid. Signatura estampillada. [3] p.
Llatí i castellà
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1718, juliol, Títol de regidor de la ciutat de Barcelona atorgat pel rei Felip V a Agustí de
21 - 1718,
Copons i Copons, marquès de Moja de la Torre
desembre, 6
El rei, en atenció als mèrits i serveis d'Agustí de Copons, el nomena regidor
de la ciutat de Barcelona. Inclou la diligència del jurament al càrrec realitzat
davant el marquès de Castel-Rodrigo, capità general de Catalunya. Madrid.
Signatura estampillada. [1] bif.

Moja 326/II/52

1791,
desembre,
14 - 1792,
febrer, 1

Títol de regidor supernumerari de la ciutat de Barcelona atorgat pel rei Carles Moja 327/4
IV a favor del marquès de Moja de la Torre

1791,
novembre,
26 / 1792,
febrer, 1

Càrrec de regidor supernumerari de l'Ajuntament de Barcelona atorgat al
marquès de Moja de la Torre

El rei, en atenció al que li ha representat el comte de Lacy, capità general de
Catalunya, a favor del marquès de Moja el nomena regidor supernumerari de
la ciutat de Barcelona. Inclou les diligències d'inscripció del títol. Madrid i
Barcelona. Signatura del rei estampillada. [8] p.
Castellà
Moja 326/II/89

Lletra del comte de Lacy comunicant al marquès de Moja de la Torre que el
rei, a proposta seva i consulta de la cambra, l'ha nomenat regidor
supernumerari de l'Ajuntament de Barcelona i acta de jurament de regidors
supernumeraris de l'Ajuntament de Barcelona atorgada per l'esmentat
marquès de Moja de la Torre i el marquès de Cerdanyola, realitzada d'acord
amb les disposicions dels reials títols de nomenament de regidors
supernumeraris despatxats el 14 de desembre de 1791, davant el marquès
de las Amarillas, president del consistori, i els testimonis Josep Marcos
Medina, Narcís Prats, porters, i Josep Ignasi Claramunt, secretari de
l'ajuntament. Barcelona. Original i còpia. 2 unitats. [5] p.
Castellà

1793, març, Títol de regidor de l'Ajuntament de Barcelona atorgat per Carles IV a favor de Moja 326/II/88
Narcís de Sarriera
11 - 1793,
abril, 16
El rei en consideració a que es troba vacant una plaça de regidor de
l'Ajuntament de Barcelona per renúncia de Joaquín de Navía Osorio i als
mèrits i circumstàncies que concorren en el marquès de Moja de la Torre, el
nomena regidor i ordena que l'intendent disposi la presa de raó del títol en
les comptaduries. Inclou les diligències de les comptaduries i un certificat
estès per Fèlix Prats, secretari del Reial Acord, en el qual fa constar l'acord
d'inscripció. Madrid i Barcelona. Signatura estampillada. [4] p.
Castellà
1834,
gener, 15

Carta de Maria Cristina de las Dos Sicilias, reina regent, a Maria Josepa de
Sarriera, marquesa de Moja de la Torre

Moja 326/II/92

La reina governadora comunica la mort del seu espós Ferran VIIè. Madrid.
Signatura estampillada. 1 p.
Castellà
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[1699]

Súplica de Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu de Barcelona) a
la Reial Audiència de Catalunya

Moja 230/III/41

Dossier amb la súplica enviada sol·licitant que el llinatge Copons, malgrat
disposició reial per la qual no es doni el tractament de nobles sinó a les
famílies que ho poden acreditar per acta de Corts o per privilegi, sigui rebent
el tractament de noble. [Barcelona]. Còpia. 1 carta. [2] p.
Castellà
[1699]

"Señor. Don Ramon, don Dalmao, don Francisco, y don Juan de Copons y
Grimau, hermanos, dizen: que don Pedro de Copons casó el año de 1266...
Son descendientes por recta linea legítima masculina del arriba nombrado
don Pedro de Copons".

Moja 38/I/25

Súplica presentada al rei amb la relació geneològica i de mèrits del llinatge
Copons per la qual els germans Ramon, Dalmau, Francesc i Joan sol·liciten
siguin nomenats "nobles antiguos". Imprès amb anotacions manuscrites. S.l.
S.n. Impr. [10] p.
Castellà
[1738, juny]

Súplica de Gaietà Lluís de Copons, marquès de Moja de la Torre, al rei Felip Moja 326/II/59
Vè
Gaietà Lluís de Copons amb motiu de la transmissió hereditària del títol de
marquès de Moja de la Torre per mort del seu pare Agustí i que l'intendent
de Catalunya exposa li reclama que pagui la media annata, fa saber que pel
reial decret de concessió del títol del regne de 30 de novembre de 1702 està
exempt el suplicant i els seus hereus d'aquesta taxa. Inclou la diligència de
l'intendent general de l'exèrcit de Catalunya manant l'assentament. Madrid i
Barcelona. Còpia. [4] p.
Castellà

1392, agost, Privilegi atorgat per Joan I d'Aragó a favor de Guillem de Copons
18
El rei en atenció als antecedents militars de la família de Guillem de Copons
li atorga per a ell i els seus descendents la condició d'infanzó. Monestir de
Pedralbes (Barcelona). Còpia del segle XVII. [2] p.
Llatí

Moja 326/II/1

1599, juliol,
19

Moja 326/II/2

Privilegi de noblesa atorgat per Felip III a favor de Felip de Copons
El rei en atenció als antecedents militars de la família de Felip de Copons i
als seus serveis prestats li atorga per a ell i els seus descendents la condició
de noble. Barcelona. Còpia autèntica signada per Francesc Marçal i
Francesc Falgueras, notaris de Barcelona. [4] p.
Llatí

1703,
febrer, 11

Títol de marquès de Moja de la Torre atorgat per Felip V a favor de Ramon
de Copons i Grimau

Moja 326/II/20

El rei en atenció als antecedents militars i títols concedits al llinatge de
Ramon de Copons li atorga per a ell i els seus descendents el títol de
marquès de Moja de la Torre. Inclou còpia parcial. Madrid. Còpia. 2 unitats.
[5] p.
Català i llatí
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1706,
febrer, 7

Certificat de l'atorgament de la clau de gentilhome de cambra estès per Juan Moja 326/II/47
Manuel de Zeaorrote, secretari del consell del rei, a favor d'Agustí de Copons
Juan Manuel de Zeaorrote, cavaller de l'Ordre militar de Santiago, certifica
que Felip Vè per Reial Decret de 26 de gener de 1706 atorgà a Agustí de
Copons, en atenció al zel demostrat amb motiu de la revolta de Catalunya i la
seva obediència al rei, la clau de gentilhome de cambra. Inclou una
confessió d'haver rebut la clau. Madrid i Barcelona. Original i esborrany. 2
unitats. [2] p.
Castellà

1715,
febrer, 28

Lletra del marquès de Grimaldo al príncep de T'Serclaes, capità general de
Catalunya

Moja 327/1

El marquès de Grimaldo comunica al príncep de T'Serclaes que el rei,
donada la fidelitat del marquès de Moja, rei vol que gaudeixi del dret de
portar armes així com de les exempcions concedides a tots els que van
demostrar-li fidelitat. Inclou duplicats. Madrid. Còpia i còpies autèntiques
esteses el 1738 i 1740. 3 unitats. [8] p.
Castellà
1721, març, Drets de llances i "media annata"
Moja 480/6
14 - 1723,
març, 2
Dossier amb els informes amb els títols "Relación de lo que por él deben
satisfacer en cada año los grandes y títulos del Principado de Cathaluña que
aquí se expressaran conforme fueren sucediendo en ellos por fallecimiento
de los que los posseían en 19 de agosto de 1720, según las órdenes de su
magestad", "Regla del derecho de la media annata número 53 sobre lo que
deben pagar los que adeudan a ella el Reyno de Aragón" i una nota
aclaràtoria sobre el servei de llances. Madrid, Saragossa i [Barcelona]. 3
unitats. [10] p.
Castellà
1727, juny,
20

Ofici del superintendent general de la justícia, policia, guerra i hisenda de
l'exèrcit de Catalunya dirigit a Agustí de Copons

Moja 326/II/54

Antonio de Martínez, comte d'Albi, ordena que, havent el rei manat que cada
un dels grans títols del Principat de Catalunya transmessos des de 1664
passin a satisfer el dret de media annata, en el termini d'un mes si fos
present i de sos en cas d'ausència, a comptador a partir de la notificació,
passi a donar llegítima justificació de la data de creació del títol. Barcelona.
[4] p.
Castellà
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1729, maig, Procés informatiu ad futuram rei memoriam obert pel batlle de la vila de
8
Copons a instància d'Agustí de Copons

Moja 26/43

Actes de les declaracions testificals realitzades, entre el 7 i el 24 de juliol de
1729, davant el batlle en relació a la súplica de Jaume Ferreric, rector de
l'església parroquial de Prats de Rei i apoderat d'Agustí de Copons,
presentada el 15 de setembre de 1728, per provar la relació de les armes
heràldiques de diferents pedres de monuments de la vila amb el llinatge
Copons. En el procés declaren els pagesos Josep Torra, Pere Ramon,
Jaume Plàcies, Pere Torra i els preveres Agustí Miquel, Josep Comas,
Joaquim Comas, Francesc Rius i Pere Romeu, els quals responen als 9
articles d'interrogació presentats en la súplica. Còpia autèntica estesa sobre
paper segellat per Jacint Ballester, notari de Calaf, l'11 de setembre de 1730.
[40] p.
Castellà i llatí
1738, juliol,
5 - 1738,
agost, 16

Reial cèdula de Felip Vè a favor de Gaietà Lluís de Copons

Moja 326/II/60

El rei, davant del memorial presentat per Gaietà Lluís de Copons amb motiu
de la transmissió hereditària del títol de marquès de Moja de la Torre per
mort del seu pare Agustí i que l'intendent de Catalunya li reclama que pagui
la media annata, fa saber que pel reial decret de concessió del títol del regne
de 30 de novembre de 1702 està exempt el suplicant i els seus hereus
d'aquesta taxa. Inclou la diligència de l'intendent general de l'exèrcit de
Catalunya manant l'assentament. Madrid i Barcelona. Còpia. [4] p.
Castellà

1753, agost, Acta de presència i manifestacions redactada per Joan Rovira, notari de
12
Moja, de la presa de possessió del títol de marquès de Josep de Copons i
Oms

Moja 326/II/77

Joan Rovira, notari de Moja, dóna fe de com, constituït davant la casa de
l'heretat del marquès de Moja de la Torre en el lloc de Moja a requeriment de
Lluís Blanch, prevere i beneficiat de l'església parroquial de Vilafranca del
Penedès i procurador de Josep de Copons i Oms, marquès de Moja de la
Torre, per poder atorgat davant Francesc Revull, notari de Tortosa, el 30 de
juliol de 1753, i amb la presència de Salvador Guasch, llaurador de
Vilafranca del Penedès, i Joan Tort, llaurador de Sant Martí Sarroca, Lluís
Blanch manifestà que en atenció d'estar el títol de marquès de Moja de la
Torre localitzat sobre l'esmentada casa, prenia en nom del poderdant
possessió real del títol de marquès. Moja (Alt Penedès). Còpia simple. [2] p.
Castellà
1817, juny, 9 Lletres de Javier de Castaños a la marquesa de Moja

Moja 260/8

Dossier amb la missiva de Javier de Castaños (duc de Bailèn, marquès de
Portugalete i capità general de Catalunya) en la que tracta de les ajudes del
Cos de la Noblesa a la tropa. Barcelona. 1 lletra. [2] p.
Castellà
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1863, maig, Lletres de Manuel Centenera Haedo dirigides a Magí Porta, administrador del Moja 103/15
17 - 1867,
Marquesat de Moja i de Cartellà
setembre,
28
Centenera Haedo, Manuel (procurador de la marquesa de Moja a Madrid)
tractant sobre els tràmits per la transmissió dels títol nobiliaris. Inclou rebuts
de despeses pel despaig de les reials cèdules de successió dels títols de
noblesa del marquesat de Moja i Cartellà. Madrid. 18 lletres. [45] p.
Castellà
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[1695]

Lletra de Dalmau Copons i Grimau (canonge de la Seu de Barcelona i
procurador general del comte de Torralva) a Jordi de Darmstadt

Moja 230/I/47

Dossier amb la súplica de Dalmau de Copons, com a procurador del comte
de Torralva, a Jordi de Darmstadt (príncep de Hesse i virrei de Catalunya)?
tractant dels problemes de la hisenda del comte de Torralva per la guerra
amb França. [Barcelona]. Esborrany. 1 súplica. [3] p.
Castellà
[1700]

Declaració judicial de Pere Pons en una demanda verbal interposada pel
comte de Plasencia

Moja 10/II/48

Pere Pons, possiblement lletrat, a petició feta per Josep Serra, declara que
no pot tenir lloc la demanda del comte de Plasencia per la qual Macià Marsal,
notari, sigui condemnat en abstenir-se de soltar 2.000 lliures dipositades en
la Taula dels Comuns Dipòsits de Barcelona per Dalmau de Copons, com a
procurador del comte de Torralba, en la lluïció de part d'un censal de 150
lliures i preu 3.000 lliures que presta als nobles Cartellà, Desbac i Oms, ans
el contrari que sigui comdemnat a soltar la partida, sense que tampoc pugui
tenir lloc l'al·legació presentada pel mateix comte del pretès perjudici que
ocasiona el plet seguit en l'Auditoria General de l'Exèrcit de Catalunya contra
Anton d'Oms i Santapau en el qual queda consignat el mateix censal prestat
pel comte de Torralba. [Barcelona]. Esborrany. [6] p.
Llatí i català
[1705]

"Comta de las rendas de la casa Grimau té en est Enpurdà per la collita de lo Moja 562/3
any 1702 y 1703 lo que ha cobrat Lluís Prats y Verdaguer..."
Comptes amb les rendes cobrades i despeses satisfetes per Lluís Prats, com
a procurador del comte de Torralva, del patrimoni dels comtes de Torralva a
l'Empordà. Cadaqués (Alt Empordà). [3] p.
Català

[1727] Comptes i anotacions referents a l'administració del patrimoni del comte de
1738, agost, Torralva
3
Apunts de treball d'Anton de Copons i del notari Josep Mas referents a
l'administració del patrimoni. [Barcelona]. 13 unitats. [23] p.
Català

Moja 562/14

[1733 /1737] Notes dels arrendaments de les rendes del comte de Torralva dels llocs de
Vilafant, Figueres, Vilamalla i Biure

Moja 562/6

Regestos anònims de les sis escriptures d'arrendament de les rendes
senyorials del comte de Torralva de 1733 i 1734 i de 1737 i 1738, amb les
dades dels notaris autoritzants, arrendadors i imports. Sl. 2 unitats. [5] p.
Català
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[1734 /
1738]

"Cuenta de todo lo que he recivido y pagado yo don Antonio de Copons
como a procurador general del señor conde de Torralba desde el día 14 de
agosto de 1726 hasta el día de enero de 1734 y hasta el primero de julio de
1738"

Moja 495

Estats de comptes, amb les entrades i despeses, possiblement redactat per
Josep Mas, escrivà de Barcelona, de l'administració portada a terme per
Antoni de Copons, canonge de la Catedral de Barcelona, com a procurador
general dels senyors José Francisco Fernández de Cordova Mendoza
Grimau, comte de Torralva i marquès de Fuentes; José Francisco Narciso
Fernández de Córdova, comte de Talara, i d'Anna Catalina de Chávez,
comtessa de Talara, com a mare tutora i curadora del seu fill Manuel
Fernández de Córdova, del patrimoni d'aquests senyors a Catalunya. En
primer terme, i en concepte d'ingressos, es fan constar els delmes de
Vilamalla, Figueres, Vilafant, Buira, Quadra d'Enveja (Vilanova de Cubelles),
els arrendaments dels masos anomenats Cotó, Nou, Torre i Quadra
Descortei (Ribes), les rendes de les "Roses de la Catedral de Barcelona", els
censals de Pere Vallès, Pau Massana, les rendes del patrimoni del Rosselló i
els lluïsmes i censos dels horts de Vilanova de Cubelles. En segon lloc,
s'assenten els pagaments efectuats per ordres de lletres de canvi, per
pensions de censals que presta l'hisenda del comte de Torralva, despeses
de causes judicials, celebració d'aniversaris de l'església del Convent de
Sant Francesc de Barcelona, despeses de manteniment i millora en les
propietats de la Torre de Ribas, Mas Cotó, Mas o Hostal Nou; contribucions
del cadastre, despeses d'administració (salaris d'escrivans, procuradors,
notaris...). Inclou sense relligar tres petites notes, dues dirigides a Josep Mas
i la tercera possiblement de l'esmentat escrivà. [Barcelona]. [109] p.
Castellà i català
[1734]

Llevador de les confessions dels emfiteutes de Figueres i Vilafant a favor del Moja 562/4
comte de Torralva
Registre d'emfiteutes de Figueres i Vilafant en el qual es troba assentat el
regest de les seves confessions; amb notícia del notari autoritzant, les dates,
les peces de terres, els antecedents jurídics i els censos que satisfan.
[Barcelona]. [13] p.
Català

[1737]

Nota de les collites de l'Hostal Nou i del Mas Cotó del comte de Torralva

Moja 562/13

Nota anònima amb la collida produïda en les dues finques, detallant els
productes i les quantitats de cadascuna. [Figueres]. 1 p.
Català
1689,
desembre,
17 - 1692,
octubre, 1

Lletres de Juana Fernández de Córdova a Dalmau de Copons i Grimau
(canonge de la Seu de Barcelona)

Moja 230/I/60

Dossier amb les missives de Juana Fernández de Córdova. Baena
(Andalusia). Inclou còpia d'una carta enviada a un destinatari desconegut
però amb l'anotació que una carta similar també s'envia a Juana Fernández
de Córdova. 9 cartes. [21] p.
Castellà
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1689,
febrer, 9 1714, juny,
13

Lletres de [José Francisco Fernández de Córdova Grimau] a Dalmau de
Copons i Grimau (canonge de la Seu de Barcelona i procurador general del
comte de Torralva)

Moja 230/II/1

Dossier amb les missives de [José Francisco Fernández de Córdova Grimau]
comte de Torralva i marquès de Fuentes. Inclou una lletra de la comtessa de
Torralva, una missiva de Felipe Ignacio de Alegre al comte de Torralva, dues
missives del comte de Torralva al seu germà Gonzalo, una altra del comte de
Torralva al duc de Medina Sidonia, dues lletres de Joaquim de Grimau al
comte de Torralva, una lletra de Francisco Alvaro de Córdova Guzmán
dirigida a Dalmau de Copons i còpia de dues lletres enviades per Dalmau de
Copons al comte de Torralva. Barcelona, Jaen i Madrid. 330 lletres (incloses
les còpies). [567] p.
Castellà
1690, agost, Lletres de Juan Fernández de Córdova Mendoza a Dalmau de Copons i
Moja 230/I/58
2 - 1692,
Grimau (canonge de la Seu de Barcelona)
abril, 23
Dossier amb les lletres de Juan Fernández de Córdova Mendoza. En la
mateixa lletra de data 30 de maig de 1691, es troba estesa una lletra de
Marcos Ruiz de Carmona. Córdoba. 7 cartes (inclosa la lletra de Marcos Ruiz
de Carmona). [19] p.
Castellà
1691, juny,
28 - 1701,
agost, 27

Lletres de Gonzalo Fernández de Córdova a Dalmau de Copons i Grimau
(canonge de la Seu de Barcelona)

Moja 230/I/62

Dossier amb les missives de Gonzalo Fernández de Córdova. Inclou una
llista dels membres d'una companyia de cavalls amb seu a Barcelona el
1692 i un rebut per import de 32 doblons estès per Jerónimo de Obregón a
favor de Gonzalo Fernández de Córdova. Madrid i Barcelona. 16 cartes. [26]
p.
Castellà
1692, març, Lletres de Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu de Barcelona)
Moja 230/III/
5 - 1694,
novembre, 2 Dossier amb les lletres de Marcos Ruiz de Carmona. Baena. 13 cartes. [26] p.
Castellà
1692,
novembre,
13 - 1697,
febrer, 23

Lletres de Luis Manuel Fernández de Córdova a Dalmau de Copons i Grimau Moja 230/I/57
(canonge de la Seu de Barcelona)

1692,
octubre,
25 - 1701,
setembre,
10

Lletres de Felip Llobet a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu de
Barcelona i procurador general del comte de Torralva)

Dossier amb les lletres de Luis Manuel Fernández de Córdova. Maó,
Cartagena i Madrid. 10 cartes. [17] p.
Castellà
Moja 230/III/9

Dossier amb les missives de Felip Llobet. Inclou una carta del comte de
Plasencia enviada a Felip Llobet referent a uns censals consignats del comte
de Torralva. Vilassar i Plasència. 8 cartes. [19] p.
Català
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1692,
setembre,
27

Lletra de Francisca Ana de Santa Teresa a Dalmau de Copons i Grimau
(canonge de la Seu de Barcelona)

Moja 230/I/63

Dossier amb la lletra de Francisca Ana de Santa Teresa Fernández de
Córdova Grimau (neboda de Dalmau de Copons, germana del comte de
Torralva i monja carmelita descalça). Madrid. 1 lletra. [2] p.
Castellà

1693, agost, Lletres de Joan Baptista Prats Verdaguer a Dalmau de Copons i Grimau
Moja 230/III/36
20 - 1694,
(canonge de la Seu de Barcelona i procurador general del comte de Torralva)
maig, 6
Dossier amb les lletres de Joan Baptista Prats Verdaguer (botiguer, germà
de Lluís Prats Verdaguer). Girona. 7 cartes. [12] p.
Català
1693, agost, Lletres de Francisco Manuel [Fernández de Córdova Grimau] a Dalmau de
Moja 230/I/59
26 - 1693,
Copons i Grimau (canonge de la Seu de Barcelona)
octubre, 29
Dossier amb les lletres de Francisco Manuel [Fernández de Córdova Grimau]
(pare de Luis Manuel Fernández de Córdova). Segovia. 3 cartes. [3] p.
Castellà
1693,
febrer, 2 1704,
desembre,
18

Lletres de Francesc Terrats a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la
Seu de Barcelona)

1694,
desembre,
11 / 1698,
març, 29 /
1702, maig,
27

"Comptas donats per don Dalmau de Copons com á Administrador de la
hissenda del Sr. Compte de Torralba des de lo Any 1693 fins a 15 de abril
1702"

Moja 230/III/70

Dossier amb les lletres de Francesc Terrats (rector de Vilafant). Inclou una
nota de comptes, una "llista de las oliveras tenan en lo terma y delmar de
Vilafant los terratinents de Figueras y de Avinyonet y la heretat dels paras de
la companya y demés terratinents", un informe sobre els delmes i un altre
sobre els delmes de les olives del terme de Vilafant. Vilafant i Figueres (Alt
Empordà). 42 cartes. [72] p.
Català
Moja 429

Llibre amb l'àpoca atorgada per Pere Antoni Bastero a favor de José
Francisco Fernández de Cordova, comte de Torralva, i Dalmau de Copons,
canonge de la Catedral de Barcelona i procurador general del comte de
Torralva, de 8.050 lliures i dues cartes de pagament i definició dels comptes
presentats pel mateix administrador de tot el rebut i pagat entre 1693 i 1797 i
1698 i 1702, atorgades pel comte de Torralva i protocol·litzades per Cristóbal
Fernández i Francisco Julián del Mas, escrivans de Madrid. Inclou així mateix
dues anotacions; la primera sobre l'atorgament de l'esmentada àpoca i un
altre sobre els antecedents de l'administració del patrimoni dels comtes de
Torralva en la qual es detalla que Felip Ignasi d'Alegre fou el procurador
general del comtes de Torralva fins el 1693, any en què fou substituït per
Dalmau de Copons. Madrid i Barcelona. Còpies autèntiques. [47] p.
Català, castellà i llatí
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1694,
Rebuts signats pel síndic de Biure i Dalmau de Copons a favor de Joan Vallès Moja 230/III/76
febrer, 11 1694, març, Dossier amb els rebuts signats pel síndic de Biure i Dalmau de Copons a
2
favor de Joan Vallès, prevere. Biure i Barcelona. 2 rebuts. [2] p.
Català

1695, abril
30 - 1695,
octubre 14

Lletres d'Enrique Ponce de León Messía a Dalmau de Copons i Grimau
(canonge de la Seu de Barcelona)

Moja 230/III/32

Ponce de León Messía, Enrique. Una carta inserta un rebut emès per
Agustín Santisteban. Madrid i Barcelona. 4 cartes. [8] p.
Castellà
1696, juliol,
11 - 1702,
octubre, 11

Lletres de Francisco Álvaro Fernández de Córdova Guzmán a Dalmau de
Copons i Grimau (canonge de la Seu de Barcelona)

Moja 230/I/61

Dossier amb les missives de Francisco Álvaro Fernández de Córdova
Guzmán (nebot de Dalmau de Copons i Grimau). Jaén i Madrid. 16 cartes.
[30] p.
Castellà
1697, agost, Lletres de Ramon Garriga a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu Moja 230/II/7
22 - 1705,
de Barcelona i procurador general del comte de Torralva)
juliol, 6
Dossier amb missives de Ramon Garriga (notari i procurador del comte de
Torralva a Perpinyà). Inclou 52 rebuts, un memorial de despeses, un informe
sobre un censal de 60 lliures de pensió sobre béns d'Emanuel de Llupià, un
dictamen sense autoria i data en relació a un plet amb Àngel del Paz, una
lletra enviada per un tal Paired a Ramon Garriga, una carta enviada per
Ramon Garriga a Gaspar Reart i d'Icart, i una altra a Lluís Prats, 5 ordres de
pagament, una relació d'escriptures realitzada pel notari de Perpinyà Anton
Compter, un guió de la carta de contesta a la lletra de 24 de novembre de
1698 i 16 còpies de cartes enviades per Dalmau de Copons. Perpinyà,
Barcelona i Canet. 199 cartes. [655] p.
Català i francès
1698,
Lletres de Lluís Prats i Verdaguer a Dalmau de Copons i Grimau (canonge
gener, 11 - de la Seu de Barcelona i procurador general del comte de Torralva)
1705, març,
10
Dossier amb les lletres de Lluís Prats i Verdaguer (pagès de Cadaqués i
procurador del comte de Torralva a l'Empordà). Inclou: els rebuts, 1 amb
firma il·legible, 1 emès per Àngel Mach i Cortada i un altre per Josep Bota;
així mateix 5 estats de comptes, una anotació sobre arrendaments realitzats
el 1698, un croquis acompanyat d'una explicació d'una peça de terra del lloc
de Vilafant, còpies autèntiques de 3 àpoques protocol·litzades, 1 carta del
mateix Lluís Prats i Verdaguer enviada al comte de Torralva, 1 carta de
Josep Paronella a Josep Prats, germà de Lluís Prats, i 1 carta de Josep
Ferriol enviada a Lluís Prats. Perpinyà, Cadaqués, Castelló d'Ampúries,
Figueres (Alt Empordà) i Torroella de Montgrí (Baix Empordà). 58 cartes.
[144] p
Català i francès
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1698,
gener, 28 1699,
octubre, 8

Lletres de Le Coq a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu de
Barcelona)

Moja 230/III/5

Dossier amb les missives d'un tal Le Coq [no consta el nom] (correu major
de Perpinyà). Inclou una de pagament atorgada per Dalmau de Copons en el
revers de la qual es troba el rebut del cobrament. París i Perpinyà (França). 2
lletres. [8] p.
Francès

1698, maig, Lletres de Pedro Scotti de Agoiz a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de
17 - 1701,
la Seu de Barcelona)
desembre,
20
Dossier amb les lletres de Pedro Scotti de Agoiz. Madrid. 15 cartes. [19] p.
Castellà

Moja 230/III/58

1698, maig, Lletres de Mariana de Fernández de Córdova a Dalmau de Copons i Grimau Moja 230/I/64
7 - 1704,
(canonge de la Seu de Barcelona)
novembre,
25
Dossier amb les lletres de Mariana de Fernández de Córdova (neboda de
Dalmau de Copons). Inclou esborrany d'una carta de resposta de Dalmau de
Copons i un rebut atorgat a favor del canonge. Jaen i Granada. 4 lletres. [18]
p.
Castellà
1698,
setembre,
9 - 1699,
agost, 18

Lletres de Juan de Lanuza a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la
Seu de Barcelona)

Moja 230/III/10

Dossier amb les missives de Juan de Lanuza (comte de Plasencia).
Plasència. 4 cartes. [4] p.
Català i castellà

1699, agost, Lletra d'Anton Campredon i de Sant Dionís a Dalmau de Copons i Grimau
10
(canonge de la Seu de Barcelona)

Moja 230/I/24

Dossier amb la missiva d'Anton Campredon i de Sant Dionís tractant de
gestions relacionades amb el patrimoni del comte de Torralva. Perpinyà. 1
lletra. [3] p.
Català
1699,
desembre,
23

Lletra de Miquel Sans i Teixidor a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de
la Seu de Barcelona)

Moja 230/III/54

Dossier amb la lletra de Miquel Sans i Teixidor tractant del delme de l'oli.
Figueres (Alt Empordà). 1 carta. 1 p.
Català
1699, juny,
10 - 1703,
febrer, 14

Lletres de Josep Prats a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu de Moja 230/III/33
Barcelona i procurador general del comte de Torralva)
Dossier amb les missives de Josep Prats (cosí de Lluís Prats i Verdaguer).
Figueres (Alt Empordà). 2 cartes. [2] p.
Català
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1699, maig, Lletres de Josep Requesens a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la
Moja 230/III/42
20 - 1703,
Seu de Barcelona)
gener, 10
Dossier amb les lletres de Josep Requesens, tractant, entre altres temes, de
les dècimes de les olives. Vilafant i Figueres (Alt Empordà). 4 cartes.
Català

1699,
novembre,
4 / 1700,
juny, 2

Lletres de Pere Antoni Simon Capmany a Dalmau de Copons i Grimau
(canonge de la Seu de Barcelona)

1699,
octubre, 6 1700,
octubre, 21

Lletres de Josep Paronella a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la
Seu de Barcelona i procurador general del comte de Torralva)

1700, abril,
18

Lletra de Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu de Barcelona)

Moja 230/III/62

Dossier amb les lletres de Pere Antoni Simon Capmany (pagès de Biure)
sobre uns establiments. Figueres. 2 cartes. [2] p.
Català
Moja 230/III/26

Dossier amb les missives de Josep Paronella. Castelló [d'Ampúries] (Alt
Empordà). 4 cartes. [5] p.
Català
Moja 230/I/22

Dossier amb la missiva de Mariano Cahís (notari) tractant sobre l'hisenda del
comte de Torralva. Peralada (Alt Empordà). 1 carta. [2] p.
Català
1700,
setembre,
21 - 1701,
maig, 10

Lletres de Narcís Ferrer a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu
de Barcelona i procurador del comte de Torralva)

1701, abril,
22

Lletra de Jeroni de Magarola a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la
Seu de Barcelona i procurador general del comte de Torralva)

Moja 230/II/2

Dossier amb les missives de Narcis Ferrer. Fortià (Alt Empordà) i Girona. 5
cartes. [9] p.
Català
Moja 230/III/12

Dossier amb la missiva de Jeroni de Magarola. Inclou una còpia de carta
enviada. Barcelona. 2 cartes (inclosa la còpia). [4] p.
Català
1701,
Escriptura d'àpoca atorgada per José Francisco Fernández de Cordova a
desembre, 9 favor de Dalmau de Copons

Moja 562/2

José Francisco Alonso Fernández de Cordova, comte de Torralva, davant
Francisco Julián del Mas, escrivà de Madrid, atorga carta de pagament a
favor de Dalmau de Copons i Grimau, canonge de la Catedral de Barcelona i
tiet seu, de 1.481 lliures i 4 sous, d'una partida, i 119 doblons d'una altra, que
correspon a una partida de 2.030 lliures d'un censal comprat pel mateix
procurador i que grava l'hisenda de l'Empordà i el Rosselló dels Fernández
de Cordova. Madrid. Còpia autèntica. [5] p.
Castellà
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1701, juny, 5 Lletra de Bernardo Singuez de Aguirre a Dalmau de Copons i Grimau
(canonge de la Seu de Barcelona)

Moja 230/III/63

Dossier amb la lletra de Bernardo Singuez de Aguirre. Alacant. 1 carta. 1 p.
Castellà

1701, maig, "Àpoca firmada per dona Mariana Fernandes de Cordova Zafra viuda de Dn.
9
Fernando de Zafra senyor de Castril al senyor don Dalmau de Copons y
Grimau, canonge de la Seu de Barcelona, de sis-centas lliuras, moneda de
França, per tres pencions, de 200 lliures cada una, degudas a 4 de octubre
1698, 1699 y 1700"

Moja 562/1

Mariana Fernández de Cordova, davant Juan Francisco García de Mora,
escrivà de Jaen, atorga carta de pagament a favor de Dalmau de Copons i
Grimau, cosí seu, de 600 lliures, les quals confessa haver rebut de
l'esmentat Dalmau en concepte de tres pensions de 200 lliures cadascuna
cobrades del censal que grava el patrimoni de Francesc d'Oms i de Foix, veí
de Perpinyà. Jaen. Còpia autèntica. [8] p.
Castellà
1702, juny,
17 / 1702,
octubre, 21

Lletres d'Isidoro Vereytí de Armendáriz a Dalmau de Copons i Grimau
(canonge de la Seu de Barcelona)

Moja 230/III/79

Dossier amb les missives d'Isidoro Vereytí de Armendáriz. Madrid. 2 cartes.
[3] p.
Castellà
1702,
novembre,
28 - 1702,
novembre,
29

Lletra de Pablo Sanz a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu de
Barcelona)

1703,
febrer, 28 1704,
gener, 23

Lletres de Salvador Prats Matas a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de
la Seu de Barcelona i procurador general del comte de Torralva)

1703, juny,
18 - agost,
27

Lletres de Sorbes a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu de
Barcelona i procurador general del comte de Torralva)

Moja 230/III/57

Dossier amb la lletra de Pablo Sanz. Jaén. 1 carta. 1 p.
Castellà
Moja 230/III/34

Dossier amb les missives de Salvador Prats Matas, sobre delmes del comte
de Torralva, entre altres temes. Figueres (Alt Empordà). 15 cartes. [18] p.
Català
Moja 230/III/67

Dossier amb les missives de Sorbes (signatura sense el nom). Inclou
anotació sobre el recorregut i pas del rei Felip V per la frontera. Perpinyà. 4
cartes. [8] p.
Català

1704,
gener, 17

Lletra de Francesc Mirosa a Dalmau de Copons i Grimau (canonge de la Seu Moja 230/III/19
de Barcelona)
Dossier amb la missiva de Francesc Mirosa (frare del convent de Sant
Domènec de Girona). Girona. 1 carta. 1 p.
Català
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1710, maig, Capbreu dels dominis de Joan de Lanuza d'Oms i Desbosc a Barcelona,
8 - 1712,
Mataró i Argentona
desembre,
18 / [1784] Capbreu amb cinquanta-quatre confessions de dominis localitzats a
Barcelona, Mataró i Argentona, atorgades davant el notari Francesc Cervera
a favor de Joan de Lanuza d'Oms i Desbosc, comte de Plasencia. Inclou un
sumari onomàstic per les finques de Barcelona i un altre per les de Mataró i
Argentona. Amb anotacions al marge de vendes i confessions efectuades el
1723, 1783 i 1784, protocol·litzades per Pau Cabrer i Josep Ribas.
Barcelona, Argentona, Vilassar, Mataró (el Maresme). Còpia autenticada per
Francesc Albià el 5 de desembre de 1743. [153] p.
Llatí
1716, març,
27 / 1716,
desembre,
18

Moja 361/II

"Diffinició de comptes feta per lo Illre. Sr. Comte de Torralba. Al Illre. Sr. Don Moja 428
Dalmau de Copons, del cobrat y pagat del any 1702 a 1715. Y del añy 1715
al any 1716 en què dit Illre. Sr. Dn. Dalmau deixà la ad[ministra]cio de dits
bens".
Cinc estats relligats dels comptes presentats per Dalmau de Copons,
canonge de la Seu de Barcelona, de tot el rebut i pagat com a procurador
general dels comtes de Torralva entre 1702 i 1716, i amb la signatura de
conformitat del comte de Torralva, marquès de Fuentes. Els dos primers
comprenen del cobrat i gastat en el període comprès entre el 15 d'abril de
1702 i el 3 de setembre de 1705 i el 15 d'abril de 1702 i el 20 de març de
1706 respectivament; el tercer i quart, el primer també de cobraments i el
segon de despeses, dels períodes compresos entre 12 de maig de 1706 fins
a 1715 i del 10 de maig de 1707 fins a 1715 respectivament, i el darrer, que
recull els dos conceptes, del 31 d'octubre de 1715 a l' 1 desembre de 1716.
Jaen. [92] p.
Català i castellà

1718,
febrer, 27

"Facultat de revendicar de un censal de preu 3.632 lliures, 15 sous, 3 y altre
de 500 lliures que los senyors Dn. Pere de Cartellà y Da. Manuela de Oms
conjuges rebian del Sor. Comte de Plasencia a favor de Esteve Andreu de
Gerona"

Moja 18/24

Pere de Copons i Copons, canonge de la Catedral de Barcelona, com a
procurador general de José Francisco Fernández de Córdova, comte de
Torralba i de Talara, marquès de Fuentes, per poders atorgats el 24 de
setembre de 1710, concedeix a Esteve Andreu, mercader de Girona,
llicència per lluïr els censals que rebien Pere de Cartellà i la seva esposa
Emanuela. Barcelona. Còpia autèntica estesa pel mateix notari autoritzant.
[7] p.
Llatí
1723,
novembre,
13

Lletres de Francesc Garriga a Pere de Copons i Copons

Moja 260/17

Dossier amb la missiva de Francesc Garriga en la que comunica les gestions
realitzades amb motiu de la venda d'una finca i de la recerca d'un inventari
d'Anna d'Oms; fa saber que només ha localitzat un inventari de béns de
Berenguer d'Oms, capità del Castell de Coplliure, datat el 1541. Perpinyà. 1
lletra. [4] p.
Català
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1727,
febrer, 7 1734,
febrer, 28

Llibre de comptes de les rendes del Comte de Torralva

Moja 425/I

Registre de comptes, amb les entrades i despeses, possiblement redactat
per Josep Mas, escrivà de Barcelona, de l'administració portada a terme per
Antoni de Copons i Copons, canonge de la Catedral de Barcelona, com a
procurador general del senyor José Francisco Fernández de Cordova
Mendoza Grimau, comte de Torralva i marquès de Fuentes, del patrimoni
dels comtes de Torralva a Catalunya. Amb anotacions del mateix Antoni de
Copons i regestos dels títols que fonamenten els drets. En primer terme, i en
concepte d'ingressos, es fan constar els delmes de Vilamalla, Figueres,
Vilafant, Buira, Vilanova, Torre d'Enveja (Vilanova de Cubelles) i Quadra
Descortei, els arrendaments dels masos anomenats Cotó, Nou, Torre i
Quadra Descortei (Ribes), les rendes de les "Roses de la Catedral de
Barcelona", els censals de Pere Vallès, Pau Massana, les rendes del
patrimoni del Rosselló i d'altres en concepte d'extraordinaris. En segon lloc,
s'assenten els pagaments efectuats per ordres de lletres de canvi, per
pensions de censals que presta l'hisenda del comte de Torralva, despeses
de causes judicials, despeses d'administració (salaris d'escrivans,
procuradors, notaris...). Inclou sumaris per entrades, despeses i censals a
l'inici. [Barcelona]. [184] p.
Català

1733, març, Rebuts estesos a favor de Marià Ferrer, com a procurador del comte de
16 - 1738,
Torralva
maig, 1
Dossier amb rebuts de: regidors de Vilafant, Vilamalla, Figueres i Biure
reconeixent haver rebut de Marià Ferrer els impostos del cadastre; del notari
Josep Mas, de Pere Costa, mestre de cases, per haver cobrat la feina
d'haver fet un corral en el mas anomenat Hostal Nou; Josep Padern i
Francesc Vilar, batlles de Figueres i Ciurana respectivament, per haver
assistit a les preses de possessió de les rendes senyorials; de Pere Porter i
Pere Joan Pujol per haver pregonat les possessions en els termes de Biure,
Vilafant i Vilamalla; i minutes, amb els seus corresponents rebuts, de Josep
Requesens, notari de Figueres. Barcelona, Vilamalla, Figueres. 10 unitats.
[27] p.
Català

Moja 562/7

1733,
novembre,
1 - 1738,
gener, 27

Moja 562/10

Rebuts del Cadastre estesos pels regidors de Biure a favor dels procuradors
del comte de Torralva
Dossier amb la nota d'una estimació del primer termini del Cadastre de la
finca l'Hostal Nou de Biure i rebuts estesos pels regidors del mateix poble
reconeixent haver cobrat els impostos del comte de Torralva. Biure i
Figueres (Alt Empordà). 9 unitats. [9] p.
Català
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1734, agost, "Compte del que deu el excel·lentíssim senyor comte de Torralba marquès
6
de Fuentes al Dr. Josep Mas, notari de Barcelona, per rahó dels salaris y
recepcions dels actes"

Moja 562/5

Minuta dels honoraris de Josep Mas en la qual es detallen els treballs
realitzats (redacció d'actes de difinició de comptes, poders, àpoques i el
treball de portar el llibre major de les rendes de l'administració) i els seus
valors en relació a la gestió del patrimoni del comte de Torralva a Catalunya.
Inclou al darrere rebut de la minuta. Barcelona. [4] p.
Català
1734, març, Rebuts de procuradors, notaris i advocats estesos a favor d'Anton de
17 - 1738,
Copons, com a procurador del comte de Torralva
abril, 15
Dossier amb: rebuts de Marià Sahones reconeixent haver rebut d'Anton de
Copons els diners que va avançar per fer front a les despeses de les
pròrrogues d'una causa de contenció entre el comte de Torralva i Narcís
Castell, rector de Biure; rebuts de Josep Francesc Fontana, Joan Marçal,
notaris de Barcelona, reconeixent haver cobrar els honoraris de treballs de
notaria; minuta de Francesc Molar, advocat de Figueres, en la qual detalla
les gestions realitzades a petició de Marià Ferrer en els termes de Figueres i
Biure, i minuta de Garau Cassani, notari i procurador d'Ana Catalina de
Chávez, curadora de Manuel Fernández de Córdova, pels seus treballs i
despeses en la presa de possessió dels béns del comte de Torralva.
Barcelona, Figueres (Alt Empordà) i Vilanova. 7 unitats. [12] p.
Català

Moja 562/8

1734, març, "Llibre de comptes de las rendas del Sr. Comte de Torralba comensat en lo
Moja 184
6 - 1738,
any 1734"
octubre, 11
Registre de comptes, amb les entrades i despeses, possiblement redactat
per Josep Mas, escrivà de Barcelona, de l'administració portada a terme per
Antoni de Copons, canonge de la Catedral de Barcelona, com a procurador
general dels senyors José Francisco Fernández de Cordova Mendoza
Grimau, comte de Torralva i marquès de Fuentes; José Francisco Narciso
Fernández de Córdova, comte de Talara, i d'Anna Catalina de Chávez,
comtessa de Talara, com a mare tutora i curadora del seu fill Manuel
Fernández de Córdova, del patrimoni d'aquests senyors a Catalunya. Amb
anotacions del mateix Antoni de Copons. En primer terme, i en concepte
d'ingressos, es fan constar els delmes de Vilamalla, Figueres, Vilafant, Buira,
Vilanova, Torre d'Enveja (Vilanova de Cubelles) i Quadra Descortei, els
arrendaments dels masos anomenats Cotó, Nou, Torre i Quadra Descortei
(Ribes), les rendes de les "Roses de la Catedral de Barcelona", els censals
de Pere Vallès, Pau Massana, les rendes del patrimoni del Rosselló i d'altres
en concepte d'extraordinaris. En segon lloc, s'assenten els pagaments
efectuats per ordres de lletres de canvi, per pensions de censals que presta
l'hisenda del comte de Torralva, despeses de causes judicials, despeses
d'administració (salaris d'escrivans, procuradors, notaris...). Al darrere es
troben els assentaments del cobrat per endarreriments. Inclou sumari a
l'inici. [Barcelona]. [110] p.
Català
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1734,
novembre,
20 / 1735,
novembre,
20

Rebuts estesos pel subsíndic del Convent de Sant Francesc de Barcelona a
favor d'Anton de Copons, com a procurador del comte de Torralva

Moja 562/9

1735, juliol,
10 - 1738,
febrer, 19

Rebuts del Cadastre estesos pels regidors de Vilamalla a favor dels
procuradors del comte de Torralva

Dossier amb rebuts estesos per Francesc Guinart, com a subsíndic del
Convent de Sant Francesc, de 5 lliures, 12 sous en concepte d'un aniversari
celebrat en l'església per les ànimes dels difunts de la casa Grimau.
Barcelona. 2 unitats. [2] p.
Català
Moja 562/11

Dossier amb rebuts estesos pels regidors i el receptor d'impostos de
Vilamalla reconeixent haver cobrat els impostos del Cadastre del comte de
Torralva. Vilamalla (Alt Empordà). 5 unitats. [5] p.
Català
1735, juny, 8 Lletres de Josep Requesens Vilar a Anton de Copons i Copons (canonge de
la Seu de Barcelona)

Moja 260/36

Dossier amb la missiva de Josep Requesens Vilar, en la que tracta de la
salut de Mariano Ferrer i els arrendament del comte de Torralva. Figueres
(Alt Empordà). 1 lletra. [3] p.
Català
1736,
octubre, 3

"Finiquito de cuentas hecho por el sr. Conde Torralba, Marqués de Fuentes à Moja 427
favor del Illmo. Sr. Dn. Pedro de Copons arzobispo de Tarragona de todo el
tiempo que s. Illma. Fue procurador general de dicho Sr. Conde".
Estat de comptes presentat per Pere de Copons i de Copons, arquebisbe de
Tarragona, de tot el rebut i pagat com a procurador general de José
Francisco Fernández de Cordova Mendoza y Grimau, marquès de Fuentes i
comte de Torralva entre 1716 i 1726, de l'administració del patrimoni de
Catalunya dels comtes de Torralva; amb l'aprovació pel mateix comte. En
concepte de cobraments es troben consignades les rendes de la Torre de
l'Enveja, quadra Descortei, Hostal o Mas Nou i Mas Cotó, delmes de
Vilanova de Cubelles, delmes de Vilamalla, Figueres, Vilafant i Biure, rendes
de la fundació anomenada de les Roses de la Catedral de Barcelona, rendes
del Rosselló, lluïsmes i ingressos extraordinaris. En concepte de pagaments
es troben consignades pensions de censals, lletres de canvi del comte de
Torralva, i despeses d'administració (advocats, procuradors...). Amb
l'anotació al darrer foli escrit que el procurador satisfé el deute pendent amb
una lletra de canvi estesa a favor del comte. Inclou separadament i sense
relligar una còpia simple. Madrid. [71] p.
Castellà

1737,
octubre, 24
/ 1738,
febrer, 9

Rebuts del Cadastre estesos pel receptor d'impostos de Vilafant a favor dels
procuradors del comte de Torralva

Moja 562/12

Dossier amb els rebuts estesos pel receptor d'impostos de Vilafant
reconeixent haver cobrat els impostos del Cadastre del comte de Torralva
corresponents a 1737. Vilafant (Alt Empordà). 5 unitats. [5] p.
Català
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1738, maig, Lletres de Francesc Garriga a Anton de Copons
Moja 260/18
18
Dossier amb la missiva de Francesc Garriga (procurador del comte de
Torralva a Perpinyà) en la que tracta d'arrendaments. Perpinyà. 1 lletra. [4] p.
Català

1738,
octubre, 11

"Definición de quentas hecha por la señora condessa de Torralba, y Talara al Moja 426
señor Dn. Antonio Copons, y Copons"
Estat de comptes presentat per Antoni Copons i Copons, canonge de la
Catedral de Barcelona, de tot el rebut i pagat com a procurador general dels
senyors José Francisco Fernández de Cordova Mendoza Grimau, comte de
Torralva i marquès de Fuentes; José Francisco Narciso Fernández de
Córdova, comte de Talara, i d'Ana Catalina de Chávez, comtessa de Talara,
com a mare tutora i curadora del seu fill Manuel Fernández de Córdova,
entre el 14 d'agost de 1726 i el 16 d'agost de 1738, i aprovat per aquesta
mateixa comtessa. En concepte de cobraments es troben consignades les
rendes de la Torre de l'Enveja, quadra Descortei, Hostal o Mas Nou i Mas
Cotó, delmes de Vilanova de Cubelles, delmes de Vilamalla, Figueres,
Vilafant i Biure, rendes de la fundació anomenada de les Roses de la
Catedral de Barcelona, rendes del Rosselló, lluïsmes i ingressos
extraordinaris. En concepte de pagaments es troben consignades pensions
de censals, lletres de canvi del comte de Torralva, despeses d'administració
(advocats, procuradors...) i contribucions del cadastre. Madrid. [85] p.
Castellà
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[1714]

"Compta de la feina que tinch feta per lo palau de la contessa per orda del
sañor marquès de Capons y 1714"

Moja 35/II/13

Plec amb la relació de materials utilitzats en el palau, honoraris i llur valor,
presentats pel manyà Pere Pau Ribot. Amb l'assentament d'una nota en la
que es deixa constància que el compte va quedar reduït en 105 lliures, el
manyà va estendre rebut i es va atorgar àpoca. [Barcelona]. [6] p.
Català
[1715 "Comptes donats per lo senyor marquès de Moya, com a procurador de
Moja 35/II/10
1727,
l'excel·lentíssim senyor marquès de Vilafranca y de los Vélez, a dit
octubre, 31] excel·lentíssim senyor de la administració dels estats de Martorell y baronias
de Rosanes"
Dossier amb els plecs dels comptes presentats per l'administrador i
procurador dels senyors dels estats de Martorell i baronies de Rosanes. Amb
els títols "Quenta de lo que se ha sacado y cobrado de los estados de
Martorel y Baronías de Rozanes, que los excelentísimos señores
marquesses de los Velez possehen en el Principado de Cathaluña desde 13
de jullio 1713 hasta el día 3 de junio 1715 en que passo a mejor vida la
excelentísima señora doña María Theressa marquessa de los Velez y señora
de dichos estados" (el qual es troba mancat de les darreres pàgines i sense
relligar); "Cuenta de lo que se ha sacado y cobrado de los esttados de
Marttorel y Baronías de Rozanes, que la excelentísima señora marquesa de
Villafranca y de los Velez, duquesa de Monttaltto posehe en el Prinzipado de
Catthaluña desde 3 de junio 1715 hastta 30 del mismo mes de junio de
1719"; "Quentta de lo que se ha sacado y cobrado de los esttados [de]
Ma[r]torel y Baronías de Rozanez, que la excelentísima señora marquesa de
Villafranca y de los Velez, duquesa de Montaltto posehe en el Principado de
Cathaluña desde 30 de junio de 1719 astta 31 de diziembre de 1722";
"Cuenta de lo que se ha sacado y cobrado de los estados de Martorel y
Baronías de Rosanes, que la excelentísima señora marquesa de Villafranca
y de los Velez, duquesa de Montalto posehe en el Principado de Cataluña
desde treinta y uno de diciembre de mill setezientos y veinte y dos hasta
último de jullio de mill setezientos y veinte y seis", els tres darrers dels quals
incorporen les aprovacions dels comptes per part de la marquesa, i finalment
"Quenta de lo que se ha sacado y cobrado de los estados de Martorel y
Baronías de Rozanes, que possee en el Principado de Cathaluña el
excelentísimo señor duque de Fernandina, Montalto y Velez, su difunctta
madre, desde primero de agosto de 1726 hasta último de octubre del
corriente año de 1727". Madrid. 5 unitats. [77] p.
Castellà

[1715]

Nota sobre l'acta notarial de presència estesa per Tomàs Casanovas en les
cases anomenades Palau de la Comtessa

Moja 35/II/3

Nota en la que es fa constar que el 14 de febrer de 1715 el notari de
Barcelona Tomàs Casanovas, a petició de Pere Copons i de Copons,
arcadiaca i canonge de Barcelona, procurador de la marquesa de los Vélez,
va redactar una acta de presència en les cases de l'esmentada marquesa.
[Barcelona]. [2] p.
Castellà
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[1725]

"Notta dels que han comprat y establert terras a rabassa morta dins las
beronizas de Martorell des del mes de maig 1723 fins lo maig de 1725"

Moja 35/II/6

Relació per ordre cronològic dels establiments amb els noms i cognoms dels
venedors, dels rabassaires i del preu, a efectes de cobrar els lluïsmes
corresponents. [Barcelona]. [3] p.
Català

[1727 1737]

Capella de Nostra Senyora de la Victòria del Patronat del duc de Montalto

Moja 35/II/8

Dossier amb una relació dels integrants de la capella, en la qual es fa
constar noms i cognoms i ocupació, inclosos els membres del cor i músics;
lletres sobre el nomenament de la capellania major, rebut estès pel capellà
major i notes en forma de regest de dues àpoques. [Barcelona]. Original i
esborranys. 6 unitats. [5] p.
Castellà
[1730]

Patronat del marquès de Villafranca

Moja 35/II/7

Nota en què consten les fundacions eclesiàstiques i els seus beneficiaris de
la casa dels Requesens, en mans dels marquesos de Villafranca i de los
Vélez. Barcelona. [2] p.
Català
[1732 1737]

Notes sobre el cobrat i pagat en l'administració dels béns dels marquesos de Moja 35/II/11
los Vélez
Dossier amb comptes anònims que inclouen, en un, els delmes cobrats i la
despesa, i en un altre la quantia de la totalitat del cobrat i les partides
detallades de les despeses per l'impost del Cadastre pels béns de
Barcelona, Martorell, Molins de Rei, Santa Creu, Sant Andreu de la Barca,
Sant Esteve Sesrovires, Castellbisbal; honoraris del mestre de capella,
arpista i baixó de la capella; jornals de mestre de cases, fuster per obres
fetes en les cases del Palau... [Barcelona]. 2 unitats. [6] p.
Català

[1734,
desembre,
24] - 1737,
abril, 14

Comptes de les obres de manteniment i millora en el palau i cases de
Barcelona de la marquesa de Villafranca i de los Vélez

[1740]

Arrendaments de les rendes senyorials dels estats de Martorell i baronies de
Rosanes

Moja 35/II/14

Dossier amb els comptes presentats per Lluc Vilaseca, mestre de cases, i
nota amb la despesa realitzada en obres en la que es fa costar jornals de
mestres de cases, manobres i fusters i materials de construcció. [Barcelona].
3 unitats. [11] p.
Català
Moja 35/II/9

Dossier amb una nota en forma de regest de l'escriptura d'arrendament del
dret de lleuda atorgada el 20 de novembre de 1735 a favor de Jaume Faura,
una altra nota aclaratòria sobre el pagament del mateix arrendament, una
nota de recordatori per la recerca dels arrendataris i una nota explicativa
sobre el procediment de les subhastes dels arrendaments. [Barcelona]. 4
unitats. [7] p.
Català
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1715, juliol,
27 - 1737,
juny, 22

Correspondència rebuda dels marquesos de los Vélez

Moja 35/II/2

Dossier amb lletres dels marquesos de los Vélez dirigides al marquès de
Moja de la Torre, el seu apoderat i administrador dels béns i rendes dels
estats de Martorell i baronies de Rosanes, i esborrany d'una carta enviada
pel marquès de Moja. Inclou dos rebuts. Madrid. 8 unitats. [11] p.
Castellà

1715, juny, 7 Reial cèdula de Felip V de confirmació dels drets del marquès de los Vélez
sobre les rendes i jurisdiccions

Moja 35/II/1

Felip V, després d'exposar que en la Sala tercera d'Alcaldes de la seva cort
José Fadrique de Toledo, com a marit de Catalina de Montcada i Aragó, ha
representat que la seva esposa era filla única i legítima hereva de Maria
Teresa Faxardo Toledo, marquesa de los Vélez, senyora, entre d'altres, que
es detallen, dels marquesats de Molina i Martorell, baronies de Castellví de
Rosanes i de Molins de Rei, confirma els seus drets perquè en pugui prendre
possessió. Aranjuez. [4] p.
Castellà
1716, abril,
23

Escriptura de poders per a administrar i cobrar rendes atorgat per Catalina
de Montcada a favor d'Agustí Copons i de Copons

Moja 35/II/4

Catalina de Montcada, marquesa de Villafranca i de los Vélez, senyora de les
baronies de Castellví de Rosanes, Molins de Rei i d'altres situades en el
Principat de Catalunya, atorga davant Antoni de Casas, notari de Madrid,
poders generals per administrar els seus béns de Catalunya a favor d'Agustí
Copons i de Copons. Madrid. Còpia autèntica estesa pel mateix notari
autoritzant. [16] p.
Castellà
1718,
desembre,
19

Certificat dels censos i rendes de la marquesa de Vilafranca i de los Vélez
sobre béns de Molins de Rei

Moja 35/II/5

Josep Querol, notari de Martorell, dóna fe de les rendes de la marquesa de
Vilafranca i de los Vélez segons els capbreus atorgats els dies 23 de
desembre de 1656 i 14 d'bril de 1657 per part de Gabriel i Antoni Fonolleda i
Josep Faura respectivament, amb la transcripció de les clàusules en què es
detallen els béns objecte dels censos i de llurs quanties. Martorell (Baix
Llobregat). [7] p.
Llatí i català
1720,
desembre,
24 - 1721,
gener, 11

Causa judicial entre Felip Soler i el marquès de Moja com a procurador de la Moja 311/31
marquesa de Villafranca
Procediment obert davant la Reial Audiència per Felip Soler, prevere, contra
el marquès de Moja, com a procurador de Catalina de Moncada, marquesa
de Villafranca, per les indemnitzacions a tercers pels perjudicis provocats per
la restauració d'una cèquia d'un molí de Molins de Rei establert pel
procurador de la marquesa a favor del demandant: demanda i diligències.
Barcelona. Còpia per a la marquesa de Villafranca. [15] p.
Castellà
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1721,
gener, 10

"Don Phelipe, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Aragón...
Moja 38/I/36
Don Francisco Pio de Saboya... Capitán general de este exército y
Principado de Cathaluña. A los amados y fieles de la real magestad, el ilustre
marqués de Moya, como a procurador general de la ilustre marquesa de
Villafranca y de los Velez..."
Lletra citatòria del capità general de Catalunya, Francisco Pio de Saboya, per
la qual mana al marquès de Moja, Catalina Albareda, a Miquel Ameller i
altres veïns de Molins de Rei perquè compareguin davant la Reial Audiència,
amb motiu de la demanda presentada per Felip Soler, prevere, pel fet que
malgrat el marquès de Moja, com a procurador de Catalina de Montcada,
marquesa de Villafranca i de los Vélez, senyora de Molins de Rei, li va
establir un molí derruït amb la condició que pagués les terres per on passava
l'acèquia del molí i també satisfés econòmicament les molèsties als veïns, el
mateix marquès i els veïns havien incomplert el contracte. Imprès.
[Barcelona]. S.n. Impr. 1 p.
Castellà

1726,
octubre,
15 - 1727,
gener, 29 /
1732, maig,
30

Ordres de pagament i rebuts de l'administració dels béns dels estats de
Martorell i baronies de Rosanes

Moja 35/II/12

Dossier amb rebuts estesos per l'assessor del batlle i regidors de la vila de
Martorell, ordres de pagaments estesos pel marquès de Moja al batlle de
l'esmentada vila, i notificació de l'impost del Cadastre. Martorell (Baix
Llobregat). 5 unitats [5] p.
Català i castellà

Fons Marquesat de Moja

332

01.02.02.05.03. ADMINISTRACIÓ DE LES BARONIES DE PINÓS I MATA
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1688, agost] Arrendament de les rendes senyorials de les baronies de Pinós i Mataplana
1686 - 1688

Moja 35/I/1

Relació de comptes amb les despeses del duc d'Alva i els seus ingressos
procedents de les rendes senyorials arrendades. [Barcelona]. [4] p.
Castellà
[1692]

Comptes del clavari de les Baronies de Pinós i Mataplana

Moja 109/5

Dossier amb, per una banda, una relació del cobrat per compte dels senyors,
i per l'altra, del gastat en despeses extraordinàries les quals són
principament per ordre del Batlle General en els escorcolls efectuats amb
motiu d'un robatori en el molí de Bagà. [Bagà] (Berguedà). 2 unitats. [4] p.
Català
[1697 1698]

Arrendament de les rendes senyorials de les baronies de Pinós i Mataplana

Moja 109/7

Dossier amb els estats de comptes dels ingressos i despeses de
l'arrendament de les rendes senyorials de les baronies de Pinós i Mataplana,
un dels quals amb el títol "Repartimiento de Pinós y Mataplana de 24
noviembre 1698", en els quals consta la quantitat que ha de satisfer
l'arrendatari, el que ha avançat, fent de creditor, altres quantitats que s'han
de satisfer i import net. [Barcelona]. 2 unitats. [2] p.
Català i castellà
1672,
setembre,
24

"Transumpto autèntich de la concòrdia entre los excel·lentíssims senyors
duch de Alba y marquesa de Aitona sobre las baronias de Pinós y
Mataplana..."

Moja 543/10

Valentí Puig, doctor en ambdós drets, com a procurador d'Antonio Alvárez de
Toledo, duc d'Alva, i Josep de Pallarès, com a procurador d'Ana de Silva
Corella, marquesa d'Aitona i viuda de Guillem Ramon de Montcada,
concorden que les baronies de Pinós i Mataplana seran per indivís i detallen
les formes de l'administració, que es transcriuen. Barcelona. Còpia autèntica
signada per Isidre Serra, Josep Huguet i Pau Bores, notaris de Barcelona, i
datada el 4 de maig de 1689. [41] p
Llatí i castellà
1688, març, Comptes i rebuts de l'administració de les rendes del duc d'Alva
14 - 1690,
febrer, 13
Dossier amb una nota, possiblement redactada per Ramon de Copons, del
cobrat i gastat en l'administració de les rendes i plec amb rebuts, entre els
quals es troben ordres de pagament del batlle de Castelló de Farfanya als
arrendadors de les rendes senyorials perquè satisfacin els honoraris de
cirurgians, ferrers... [Barcelona], Castelló de Farfanya (Noguera). 7 unitats.
[15] p.
Català, castellà i llatí
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1689,
desembre,
1 - 1696,
agost, 18

Despesa dels senyors Diego i Emanuel Álvarez de Toledo

Moja 109/1

1689,
gener, 22

Escriptura de poders atorgada per Antonio Álvarez de Toledo, duc d'Alva, a
favor de Ramon Copons i Grimau

Dossier amb els rebuts estesos per Emanuel Álvarez de Toledo a favor de
Ramon Copons i Grimau, domiciliat a Barcelona i procurador general del duc
d'Alva, pare de Manuel, pels diners rebuts procedents de les rendes que
administra i rebuts de Pau Font, Ramon Pausa i Joan Antonio de Viedma.
Girona i Barcelona. Còpies autèntiques de dues àpoques rubricades per
Josep Llaurador, notari de Barcelona. 10 unitats. [14] p.
Llatí i castellà
Moja 543/12

Antonio Álvarez de Toledo, duc d'Alva, davant l'escrivà Juan de la Lastra,
faculta amb poders generals a Ramon Copons perquè en nom seu pugui
administrar els patrimonis que té a Catalunya, al Rosselló i a la Cerdanya.
Inclou, separadament, el full del títol arrencat del llibre amb el títol "Llibre de
la Administració de las Baronias de Pinós y Mataplana y vila de Castelló de
Farfània que lo excel·lentíssim senyor duch de Alva té y poseheix en lo
present Principat de Cathalunia comensant des de lo dia de 11 de desembre
1688 en què dit excel·lentíssim senyor féu procura general a mi don Ramon
Copons y Grimau..." en el qual conté dues notes sobre els poders atorgats
pel mateix duc d'Alva a Ramon Copons. Madrid. Còpia autèntica signada pel
notari autoritzant i tres escrivans més. [8] p.
Castellà
1690, juliol,
24 - 1691,
juliol, 23

Àpoques atorgades a favor del duc d'Alva i marquès d'Aitona, senyors de les Moja 109/2
baronies de Pinós i Mataplana
Dossier amb el "Memorial de las àpocas se són pagadas lo any 1690 per sas
excel·lèncias" i les àpoques atorgades davant els notaris Josep Riu, Josep
Ferrussola, Emanuel Teixidor, Nicolau Guia i Joan Morer per part de Carles
Sabater, Joan Casellas, Antoni de Managat, Sebastià Sala, Clement Serras,
Eudald Puigcercós, Josep Casadesús, Jaume Costa, Josep Alterachs, Josep
Calderó, Dídac Despalau, Pere Lladó, Eugènia Alemany, Ignasi de Pujol,
Pere Raurell, Antoni Aristot, Maria Berardo, Ramon de Copons i Grimau,
Guillem Buixó, Jaume Coll, Francesc Casellas, Josep Casellas, Bartomeu
Sala, Jaume Aldrofeu, Francesc Pujol, Joan Malarch, Joan Cardona, Pere
Capdevila, Cristòfol Nogués, Joan Casadesús, Josep Bornio, Antoni
Planassogas, Joan Sastre, Francesc Negre, Guillem Roca, Pere de Ciurana,
Francesc de Foix, Esteve Vergès i Francesc Armillas, a favor dels duc d'Alva
i marquès d'Aitona. Bagà (Berguedà) i Barcelona. Còpies autèntiques
rubricades pels mateixos notaris autoritzants. 63 unitats. [227] p.
Català i llatí
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1691,
Ordres de pagament a l'arrendatari de les rendes senyorials de les baronies Moja 109/4
gener, 23 - de Pinós i Mataplana
1693, agost,
1
Dossier amb els ordres de pagament estesos per Julià Climent Solanell de
Foix, Jaume Aldrofeu, batlle general, i Josep Casellas, clavari de les baronies
de Pinós i Mataplana, a Esteve Cuquet i Esteve Mainader per les quals han
de pagar, a compte del preu del lloguer de les rendes, diferents despeses de
les esmentades baronies, entre les quals se'n troben pel manteniment del
molí de Bagà i pels sous de la cúria baronial. Inclou una lletra del doctor
Sebastià Sala dirigida al clavari, un rebut de Lluís Cases en el qual fa constar
que Joaquim Ros, procurador dels marquesos d'Aitona i del duc d'Alva ha
pagat un requeriment, dos rebuts estesos per Jaume Aldrofeu a favor
d'Esteve Mainader i Josep Casellas, i un altre de Julià Climent a favor dels
arrendataris i els "Compte del que costan de fer las molas al molí de Bagà
per compte de sas excel·lèncias y gasto de portar-les" i la minuta de
despeses per la captura del batlle de Rus, els quals incorporen la conformitat
de Julià Climent, i una nota amb sumes de diner. Bagà (Berguedà). 24
unitats. [33] p.
Català
1691,
Arrendament de les rendes senyorials de les baronies de Pinós i Mataplana Moja 109/3
gener, 3 /
1689
1692,
desembre, 3 Dossier amb els estats de comptes dels ingressos i despeses de
l'arrendament de les rendes senyorials de les baronies de Pinós i Mataplana,
amb els títols "Compte de las pagas de l'arrendament de las baronias de
Pinós y Mataplana, prossehidas y resultants de l'any passat de 1689" i
"Compte de las pagas de l'arrendament de las baronias de Pinós y
Mataplana, prossehidas y resultants de la paga de dit arrendament de l'any
passat de 1691", en els quals consta la quantitat que ha de satisfer
l'arrendatari pels triennis 1687 a 1689 i 1690 a 1692, el que ha avançat, fent
de creditor, i import net. Barcelona. 2 unitats. [7] p.
Català
1691,
Arrendament de les rendes senyorials de les baronies de Pinós i Mataplana
novembre, 6 1690

Moja 35/I/2

Estat de comptes dels ingressos i despeses de l'arrendament de les rendes
senyorials de les baronies de Pinós i Mataplana, signat per Ignasi de Pujol i
Ramon Copons i Grimau, amb el títol "Compte de las pagas de l'arrendament
de las baronias de Pinós y Mataplana, prossehidas y resultants de l'any
passat de 1690", en els quals consta la quantitat que ha de satisfer
l'arrendatari pel trienni 1690 a 1692, el que ha avançat, fent de creditor, i
import net. Barcelona. [4] p.
Català
1692,
Certificat notarial d'àpoques atorgades a favor de l'administració de les
desembre, 2 baronies de Pinós i Mataplana

Moja 543/11

Emanuel Teixidor, burgès de Perpinyà i notari de Barcelona, certifica com ha
protocol·litzat diferents àpoques, que detalla, atorgades el 2 de desembre de
1692, a favor de les baronies de Pinós i Mataplana, l'administrador del trienni
de les quals era Ramon de Copons Grimau. Barcelona. [6] p.
Català
Fons Marquesat de Moja
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1693,
gener, 27

"Acte de l'arrendament de las baronias de Pinós y Mataplana per los anys
1693, 1694 y 1695"

Moja 109/6

Escriptura atorgada davant Josep Ferrusola, notari de Bagà, per Ramon de
Copons i Grimau, domiciliat a Barcelona, com a procurador general d'Antonio
Alvárez de Toledo, duc d'Alva, senyor, amb el marquès d'Aitona, de les
baronies de Pinós i Mataplana, de les rendes senyorials de les esmentades
baronies a favor de Pere Joan de Serras, negociant de Saldes, per un
període de temps de tres anys i sota els pactes i condicions continguts en la
taba, que es transcriu. Bagà (Berguedà) i [Barcelona]. Còpia autèntica
estesa pel mateix notari autoritzant. [17] p.
Llatí i català
1694,
novembre,
13

Lletra de Lluís Garriga a Ramon de Copons i Grimau

Moja 233/1/12

Dossier amb la missiva de Lluís Garriga en la que tracta sobre les converses
mantingudes amb Joaquim Ros. Barcelona. 1 lletra. [3] p.
Català

1694,
Arrendament de les rendes senyorials de les baronies de Pinós i Mataplana
novembre, 5 1693

Moja 35/I/3

Estat de comptes dels ingressos i despeses de l'arrendament de les rendes
senyorials de les baronies de Pinós i Mataplana, signat per Josep Roig,
procurador del marquès d'Aitona, i Lluís Garriga, procurador del duc d'Alva,
amb el títol "Resumen de las cuentas de las rentas de la Baronía de Pinós y
Mataplana, que por indiviso possehen los excelentísimos señores
marques[es] de Aytona y duque de Alba y repartición echa entre los
procuradores de sus excelencias de la paga del arrendamiento del año
1693", en els quals consta la quantitat que ha de satisfer l'arrendatari pel
trienni 1690 a 1692, el que ha avançat, fent de creditor, i import net.
Barcelona. [4] p.
Castellà
1698,
desembre,
1 - 1700,
novembre,
22

Arrendament de les rendes senyorials de les baronies de Pinós i Mataplana a Moja 109/8
Joan Baptista Rosal
Dossier amb l'escriptura atorgada davant Josep Ferrusola, notari de Bagà,
per Ramon de Copons i Grimau, domiciliat a Barcelona, com a procurador
general d'Antonio Alvárez de Toledo, duc d'Alva, senyor, amb el marquès
d'Aitona, de les baronies de Pinós i Mataplana, de les rendes senyorials de
les esmentades baronies a favor de Joan Baptista Rosal, negociant de
Berga, per un període de temps de tres anys i sota els pactes i condicions
continguts en la taba, que es transcriu. L'acompanya els estats de comptes
amb els títols "Repartimiento de la última paga del arrendamiento del año
1698 echo a 18 de noviembre 1699" i "Repartimiento del arrendamiento de la
Baronia de Pinós y Mataplana de la paga del año 1699 echo a 22 de
noviembre 1700" en els quals consta la quantitat que ha de satisfer
l'arrendatari, el que ha avançat, fent de creditor, altres quantitats que s'han
de satisfer i import net. Bagà (Berguedà) i [Barcelona]. Còpia autèntica
estesa pel mateix notari autoritzant. 3 unitats. [24] p.
Llatí, català i castellà
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1702,
gener, 10

Escriptura de poders per administrar atorgada per Antonio Martín Álvarez de
Toledo, duc d'Alva, a favor de Ramon de Copons i Grimau

Moja 109/9

Martín Álvarez de Toledo davant Juan de Buena Fox Oliva, escrivà del rei,
atorga a favor de Ramon de Copons i Grimau, domiciliat a Barcelona, poders
amb facultats àmplies d'administrar els negocis i rendes de Catalunya, així
com també nomenar càrrecs. Madrid. Còpies autèntiques esteses pel notari
autoritzant i signades per escrivans de la cort el l'11 de gener de 1702 i 18 de
juny de 1703. 2 unitats [23] p.
Castellà
1724,
Certificats estesos per Josep Ferrussola de les escriptures d'arrendament de Moja 109/10
desembre, 3 les rendes de les baronies de Pinós i Mataplana
Dossiers amb els certificats de Josep Ferrussola, notari de Bagà i escrivà de
la Cúria de les Baronies de Pinós i Mataplana, pels quals dóna fe, en el
primer, de com per escriptura que va protocol·litzar el 19 d'abril de 1705, el
reverent Joan Antoni de Viedma, procurador general del duc d'Alva, senyor,
amb el marquès d'Aitona, de les baronies de Pinós i Mataplana, va arrendar
per tres anys a Joan Baptista Rosal, negociant de Berga, totes les rendes de
les esmentades baronies, i en el segon com, per escriptura que va
protocol·litzar el 7 d'abril de 1721, Ramon Pausa, agent del marquès
d'Aitona, va arrendar per tres anys al mateix negociant de Berga, totes les
rendes de les esmentades baronies. Bagà (Berguedà). Testimonis rubricats
per Josep Galí, Josep Francesc Fontana i Francesc Marçal, notaris de
Barcelona el 9 de desembre de 1724. 2 unitats. [5] p.
Llatí, català i castellà
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1647,
novembre,
20 - 1648,
octubre, 10

Causa judicial entre Ramon de Copons, tutor i curador del pubil Josep Batlle, Moja 77/7
i Antoni Batlle

1692,
setembre,
18 - 1702,
març, 23

"Llibre de dèbit y crèdit de la mermessoria del quòndam don Gonçalo
Fernandes de Córdova y Grimau capità de cavalls"

Procediment seguit en la Reial Audiència per Ramon de Copons, tutor i
curador del pubil Josep Batlle, contra Josep Batlle, pagès d'Avinyonet, per
pretenir l'heretat de Joan Batlle, difunt, pare del pubil: diligències i fonaments
de dret. Acèfal. Barcelona. Còpia per a Ramon de Copons. [14] p.
Llatí i català
Moja 229

Registre de Dalmau de Copons i Grimau, canonge de la Seu de Barcelona i
únic marmessor del testament de Gonzalo Fernández de Cordova, dels
comptes i l'administració de les seves disposicions testamentàries. Amb
l'assentament de cobraments per la venda de béns personals del capità de
cavalls (venda a l'encant de mobles, estris de cuina i menjador, roba...), de
despeses pel pagament de deutes i de l'enterrament i de les obres pies, i
una "Memoria de todo lo que se ha rremitido de los bienes del señor don
Gonzalo de Córdova que Dios aya al señor conde de Torralva su hermano"
en la qual es troba a més dels béns el seu valor (es fa constar, entre altres
coses, el valor d'un esclau negre, un cavall, pistoles, espases i joies). Inclou
cosit un rebut de 9 sous estès per Joan Cassañas, llibreter, pel valor del
llibre, un altre estès per despeses de la notaria de Vilana Perlas i dos més
per misses celebrades. Barcelona. [61] p.
Català, castellà i llatí

Fons Marquesat de Moja

338

01.02.02.07. RECURSOS D'INFORMACIÓ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1524]

"Tots los altres emperò béns meus, mobles, o immobles haguts, e per haver, Moja 38/I/1
drets... leix y atorch a nen Jaumot Durall, net meu..."
Clàusules del testament de Joan Berenguer Aguilar per les quals institueix
hereu al seu net, Jaumot Durall, fill de mossèn Galceran Durall i de Caterina,
la seva filla, amb la condició que prengui el cognom i les armes del llinatge
Aguilar, i a més disposa una successió fideicomissària. Imprès. S.l. S.n.
impr. [4] p.
Català

[1660]

"Señor. El lic. Juan de Ribera, arcediano de Badalona, dignidad de la Santa
Iglesia de Barcelona, dize..."

Moja 38/II/25

Súplica de Joan de Ribera, ardiaca de Badalona, al rei en la qual sol·licita
que, malgrat el doctor i canonge Joan Baptista Vila pretén l'ardiacanat que
ostenta, no sigui remogut en el càrrec. Imprès. S.l. S.n. impr. 4 p.
Castellà
[1661]

"Pro nobilibus Carolo de Lupia et Caecilia de Lupia et de Icart conjugibus
Moja 38/II/17
contra D. Franciscum de Olzinelles referente magnifico Josepho Rull R. A. D".
Dictamen redactat pels juristes [Francesc] Vidal Roca i el senyor Devalda
sobre el plet entre els nobles Carlos de Llupià i Cicília de Llupià, d'una part, i
Francesc d'Olzinelles, de l'altra, pels drets senyorials de Torre d'en Barra.
Imprès. S.l. S.n. impr. 22 p.
Llatí

[1665]

"Regia sententia lata in favorem nobilium conjugum Caroli et Ciciliae de
Lupia et de Icart contra Franciscum de Olzinelles domicellum referente
magnificho Joanne Baptista Pastor....".

Moja 38/I/12

Sentència favorable als nobles Carlos de Llupià i Cicília d'Icart en el plet
obert contra Francesc d'Olzinelles pels drets senyorials de Torre d'en Barra.
Llatí. Imprès. S.l. S.n. impr. 11 p.
Llatí
[1665]

"Pro nobili Andrea de Reart et Icart contra nobilem Carolum de Llupia"

Moja 38/II/22

Dictamen dels doctors en dret [Felicià] Graells i senyor Roquer sobre els
drets que amparen a Andreu de Reart en el plet amb Carles de Llupià.
Imprès. S.l. S.n. impr. 6 p.
Llatí
[1665]

"Pro nobilibus Carolo, et Caecilia de Lupia, et de Icart conjugibus contra
nobilem Franciscum de Olzinelles. Novissimis additio"

Moja 38/I/10

Al·legació redactada pels lletrats [Francesc] Vidal Roca i el senyor Devalda
en addició al plet entre els nobles Carlos de Llupià i Cicília de Llupià, d'una
part, i Francesc d'Olzinelles, de l'altra, pels drets senyorials de Torre d'en
Barra. Imprès. Barcelona. Impremta de Martí Gelabert. 5 p.
Llatí
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[1670]

"Señor. Los tutores, y curadores de Andrés de Reart y de Icart y demás hijos Moja 38/II/23
de Juan de Reart y de Lupián, cavallero de Ruysellón, dizen...".
Súplica dels tutors i curadors d'Andreu de Reart, i d'altres fills de Joan de
Reart, al rei en la qual sol·liciten que l'administració dels béns del comte de
Santa Coloma sigui donada a Onofre de Reart. Imprès. S.l. S.n. Impr. [3] p.
Castellà

[1680]

"Iuridica allegatio pro nobili Andrea de Reart, et Icart, seu illius tutoribus, et
curatoribus contra nobilem Carolum de Llupia"

Moja 38/I/20

Al·legació redactada pels doctors en dret [Feliciano] Graells i senyor Roquer
sobre els drets que emparen a Andreu de Reart en el procés contra el noble
Carles de Llupià. Imprès. S.l. S.n. impr. [22] p.
Llatí
[1680]

"Alegación jurídica en favor de don Andrés Reart y de Icart, hijo primogénito
de D. Juan de Reart y de Lupian y de D. Maria de Reart y de Icart; contra D.
Cecilia de Lupian y de Icart"

Moja 38/I/19

Al·legació redactada pels doctors Joan Sabater, Alexos Tristany, Josep
d'Orlau, Feliciano Graell, Rafel Llampilla i Vicenç Sabater sobre els drets
d'Andreu de Reart en la tutoria i administració dels béns de Lluís de Queralt,
tutoria posada en qüestió i pretesa per Cecília d'Icart. Inclou arbre
geneològic del llinatge Queralt. Imprès. S.l. [1], 15 [p].
Castellà
[1690]

"Pretende en este pleyto de inmissión el muy ilustre marqués de Castelnou
se le ha de declarar a su favor en el Marquesado de Pons..."

Moja 38/II/20

Dictamen dels senyors De Valda, [Rafael] Llampillas i [Josep de] Verthamon
sobre els drets que amparen al marquès de Castellnou en el plet amb la
senyora Laura de Alagón. Imprès amb anotacions manuscrites. Sl., Sn. Impr.
52 p.
Castellà i llatí
[1691]

"Por la muy illustre señora doña Maria de Borrell abadessa, doña Maria
Roger de Lluria Bolsera, doña Anna de Castellví, suspriora [sic] del Real
Monasterio de Vallbona y la muy illustre comunidad de dicho convento, con
el muy illustre Fr. Pedro Virgili, abad del Real Monasterio de Poblet"

Moja 38/II/26

Manifest en forma de dictamen signat per catedràtics de cànons i lleis de la
Universitat de Barcelona i altres religiosos de diferents ordres sobre la
pretensió de fer visita al convent de Vallbona per part de l'abat de Poblet i la
validesa d'un monitori en aquest litigi. Imprès. [Barcelona]. S.n. Impr. [26] p.
Castellà i llatí.
[1750]

Apunts anònims de filosofia

Moja 561/I

Dossier amb anotacions que tracten sobre el cos, l'aire, l'ànima...,
aparentment sense ordre. [Barcelona]. Esborrany. [42] p.
Llatí
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[c. 1749]

Recull factici de documents relacionats amb els delmes a Catalunya

Ms. 3490

Llibre que conté primerament els impressos amb els títols "Primera
concessión de la gracia del escusado por el santo pontífice Pio V en Roma, a
15 de julio del año 1567" i "Charissimo in Christo filio nostro Ferdinando
Hispaniarum regi catholica" i el manuscrit "Crisol de la verdad en defensa del
dominio de las dezimas de las personas seglares en el principado de
Cathaluña justificada en tiempo y executoriada por muchos siglos" (tractat
anònim sobre els delmes fonamentat en precedents històrics i arguments
jurídics). Barcelona, Madrid i Sl. [112] p.
Castellà i llatí
[c. 1749]

"Crisol de la verdad en defensa del dominio de las dezimas de las personas
seglares en el principado de Cathaluña justificada en tiempo y executoriada
por muchos siglos"

Moja 334/I

Tractat anònim sobre els delmes fonamentat en precedents històrics i
arguments jurídics. Sl. [101] p.
Castellà i llatí

[c. 1749]

"Crisol de la verdad en defensa del dominio de las dezimas de las personas
seglares en el principado de Cathaluña justificada en tiempo y executoriada
por muchos siglos".

Moja 334/II

Tractat anònim sobre els delmes fonamentat en precedents històrics i
arguments jurídics. Sl. [101] p.
Castellà i llatí
[c. 1770]

"Epilogatio et aliqualis explanatio aliquorum axiomatum tam ad philosophum
quam ad theologum conducentium"

Moja 543/22

Llibre manuscrit i anònim de filosofia i teologia. [133] p.
Llatí
1362,
febrer, 27

"Tenor testamenti magnifici Bernardi de Ulzinellis militis, et legum doctoris"

Moja 38/I/8

Testament de Bernat d'Olzinelles. Inclou un arbre geneològic del llinatge
Icart. Imprès. Barcelona. S.n. impre. Imprimatur: 1661, abril, 9. [9] p.
Llatí
1619

"Ioannes Baptista de Olzinelles domicellus petit in hoc iudicio, ad relationem
doctissimi senatoris, domini Hieronymi Senjust, locum del Callar, ut
praetensus successor Petri Ludovici de Olzinelles, quem asseritur obiisse
anno 1496..."

Moja 38/I/2

Dictamen dels doctors en dret Jaume Càncer, Jaume Mir, Pere Pineda,
Miquel Magarola, Aguilo, Josep Ramon i Josep Estevanell sobre la successió
hereditària de Pere Lluís d'Olzinelles. Imprès amb una anotació manuscrita al
marge. Barcelona. Impremta de Llorenç Déu. 1619. [16] p.
Llatí
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01.02.02.07. RECURSOS D'INFORMACIÓ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1661,
setembre,
30

"Discurs en fet per los nobles don Carlos de Llupià y dona Cicília de Icart, y
Llupià contra don Francisco de Olzinellas. A relació del magnífich Joan
Batista Pastor, doctor de la R. A. Notari Vila. Sobre la pretensió de la Torra
den Barra".

Moja 38/I/9

Al·legació del doctor en dret [Francesc] Vidal i Roca sobre el plet entre els
nobles Carlos de Llupià i Cicília de Llupià, d'una part, i Francesc d'Olzinelles,
de l'altra, pels drets senyorials de Torre d'en Barra. Imprès amb anotacions
manuscrites en el marge de la p. 11. Barcelona. Impremta de Martí Gelabert.
Imprimatur: 1661, setembre, 30. 29 p.
Català i llatí
1665,
febrer, 25

"In facto causae vertenti in R. A. inter Franciscum de Olzinelles domicellum
Moja 38/I/11
Barcinone, et Illerdae domiciliatum ex una, et nobiles Carolum de Llupia, et
Caeciliam de Llupia, et de Icart conjuges ex altera partibus facta relatione per
magnificum Ioannem Baptistam Pastor, R. A. D. et causae relatorem".
Vot del relator Joan Baptista Pastor en el plet entre els nobles Carlos de
Llupià i Cicília de Llupià, d'una part, i Francesc d'Olzinelles, de l'altra, pels
drets senyorials de Torre d'en Barra. Imprès. [Barcelona]. S.n. impr.
Imprimatur: 1665, febrer, 25. 8 p.
Llatí

1749, juliol
30

"Breve de su santidad concediendo al Rey de España los diezmos y
Moja 561/II
primicias de nuevos riegos que se proporcione con la apertura de acequias y
canales"
Breu del papa Benet XIV dirigit als arquebisbes i bisbes dels regnes de les
Espanyes i de les illes Canàries en el que, després d'exposar que el rei
Ferran VI li ha representat que el Papa Gregori XIII, i a instància de Felip II,
va fer un breu, que es transcriu, referent a regatges i delmes, els comunica
que ha concedit al rei el dret de percebre delmes i primícies de collites de
regadiu fruit de l'obertura de nous canals. Roma. Còpia simple. [20] p.
Castellà

1750

"Sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Benedicti divina
providentia Papae XIV, litterae apostolicae: quibus motu propio sub bulla
aurea confirmatur et ampliantur indulgentiae, gratiae et privilegia tam ad
eadem sanctitae sua quam ab ejus praedecessoribus concessa
congregationi B.M.V. ab Angello Salutatae ub Collegio Romano Societatis
Jesu [et] aliis congregationibus illi aggregatis et aggregandis"

Moja 38/II/5

Lletra del Papa Benet XIV. Imprès. Barcelona. Impremta de Pau Nadal. XXIV
p.
Llatí
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01.02.02.07. RECURSOS D'INFORMACIÓ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1776, maig, "Alegato jurídico por don Josef de Ardena y Darnius, Çabastida y Cartellá,
20
Baron del Albi, etc. en el pleyto que en grado de segunda instancia sigue
contra el egregio conde de Darnius y de las Illas en la Real Audiencia de
Cataluña y Sala que actualmente preside ... Antonio de Vilalba ... / relator ...
Miguel Solér y Martí; actuario Josef Rufasta y Esteve ..."

Moja 38/II/8

Dictamen dels doctors Bonaventura Vallllocera i Joan Plana i Gispert sobre
els drets que amparen a Josep d'Àrdena en el plet sobre el fideïcomís
dispost per Francesc d'Àrdena. Imprès. Barcelona. Impremta de Francesc
Surià. 72 p.
Castellà i llatí
1791

"Real cédula de S.M. y señores del Consejo, declarando por regla general, el Moja 38/II/10
modo y forma con que los individuos subalternos del Ministerio de Marina
han de hacer sus declaraciones en las causas y negocios que les ocurran en
los juzgados militares y politicos"
Disposició reial sobre el procediment en la forma de jurament dels subalterns
del Ministeri de Marina. Imprès. Barcelona. Impremta viuda Piferrer. [5] p.
Castellà

1802, març, "Don Carlos, por la gracia de Dios... a vos Josef Saguñolas, labrador, Juan
Padrinas, confitero y demás y demás en el pedimento baxo inserto...
24
sabed..."

Moja 545/84

Lletra citatòria del president de la Reial Audiència per la qual es commina a
Josep Saguñolas, a Joan Padrinas i a altres veïns de Torredembarra a
comparèixer a la Reial Audiència per donar compte de la denúncia
presentada pel comte de Santa Coloma per la qual els veïns del lloc han
deixat d'emprar el forn de pa i el molí del senyor. Imprès. [Barcelona]. 4 p.
Castellà
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01.02.03.01.01. ARXIU.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1700]

Sumaris de llibres d'arxiu amb escriptures relacionades amb la casa d'Oms

Moja 11/III/40

Taules arrencades de llibres les quals contenen el regest i el número del foli
on era transcrit el títol jurídic; la primera taula correspon a concòrdies; el
segon a capítols matrimonials i testaments, i el tercer d'assignació de
censals, testaments i donacions. [Barcelona]. 4 p.
Català
[1840]

Camisa amb el regest d'una causa judicial oberta per Francesc d'Oms contra Moja 10/II/52
Pere Cadell i Joan de Paguera
Regest en el que es resumeix un plet, avui introbable, seguit a la Reial
Audiència, entre 1493 i 1494 per l'execució d'una sentència de 24 de
desembre de 1448. [Barcelona]. 1 p.
Català

1671, maig, "En est libre se troberan asentades totas las diadas y també los fulls dels
Moja 288
26 / 1704
testaments, capitols matrimonials y altros actes que son a un llibre que ja diu
en las cobertas libre de testaments, capítols matrimonials y altres actes y
està relligat.."
Registre de regestos de testaments, codicils, censals i capítols matrimonials,
redactats per Vicenç Puigsec, prevere, del llinatge Oms en què remet als
números de foli d'un altre llibre on es pot trobar la unitat regestada. Els
instruments jurídics regestats van del codicil de Berenguer d'Oms, anomenat
"lo Antic", de 16 de maig de 1541, el més antic, als capítols matrimonials
d'Anton d'Oms i de Santapau i Teresa d'Oms i Sarriera, de 4 de desembre
de 1704, el més modern. Barcelona. [24] p.
Català
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01.02.03.01.02. NOMENAMENT DE PROCURADORS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1715,
octubre, 22

Escriptura de poders atorgada per Maria Ignàsia d'Oms i Sarriera a favor de
Miquel Llorell, notari causídic de Barcelona

Moja 11/III/59

Maria Ignàsia d'Oms i Sarriera, filla d'Antoni d'Oms i de Santapau i de Teresa
de Sarriera, atorga poders per a plets a favor de Miquel Llorell, amb facultat
de poder ser substituït. Saragossa. Còpia autèntica estesa sobre paper
segellat per Juan Isidoro Andrés, notari de Saragossa, amb diligència de la
credibilitat del notari autoritzant rubricada per José Manuel Sánchez del
Cartellar i Juan Antonio Loarre, notaris de Saragossa. [3] p.
Castellà
1715,
setembre,
10

Escriptura de poders atorgada per Maria Ignàsia d'Oms i Sarriera a favor de
Pere de Cartellà, marquès de Cartellà

Moja 11/III/58

Maria Ignàsia d'Oms i Sarriera, filla d'Antoni d'Oms i de Santapau i de Teresa
de Sarriera, ratifica i confirma poders a favor del seu oncle Pere de Cartellà,
el qual ha estat tutor i curador de l'atorgant, amb les facultats de poders
generals per administrar, regir i governar qualssevols béns, de la mateixa
manera i forma que feia com a tutor i curador en la seva minoria d'edat, així
com també pledejar i poder ser substituït. Saragossa. Còpia autèntica estesa
sobre paper segellat per Bernardo de Ziordia, notari de Saragossa, amb
diligència de la credibilitat del notari autoritzant signada per José López i
Lorenzo Ximeno, notaris de Saragossa. [7] p.
Castellà
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01.02.03.02.01. GENEALOGIES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1690]

Genealogia de la línia primogènita, dels barons de Montescot, del llinatge
Oms

Moja 11/III/26

Genealogia que s'inicia amb Arnau de Montescot, de la primera meitat del
segle XIII, i acaba amb la generació d'Antoni d'Oms i de Santapau i les
seves filles Gaietana i Maria Ignàsia, en la qual es fan constar atorgaments
de testaments, capítols matrimonials i d'altres instruments jurídics per
contextualitzar històricament l'heretament. [Barcelona]. 9 p.
Català
[1696]

Nota i esquema genealògic sobre l'heretament de Teresa d'Oms

Moja 11/III/31

Breu apunt en el qual es dibuixa un arbre genealògic de l'ascendència i
descendència de Teresa d'Oms i es troben anotades les dades de notari,
dates i heretament del testament de Berenguer d'Oms, pare de Teresa, i
dels capítols matrimonials de Ramon d'Oms, fill d'aquesta. [Barcelona]. 1 p.
Català
[1714]

Esquema genealògic de l'heretament del llinatge Oms, des de Maria d'Oms a Moja 11/III/51
Gaietana d'Oms
Breu apunt genealògic de la línia troncal de la descendència de Maria d'Oms,
filla i hereva d'Antoni, casada amb Manuel d'Oms. [Barcelona]. 1 p.
Castellà

[1728 1730]

"Cronologia de Oms"

Moja 10/II/1

Notes anònimes amb dades genealògigues i històriques sobre el llinatge
Oms. La primera referència històrica anotada és la concessió d'un privilegi
atorgat el 1253 pel rei Jaume I a Berenguer d'Oms; a continuació segueixen
altres notícies amb els antecedents documentals com a prova. La darrera
anotació fa referència a un testament atorgat el 1682. [Barcelona]. [10] p.
Català
[1770]

Arbre genealògic de la segona branca del llinatge Oms, del Rosselló

Moja 10/II/3

Anotació en el qual es fa constar que el senyor Josep d'Oms i de Tord,
marquès i senyor d'Oms, de la segona branca del llinatge Oms, desitjant
provar la noblesa per poder gaudir de les entrades en els cotxes del rei
cristianíssim i poder ser presentat com a cavaller de llinatge antic i anterior a
1380, suplica al marquès de Moja li faci relació de les dades familiars
anteriors a Guillem d'Oms i fer-li l'arbre genealògic amb les proves als
marges. A continuació segueix l'arbre genealògic, amb Berenguer d'Oms
com a primer membre conegut, el 1299, i Berenguer d'Oms, casat amb
primeres núpcies amb Anna de Sentmenat el 1493, fundador de la branca de
Catalunya, i Joan Ot d'Oms, casat amb Isabel de Giginta el 1511, fundador
de la branca del Rosselló, com els darrers. [Barcelona]. [2] p.
Català
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01.02.03.02.01. GENEALOGIES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1840]

Nota sobre els hereus del matrimoni Josep d'Oms i Desboc i Francisca de
Vilanova, i arbre genealògic de la seva descendència

Moja 20/38 bis

Genealogia amb la descendència del matrimoni Josep d'Oms i Francisca de
Vilanova que inclou fins a la darrera generació dels marquesos de Moja de
Torre, amb una explicació sobre l'herència del patrimoni Vilanova, del pare
de Francisca Vilanova. [Barcelona]. 1 f.
Castellà
1728 / 1736 Arbre genealògic de la línia primogènita del llinatge Oms

Moja 10/II/2

Arbres genealògics procedents d'una al·legació judicial i un dictamen. La
primera té per títol "Jesús, María, Joseph. Por los ilustres marqueses de
Moya, barones de Santa Pau etc. con el excelentissimo marqués de
Castelldorrius: respondese a las dudas del pleyto pendiente en la Real Sala
del señor don Ignasio [sic] de Rius ... / actuario Juan Solsona", signada per
[Pere Màrtir] de Pons i Llorell, [Pau Francesc] Romà i [Francesc] Aparici
sobre els dubtes plantejats en la Reial Audiència en el plet entre els
marquesos de Moja i el marquès de Castelldosrius pel patrimoni del llinatge
Oms vinculat pel testament d'Antoni I d'Oms de Santapau i de Sentmenat
atorgat davant el notari Jaume Encontra el 20 d'octubre de 1556. Imprès
amb anotacions manuscrites. [Barcelona. Impremta de Jaume Surià]. El
segon és "Cálculo formado de orden de la Real Sala del señor don Ignacio
de Rius del Consejo de su magestad, etc sobre la liquidación del pleyto de la
Baronia de Santa Pau entre partes del excelentíssimo marqués de CastellDorrius, con los ilustres marqueses de Moya al qual se refiere la real
sentencia dada a 1 junio 1730. Actuario Abadal, Solsona", redactat per odre
d'Ignasi de Rius i signat per Alexos Fornaguera. [Barcelona. Impremta de
Maria Martí]. [2] p.
Castellà
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01.02.03.02.02. CERTIFICATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1550,
octubre, 21

"Testament de Dn. Not de Oms"

Moja 20/35

Testament atorgat per Ot d'Oms, natural de Cotlliure, cavaller de l'Ordre de
Sant Jaume i capità de la galera anomenada la Porfiada. Disposa obres pies
per a la seva ànima, elegeix sepultura i institueix hereu universal al seu nebot
Antoni d'Oms. Cartagena. Còpia autèntica. [1] bif.
Castellà i llatí
1668, abril,
24

"Baptisme de Dn. Gaspar de Oms, fill de Dn. Anton y de Da.Teresa"

Moja 10/II/28

Certificat estès per Melcior Mas i Francesc Nadal, preveres beneficiats i
sacristans menors de la Seu de Barcelona, els qual donen fe i transcriuen la
partida de baptisme assentada en el llibre de baptismes de la sagristia, de
data 9 d'octubre de 1636, de Gaspar d'Oms. Barcelona. [2] p.
Català
1679, maig, "Òbit de Dn. Manuel de Oms depositat en la Igl[ési]a de la Mercè de
7
Barcelona en 1670"

Moja 10/II/31

Certificat estès per Gervasi Vendrell Pedralbes, prevere i notari, pel qual
dóna fe i transcriu parcialment la partida de l'enterrament, de data 20
d'octubre de 1670 i assentada en el llibre de funeràries, de Manuel d'Oms.
Barcelona. [4] p.
Llatí i català
1682, febrer "Batisma de Dn. Anton de Oms i Cabrera"
19
Certificat estès per Francesc Godolà, majordom i notari de l'església
parroquial de Santa Maria del Mar de Barcelona, i signat per Baltasar Oriol,
escrivà de la lloctinència general, pel qual dóna fe i transcriu la partida de
bateig, de data 26 d'agost de 1657, de Anton d'Oms, fill de Manuel,
conservada en els llibres de l'arxiu. Barcelona. [1] bif.
Llatí i català

Moja 20/86

1698, abril, 7 "Partidas de enterros de Dn. Joseph y de Da. Fran[cis]ca de Oms en Perpiñá Moja 11/III/35
en 1640 y 1643"
Certificat estès per Honorat Sunyer, notari de Perpinyà i secretari de la
comunitat de preveres de l'església de Sant Joan Baptista de Perpinyà, pel
qual dóna fe i transcriu les partides dels òbits asssentades en el llibre de
funeràries de l'arxiu, de data 15 de maig de 1641 i 18 de novembre de 1645,
de Josep d'Oms i Francisca d'Oms respectivament; ambdós enterrats en
l'església del Convent de Sant Agustí. Rubriquen el certificat Carles Rovira i
Josep Ferriol, notaris de Perpinyà. Perpinyà. 2 p.
Llatí i català
1713, agost Defunció d'Antoni d'Oms i Santapau
Moja 20/98
29
Certificat estès sobre paper segellat per Fausto García, notari del rei resident
en la Cort de Madrid, pel qual, a petició de Gaietana d'Oms, dóna fe de la
defunció d'Antoni d'Oms i Santapau. Inclou diligència signada per Ambrosio
de Jáuregui, Francisco García i Manuel de Espinosa, notaris de Madrid, de la
credibilitat del notari autoritzant. . Madrid. Inclou un duplicat. [2] bif.
Castellà
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01.02.03.02.02. CERTIFICATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1723, abril,
17

Certificat notarial de la partida de defunció d'Antoni d'Oms i Santapau

Moja 20/97

Fausto García, notari de Madrid, dóna fe que Isidoro de Quebedo, prevere, li
mostrà el llibre de partides de difunts de l'església parroquial de San Martín
de Madrid, en el qual consta l'assentament, que transcriu, de la mort d'
Antonio d'Oms i Santapau. Inclou diligència signada per Feliciano Coxeres
de Velasco, Tomás Francisco i José Iñíguez, notaris de Madrid, de la
credibilitat del notari autoritzant. València. [1] bif.
Castellà
1727, abril,
28

Partida de bateig de Ramon d'Oms, fill d'Anton i Teresa d'Oms

Moja 20/82

Certificat estès per Josep Codorniu, prevere i notari de l'església parroquial
de Santa Maria del Mar de Barcelona, pel qual dóna fe i transcriu la partida
de bateig, de data 27 d'abril de 1634, de Ramon d'Oms, conservada en els
llibres de l'arxiu. Barcelona. Imprès i manuscrit. [1] bif.
Llatí i català

1727, juny,
10

Partida de bateig de Maria d'Oms, filla de Baltasar i Elvira

Moja 10/II/40

Testimoni estès per Josep Duanes, prevere de l'església de Sant Joan de
Perpinyà, de la partida de bateig, de data 28 de desembre de 1598, de Maria
d'Oms, assentada en el llibre de baptismes. Perpinyà. 1 p.
Català
1740,
setembre,
11

Partida de bateig d'Onofre Oms, fill de Bernat i Àngela d'Oms

S.d.

"Desposori de Dn. Anton de Oms ab Da. Teresa"

Moja 10/II/41

Certificat estès per Lluís Girona i Pau Cuyàs, preveres, beneficiats i
sacristans menors de la Seu de Barcelona, pel qual donen fe de la partida de
bateig, de data 20 de febrer de 1599, d'Onofre d'Oms, assentada en el llibre
de baptismes de la sacristia. Barcelona. Imprès i manuscrit. 1 p.
Català
Moja 10/II/33

Certificat estès per Jaume Feixas, rector i notari de l'església parroquial de
Santa Maria del Pi de Barcelona, pel qual dóna fe i transcriu la partida del
matrimoni, de data 26 de setembre de 1678, d'Anton d'Oms amb Teresa
Sarriera i Rocabertí. Barcelona. Imprès i manuscrit. 1 p.
Llatí i català
S.d.

"Partida de enterro de Da. Maria de Oms, v[iud]a de Dn. Manuel en 1682"

Moja 10/II/37

Certificat estès per Ignasi Ballester, prevere beneficiat i notari arxiver de
l'Església de Sant Miquel de Barcelona, pel qual dóna fe i transcriu la partida
del funeral, de data 19 d'abril de 1682, assentada en el llibre de funeràries,
de Maria d'Oms, enterrada en l'església del Monestir de Nostra Senyora de
la Mercè. Rubriquen el certificat Pere Troc, Guillem Bosom i Josep Cervera,
notaris de Barcelona. Barcelona. [3] p.
Llatí i català
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01.02.03.02.03. RÈGIM MATRIMONIAL.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1514,
setembre,
12]

Capítols matrimonials de Berenguer d'Oms i Joana d'Oms

Moja 20/123

[1677,
octubre 21]

Testimoni notarial del dot dels capítols matrimonials d' Anton d'Oms de
Cabrera i Teresa de Sarriera i de Rocabertí

Capítols matrimonials atorgats entre Berenguer d'Oms, cavaller i capità
general de les galeres i armades de la reina de Castella, la seva mare Anna
d'Oms i de Perapertusa, muller del difunt Guillem d'Oms, i el seu fill
Berenguer, nat d'Anna, la seva primera muller, d'una part, i mossèn Miquel
d'Oms, la seva muller Elisabet i la seva filla Joana, de l'altra; pels quals
Berenguer d'Oms, fa donació al seu fill Berenguer de tots els béns de la casa
d'Oms, amb reserva de l'usdefruit i de 10.000 florins, sota condició de
fideïcomís de substitució condicional. S.l. Còpia incompleta. [1] bif.
Llatí i català
Moja 20/18

Ramon Vilana Perlas, notari de Barcelona, certifica que en l'escriptura de
capítols notarials atorgats entre Anton d'Oms i de Cabrera, capità de cavalls i
fill de Manuel d'Oms i de Maria d'Oms i de Santapau, d'una part, i Teresa de
Sarriera i de Rocabertí, filla de Joan de Sarriera i de Gurb, comte de Solterra,
i Maria de Sarriera, per l'altra, el 21 d'octubre de 1677, consta, alhora que
també transcriu, la clàusula amb la donació efectuada per Cicília de Sarriera
i Descatllar, viuda de Diego de Sarriera i de Gurb, i de Joan de Sarriera, àvia
i pare respectivament de Teresa, de 6.000 lliures en moneda barcelonesa i
els tersons dels delmes de Palamós i termes circumveïns, aportat amb
clàusula de fideïcomís de substitució condicional, donació sotmesa a reversió
en cas de morir sense descendència. Barcelona. [6] bif.
Llatí i català
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1514,
setembre,
12

Capítols matrimonials de Berenguer d'Oms, fill de Berenguer i Anna, i Joana
d'Oms, filla de Miquel

Moja 20/7

Escriptura de capítols matrimonials protocol·litzats per Bernat Brugat, notari
de Perpinyà, entre Berenguer d'Oms, cavaller, capità general de les galeres i
armades de la reina de Castella, i Anna d'Oms i Peraportusa, viuda de
Guillem d'Oms, pare i àvia respectivament de Berenguer d'Oms, i el mateix
Berenguer jove, d'una part, i Miquel d'Oms, cavaller; Elisabet i Joana d'Oms,
pares i filla respectivament, per l'altra, per la qual Berenguer d'Oms pare,
disposa clàusula d'heretament i donació després de la seva mort a favor del
seu fill Berenguer i els seus hereus, amb reserva però ell i la seva mare de
l'usdefruit del patrimoni i de 10.000 florins per a poder col·locar en matrimoni
els altres fills seus; disposa així mateix que, a excepció de 1.000 florins, la
donació està sotmesa a fideïcomís de substitució condicional; disposa, sense
descendència masculina del seu fill Berenguer, herència a favor del fill
primogènit d'Anton d'Oms, fill del seu primer matrimoni amb Anna de
Sentmenat, amb la condició que haurà de renunciar als béns de la seva
mare i també subjecta a fideïcomís de substitució condicional. En cas de
morir abans de la seva esposa Magdalena, vol que, en cas que vulgui
aquesta ser mantinguda a casa de l'hereu, li sien donats cada any 50 ducats
d'or i en cas que no, 100 ducats. Per altra part, Miquel d'Oms i sa muller
Elisabet, pares de Joana, disposen clàusula d'heretament i donació després
de la seva mort a favor de la seva filla Joana, amb reserva però de l'usdefruit
del patrimoni i de 950 lliures; disposen així mateix que, a excepció de 1.000
florins, la donació està sotmesa a fideïcomís de substitució condicional;
convenen així mateix en mantenir el futur matrimoni en casa dels seus pares.
Aporten en dot 500 florins. Cotlliure. Còpia simple. Inclou una còpia autèntica
estesa per Tomàs Casanovas i Solans a partir de la còpia transcrita en el
procés de la causa judicial seguida en la Reial Audiència entre Anton d'Oms i
Manuel de Sentmenat, datada el 28 de març de 1722. [6] + [10] f.
Llatí i català
1539,
desembre,
24 / 1540,
febrer, 20

"Concordia entre Dn. Anton de Oms y Dn. Francesch son germa"

Moja 20/51

Escriptura de concòrdia atorgada per Berenguer d'Oms, capità del Castell de
Cotlliure, i els seus fills Anton i Joan Francesc d'Oms, i Anna d'Estanybó, filla
de Francesc d'Estanybó, i protocol·litzada per Pau Renart, disposant, davant
el futur matrimoni de Joan Francesc d'Oms amb Anna d'Estanybó, i el fet
que el germà Anton no fou present en la signatura dels capítols matrimonials
de la parella i no són del seu gust, pactes d'heretament. Anna d'Estanybó
signà la concòrdia en la ciutat d'Elna el 20 de febrer de 1540. Barcelona i
Elna. Còpia de la còpia autèntica estesa per Antic Çafont el 10 de febrer de
1583. Inclou còpia de la mateixa còpia simple. [22] f.
Llatí i català
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Títol/Descripció

Topogràfic

1539,
octubre, 4

Capítols matrimonials atorgats per Francesc d'Oms i Joana d'Estanybó

Moja 20/48

Regest i transcripció incompleta realitzada al segle XVIII dels pactes i
convenis de l'escriptura de capítols matrimonials protocol·litzada per Joan
Port, notari de Perpinyà, el 4 d'octubre de 1539. Berenguer d'Oms, capità del
Castell de Cotlliure, i Anton d'Oms i de Sentmenat fan donació a Joan
Francesc d'Oms de 2.000 ducats d'or i de quatre-centes sedes, amb la
promesa de prestar, sota condicions, durant quatre anys a la seva família la
residència del Castell de cotlliure i els aliments. Perpinyà. Esborrany. [1] bif.
Català
1554, agost, Capítols matrimonials atorgats per Onofre d'Oms i Isabel Agulló
19
Regest i transcripció incompleta realitzada al segle XVIII dels pactes i
convenis de l'escriptura de capítols matrimonials protocol·litzada per Joan
Port, notari de Perpinyà, el 19 d'agost de 1554. Joan Francesc d'Oms
disposa clàusula d'heretament a favor del seu fill Onofre sota pactes i
condicions. Perpinyà. Esborrany. [1] bif.
Català

Moja 20/49

1556,
octubre 14

Moja 20/53

Capítols matrimonials d'Anton d'Oms, fill d'Anton i Lucrècia, i Joana d'Oms,
filla de Joan i Beatriu
Escriptura de capítols matrimonials protocol·litzats per Jaume d'Encontra,
notari de Barcelona, entre Anton d'Oms, fill del cavaller de l'Ordre militar de
Sant Jaume de l'Espasa i alcaït del castell de Cotlliure, Anton d'Oms, i de
Lucrècia, difunta, d'una part, i Joana d'Oms, filla del cavaller de la mateixa
ordre, Joan d'Oms, i de Beatriu d'Oms i de Sarriera, de l'altra; pels quals
Anton d'Oms pare, disposa clàusula d'heretament i donació d'una part del
seu patrimoni, que passa a relacionar, sotmès, entre altres reserves, a
fideïcomís de substitució condicional a favor del seu fill Anton i els seus
hereus, amb reserva però de l'usdefruit i de l'altra part del patrimoni, que
també relaciona (entre el qual es troba la casa i heretat dels Sentmenat, la
granja de Pujols, i la galera). Per altra part, Joan d'Oms i Beatriu, pares de
Joana, disposen clàusula d'heretament i donació en concepte del dot,
sotmès, entre altres reserves, a fideïcomís de substitució condicional i
reserva de l'usdefruit, de les baronies i Castell de Corbera i de Vellaranc, i
els termes de Bolferic, de Sant Miquel de Cotis, Casafrabra, el lloc del Villar,
diferents censals morts, les rendes senyorials del terme d'Illa, les cases de
Perpinyà, la cabana de Corbera, molins, la farga del rei d'Aroles, els censals
morts que reb Beatriu del General de Catalunya, el Castell de Vilalbareix i la
Massana, un cens sobre una casa de Girona. A més disposen de la quantitat
de 9.000 lliures, la meitat de la qual sotmesa a fideïcomís de substitució
condicional. Joana d'Oms aporta en dot la donació dels pares i Anton d'Oms
atorga carta dotal. Convenen en contreure matrimoni en vuit dies. Barcelona.
Còpia autèntica estesa per Josep Forés el 25 de setembre de 1704, i
rubricada per Josep Madriguera, Josep Preva, Pere Pau Estibes i Francesc
Rossinés, notaris de Barcelona, d'altra còpia autèntica redactada per
Salvador Masolans, notari de Barcelona, el 14 de març de 1589. [18] f.
Llatí i català
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1584, juliol
10

"Capítols matrimonials fets y firmats per y entre lo il·lustre señor Joan
Çarriera y de Gurbs donzell en la ciutat de Gerona domiciliat de una y la
il·lustre Sra. Dna. Magdalena Doms donzella de part altre"

Moja 20/57

Escriptura de capítols matrimonials protocol·litzats per Pere Fitor, notari de
Barcelona, i atorgats entre Joan de Sarriera, fill de Miquel i de Jerònima,
difunts, d'una part, i Magdalena d'Oms, Aldonça i Berenguer, mare i germà
respectivament de Magdalena, de l'altra; pels quals Aldonça i Berenguer, fan
donació a Magdalena de 5.500 lliures a satisfer en diferents partides, sota
condició de fideïcomís de substitució, que és acceptada per la donatària i
l'aporta en concepte de dot; així mateix en preu de la donació estipulada fan
venda d'un censal mort de 4.000 sous en benefici de Magdalena, que
carreguen sobre la granja Pujols, delmes del peix, i muntanyes de Roja i
Garravera, i fermen carta de debitori a Joan de Sarriera. Per altra banda,
Joan de Sarriera atorga carta dotal, fa escreix de 1.500 lliures i disposa
clàusula d'heretament a favor de la seva descendència sota condició de
fideïcomís de substitució. Còpia autèntica estesa per Bonaventura Galí,
notari de Barcelona. [10] f.
Llatí i català
1585,
octubre, 22

Capítols matrimonials de Ramon d'Oms, fill d'Anton i Aldonça, i Joana
d'Oms, filla d'Onofre d'Oms i Isabel

Moja 20/115

Escriptura de capítols matrimonials protocol·litzats per Jaume Massaguer,
notari de Barcelona, entre Ramon d'Oms, senyor de la galera anomenada la
Porfiada, el seu germà Berenguer d'Oms i Aldonça, sa mare, d'una part, i la
noble Marianna d'Oms i el seu pare Onofre, senyor de Vilallonga de la
Salanca, de l'altra; pels quals Berenguer, fa donació de 7.000 lliures, 5.000
de les quals sota condició de fideïcomís de substitució condicional, i
l'usdefruit, sota condicions, d'unes cases del carrer de la Riera de Sant Joan
de Barcelona a favor del seu germà Ramon, atorgant àpoca de 7.000 lliures
d'un censal retingut que havia de donar al seu germà; alhora que Ramon
signa carta de gràcia de lluïr i quitar l'esmentat censal. Per altra banda,
Onofre d'Oms aporta en dot de la seva filla Marianna 9.000 lliures, 4.000
lliures de les quals sota condició de fideïcomís de substitució condicional i
atorga àpoca a favor de Ramon i Marianna de 7.000 lliures de la retenció
d'un censal de a donació i ambdós donataris firmen carta de gràcia de lluïr i
quitar el censal. Marianna d'Oms aporta en dot la donació de les 9.000 lliures
del pare i els censals morts i Ramon d'Oms atorga carta dotal. Els futurs
contraents convenen en casar-se abans d'un mes d'obtenir la dispensa.
Barcelona. Còpia autèntica estesa per Ramon Vilana Perlas, notari de
Barcelona, el 15 de juny de 1673, i rubricada per Pau Pinós i Lluís Fontana,
notaris de Barcelona, d'altra còpia autèntica redactada per Joan Pareja,
notari de Barcelona, el 28 de juny de 1590. [17] f.
Llatí i català
1598, juny
16

"Partida de taula del dot de la senyora dona Àngela Desbosch qui casà amb
lo senyor don Bernat de Oms, son a bon compte del dot"

Moja 56/31

Còpia realitzada pel notari Pere Pau Vives. Barcelona. [2] f.
Llatí
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1620,
octubre, 12

"Capítols matrimonials entre D. Francesch de Cruïlles y Dª Madalena de
Oms i de Sant Martí"

Moja 10/II/25

Escriptura de capítols matrimonials protocol·litzats per Miquel Mascord,
notari de Girona, entre Francesc de Cruïlles i de Sitjar, de Girona, d'una part,
i Francesca de Sarriera, muller de Joan de Sarriera i de Gurp, com a
procuradora de Magdalena d'Oms i de Sant Martí, donzella, filla del noble
Baltasar d'Oms, de Perpinyà, i d'Elvira d'Oms i de Sant Martí, per poders
atorgats davant el notari Bernat Puigvert el 20 d'agost del mateix anys, de
l'altra; per la qual Francesc de Cruïlles fa donació de 5.000 lliures a
Magdalena d'Oms sota condició de fideïcomís de substitució condicional.
Magdalena d'Oms aporta en dot les esmentades 5.000 lliures i 140 lliures
anuals amb violaris procedents d'un llegat de Jaume Calcer, oncle seu.
Girona. Esborrany en el qual es fa constar que va tenir lloc l'atorgament
davant Miquel Mascord, notari de Girona, el 12 d'octubre de 1620. [5] p.
Català i llatí
1624,
gener, 29

"Consert del casament de Fran[cis]ca de Cartellà ab don Joan de Oms"

Moja 10/II/27

Capítols matrimonials no protocol·litzats entre Joan d'Oms i la senyora
Francisca de Cartellà pel qual Baltasar d'Oms, pare de Joan, disposa
clàusula d'heretament a favor del seu fill Joan i de reserva de l'usdefruit del
patrimoni i de 4.000 lliures en moneda barcelonesa per a poder col·locar en
matrimoni els altres fills seus, Garau, Victòria i Maria; clàusula de fideïcomís
de substitució condicional; dóna facultat al seu fill Joan d'assegurar el dot
aportat per la seva futura esposa, i s'ofereix en satisfer les despeses de la
dispensa matrimonial atès el grau de consanguinitat del futur matrimoni. Per
altra part, Galceran de Cartellà, Francesc de Cartellà i Estàsia de Cartellà i
del Viver, avi i pares respectivament de Francisca de Cartellà assignen pel
seu dot 6.500 lliures repartides en diferents partides. Signen com a
tractadors d'ambdues parts, donant la conformitat, Joan de Sarriera i de
Gurb i Benet de Cartellà. S.l. [3] p.
Català
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1625,
febrer, 7 1625,
desembre,
13

"Capítols matrimonials de don Joan de Oms y de dona Fran[cis]ca de
Cartellà..."

Moja 20/2

1627, juliol
11

"Capítols matrimonials de Don Joseph de Oms y Da. Francisca de Vilanova"

Escriptura de capítols matrimonials protocol·litzats per Jaume de Campllong,
notari de Girona, entre Baltasar i Joan d'Oms i de Santmartí, pare i fill
respectivament, d'una part, i Francesc, Estàsia i Francisca de Cartellà, pares
i filla respectivament, per l'altra, per la qual Baltasar d'Oms, pare de Joan,
disposa clàusula d'heretament i donació a favor del seu fill Joan i els seus
hereus, amb reserva però de l'usdefruit del patrimoni i de 4.000 lliures en
moneda barcelonesa per a poder col·locar en matrimoni els altres fills seus,
Garau, Victòria i Maria; disposa així mateix que, a excepció de 2.000 lliures,
la donació està sotmesa a fideïcomís de substitució condicional; convé
satisfer dels seus béns les despeses de la dispensa matrimonial obtinguda;
les quals coses són acceptades pel seu fill. Per altra part, Francesc de
Cartellà i Malla i Estàsia de Cartellà i del Viver, pares de Francisca de
Cartellà, assignen pel seu dot 6.500 lliures repartides en diferents partides,
donació sotmesa a fideïcomís de substitució condicional, a excepció de
2.000 lliures de lliure disposició, del qual dot Baltasar i Joan d'Oms
confessen haver rebut 2.616 lliures i de les restants 3.884 lliures firmen
escriptura d'obligació i debitori. Pacten així mateix que en cas de restitució
del dot, el vestit novial i les joies aportades també es retornaran. Segueixen
a continuació escriptura d'àpoca atorgada davant el mateix notari per
Baltasar i Joan d'Oms de 1.400 lliures a favor de Francesc i Anastàsia de
Cartellà, i partida de taula de canvi del debitori de 1.014 lliures, 17 sous i 6
de Francesc de Cartellà. Inclou, separadament l'àpoca atorgada per Baltasar
d'Oms pel cobrament d'una de les partides de 600 lliures. Girona i Barcelona.
Còpies autèntiques esteses per Onofre Caxas, Joan Riurans i Antoni Joan
Fita. [19] p.
Català i llatí
Moja 20/67

Capítols matrimonials atorgats entre Josep d'Oms i el seu pare Bernat d'Oms
i Cabrera, senyor del Castell de Talteüll, d'una part, i Francisca de Vilanova i
la seva mare Ana de Tamarit, viuda de Ramon de Vilanova, de l'altra; pels
quals Bernat d'Oms fa donació al seu fill Josep del Castell i terme de
Vilallonga de Salanca, de les heretats que té en els termes de Toluges,
Cànoves i del Soler, dues de les tres iguals parts de les 17.000 lliures que el
rei li deu en concepte de manteniment dels soldats de Talteüll fins 1617, 12
egües, la tapisseria bona i 1.000 lliures, sota condició de pagar diferents
censals i de fideïcomís de substitució, exceptuant 3.000 lliures de lliure
disposició. Així mateix disposa que, en cas que el seu fill Bernat, o els seus
descendents, que va tenir amb el seu segon matrimoni amb Jerònima
Toralla, reclamés Toluges, Josep li pugui pendre el terme de Tatzó en
bescanvi. Josep accepta la donació. Per altra banda, Anna de Tamarit
disposa clàusula d'heretament amb fideïcomís de substitució a favor de la
seva filla Francisca, la qual aporta en dot l'hereretat de son pare i Josep
d'Oms ferma carta dotal i li fa escreix de 3.000 lliures sota condició de
fideïcomís de substitució. Còpia. [12] f.
Llatí i català
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1633,
octubre 20

"Àpocha ab cessió feta y firmada per la noble senyora doña Gerònima de
Moja 56/8
Homs y de Thoralla, viuda del noble don Bernat de Homs y de Cabrera,
quòndam, señor de la casa de Bellcastell y capità y senyor del Castell de
Tautahull en lo Rosselló y en lo die de son òbit en Barcelona populat com a
tenint y possehint per son dot creix y tots altres drets y crèdits y accions suas
la universal heretat y béns de dit quòndam señor son marit a favor del noble
señor don Joseph Doms y Desbosch en Barcelona y en Perpinyà populat de
quantitat 6.000 lliures"
Signada davant el notari Ramon Jaume Huguet. Còpia autèntica realitzada
pel notari Pau Corbera i de Palau el dia 19 d'agost 1728. Barcelona. [4] f.
Llatí

1634, juliol
23

Concòrdia signada entre el noble Pere Desbosc i de Santvicenç i Josep
d'Oms

Moja 56/9

Pactes pels quals es tanca la causa judicial mantinguda en la Reial
Audiència per la liquidació dels drets dotals d'Anna d'Oms. [Barcelona]. [8] f.
Català

1656,
octubre 22

"Capítols matrimon[ial]s de Dn. Man[ue]l de Oms ab Da. Maria de Oms,
donz[ell]a"

Moja 20/117

Escriptura de capítols matrimonials protocol·litzats per Francesc Reverter,
notari de Barcelona, entre Manuel d'Oms, fill del noble Josep d'Oms i de
Francisca d'Oms, difunts, d'una part, i la noble Maria d'Oms, filla del difunt
Anton d'Oms, cavaller de l'ordre de Calatrava, i Maria Teresa, sa mare, de
l'altra; pels quals Maria Teresa d'Oms i de Santa Pau, mare de Maria d'Oms,
i el seu fill Ramon, germà de Maria, fan donació de 14.000 lliures, 7.000 de
les quals sota condició de fideïcomís de substitució condicional, i la donataria
accepta, agraeix la donació i, reservant-se 300 ducats castellans de les
rendes del Reial Patrimoni de Mallorca, l'aporta en dot. Per altra banda,
Manuel d'Oms atorga carta dotal i d'espoli a la futura muller i li fa escreix de
6.000 lliures sota condició de fideïcomís de substitució condicional, i li promet
pagar cada any 100 lliures pel seu servei. Maria Teresa d'Oms i de Santa
Pau i el seu fill Ramon, convenen, en consideració que Manuel d'Oms té tota
l'hisenda en la vila de Perpinyà i en el Comtat del Rosselló i que està
ocupada per l'enemic, que entretant no cobri el patrimoni, el mantindran amb
la seva futura esposa, els fills i a un criat en la seva casa. Manuel d'oms es
compromet, en cas de morir Maria només amb descendència femenina, i de
tornar a casar-se, a pagar 10.000 escuts a la primera filla. Barcelona. Còpia
autèntica estesa sobre paper segellat per Josep Ribas Granés, notari de
Barcelona, l'1 d'octubre de 1779. Inclou una anotació referent a la no
localització de la partida de les esposalles en l'Església de Sant Jaume. [23] f.
Llatí i català
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1661, juny
12

Capítols matrimonials de Ramon d'Oms, fill d'Anton i Maria Teresa, i Maria
de Lanuça, filla de Josep i Gertrudis

Moja 20/87

Escriptura de capítols matrimonials protocol·litzats per Francesc Reverter,
notari de Barcelona, entre Ramon d'Oms, i Maria Teresa d'Oms, sa mare,
d'una part, i Maria de Lanuça i els seus pares Josep de Lanuça, comte de
Plasencia i virrei de Mallorca, i Gertrudis d'Oms, per l'altra, per la qual Maria
Teresa d'Oms disposa clàusula d'heretament i donació després de la seva
mort a favor del seu fill Ramon i els seus hereus, amb reserva però de
l'usdefruit del patrimoni, la casa dels oms en la Riera de Sant Joan de
Barcelona, el Castell de Rubí i de 15.000 lliures per a testar, durant el qual
mantindrà el futur matrimoni i els hi donarà 600 lliures anuals, de les quals
100 lliures es donaran a Maria Teresa d'Oms per joies; disposa així mateix
que, en cas de discòrdia amb el matrimoni es reserva la Baronia de
Santapau i deixarà d'estar obligada a prestar aliments i a pagar les 600
lliures, disposició que no tindrà efecte en el cas que els futurs cònjuges no
poguessin cobrar les rendes del Rosselló i el Conflent, situació en la qual
malgrat la discòrdia els seguiria mantenint però sense aportar les 600 lliures.
Sotmet la donació a fideïcomís de substitució condicional i a condició que els
hereus no cometin crim de lesa majestad. Per altra part, Josep de Lanuça fa
donació a la seva filla Maria de 14.000 lliures en diferents partides, 9.000 de
les quals sotmeses a fideïcomís de substitució condicional, i Maria les
accepta i les aporta en dot per la qual cosa Maria Teresa de Santapau i
Ramon d'Oms firmen carta dotal i d'espoli. Signa, com a procurador de
Josep de Lanuça i Gertrudis i de la seva filla Maria, Francesc de Sacirera.
Barcelona. Còpia simple de la còpia autèntica estesa per Francesc Reverter
el 9 d'agost de 1679. Inclou una altra còpia simple sobre paper segellat i una
còpia autèntica de les clàusules relatives a la donació hereditària de Maria
Teresa d'Oms estesa sobre paper segellat per Josep Llaurador, i rubricada
per Tomàs Simon i Isidor Famades, notaris de Barcelona, el 22 d'abril de
1719. [14] + [12] + [6] f.
Llatí i català
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1661, juny
12

"Capítols matrimonials fets per lo il·l[ust]re se[ny]or Dn. Ramon de Oms en
Barcelona populat de una y la il·l[ust]re se[ny]or Da. Maria de Lanusa y de
Oms donsella de part altre"

Moja 20/119

Esborrany i escriptura de capítols matrimonials protocol·litzats per Francesc
Reverter, notari de Barcelona, i atorgats entre Ramon d'Oms i Maria Teresa
d'Oms, sa mare, d'una part, i Maria de Lanusa i els seus pares, Josep de
Lanusa, comte de Plasencia i virrei de Mallorca, i Gertrudis d'Oms, de l'altra;
pels quals Maria Teresa d'Oms, disposa clàusula d'heretament sota condició
de fideïcomís de substitució condicional, amb reserva de l'usdefruit i del
castell i patrimoni de Rubí i de 15.000 lliures de lliure disposició per a testar, i
paga de 600 lliures al futur matrimoni sota condicions. En cas de no poder
recobrar l'hisenda del Comtat del Rosselló, ocupada per l'enemic, mantindrà
el futur matrimoni i fills i a un criat en la seva casa, cessant la prestació de
les 600 lliures. Per altra banda, Josep de Lanusa i Gertrudis d'Oms, pare i
mare de Maria, Onofre d'Oms aporta en dot de la seva filla Maria 14.000
lliures, 9.000 lliures de les quals sota condició de fideïcomís de substitució
condicional, i n'atorguen carta de debitori. Maria d'Oms aporta en dot la
donació de les 14.000 lliures i Maria Teresa d'Oms i Ramon d'Oms atorguen
carta dotal i li fan escreix de 5.000 lliures. Còpia autèntica estesa sobre
paper segellat per Josep Ribas i Granés, notari de Barcelona, el 28 d'agost
de 1779. [21] f.
Llatí i català
1663,
Escriptura de donació atorgada per Pere Talon, superintendent general dels
setembre, 1 Comtats del Rosselló i la Cerdanya, a favor de Ramon d'Oms i de Santapau

Moja 20/88

Pere Talon, com a usufructuari dels béns de la dot de la esposa Elisabet
Dulach procedents de Maria Teresa d'Oms i de Santapau, viuda del noble
Antoni d'Oms, dóna i cedeix a Ramon d'Oms i de Santapau, fill d'ambdós, els
foriscapis i censos amb el pacte que s'han de considerar exclosos els que es
deuen fins el dia del tractat de la pau amb França de l'heretat de Victòria de
Manduixer a Sant Llorenç de la Salanca ni els de tota la Baronia de
Montesquiu, ni la Clusa, així com tampoc el dret de lluir les baronies, llocs i
béns li són conedits pel rei de França . Perpinyà. Còpia autència estesa per
Tomàs Canta. [1] bif.
Llatí i català
1665,
novembre
12

Concòrdia atorgada entre Maria Teresa d'Oms i el seu fill Ramon d'Oms

Moja 20/91

Escriptura protocol·litzada per Francesc Soldevila, notari de Barcelona, per la
qual, davant les discòrdies sorgides entre els atorgants, i a la llum dels
capítols matrimonials signats el 12 de juny de 1661, convenen i pacten
renunciar a disposicions dels mateixos. Inclou una relació econòmica
aportada per Ramon d'Oms del que, segons els mateixos capítols, la seva
mare li deu; inventaris de mobles aportats per Maria Teresa d'Oms i també
dels que es reservà, un memorial de les joies que Ramon d'Oms portà a
Mallorca amb motiu de les seves noces, i relacions de censals i altres deutes
de la casa d'Oms que havia de satisfer Maria Teresa. Còpia autèntica estesa
pel mateix notari. Barcelona. [41] f.
Llatí i català
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1670,
octubre, 30

"Concordia entre los nobles señors don Ramon de Oms y de Sta. Pau y mi
Sra. Doña Maria de Oms sa germana".

Moja 20/113

Escriptura de concòrdia atorgada per Ramon d'Oms i Santapau, d'una part, i
Maria d'Oms, de l'altra, per la qual s'avenen a resoldre la disputa en relació a
l'heretament contingut en els capítols matrimonials atorgats per Maria Teresa
d'Oms i Santapau, Ramon d'Oms i Maria d'Oms, d'una part, i Manuel d'Oms
de l'altra, el 22 d'octubre de 1656. Barcelona. Còpia autèntica estesa per
Ramon Vilana Perlas, notari de Barcelona. [14] f.
Català i llatí
1674, març, "Donació feta per la noble dona Ipòlita Guilla y de Oms, viuda, a favor de
21
dona Maria de Oms, viuda, sa neboda".

Moja 20/122

Escriptura de donació atorgada per Hipòlita d'Oms, viuda de Domènec Guilla
i de Llordat, a favor de Maria d'Oms, viuda de Manuel d'Oms, capità de
cavalls de les guàrdies de Catalunya, de l'heretat del seu marit que li
correspon per capítols matrimonials amb reserva de l'usdefruit i de 1.000
lliures per a testar, sota condició de fideïcomís davant el notari . Barcelona.
Còpia autèntica estesa per Jeroni Llampilles i rubricada per Ramon Vilana
Perlas. [4] f.
Llatí i català
1701,
setembre,
17

"Compte del que deu pagar lo noble don Anton de Oms per rahó de la
p[rovisi]ó feta per lo Sr. Auditor G[enera]l als 17 de setembre 1701 en la
causa que contra ell aporta lo Sr. compte de Placencia"

Moja 11/III/44

Relació de despeses en concepte de fulles de paper i salaris signada per
Josep Virgili, notari, per un import total de 25 lliures, 18 sous i 6. [Barcelona].
1 p.
Català i llatí

1714,
octubre, 30

Escriptura de poders per a contreure matrimoni atorgat per Gaietana d'Oms i Moja 20/100
Santapau a favor de Melchora Juana Sarmiento Valladares
Gaietana d'Oms, filla d'Antoni d'Oms i Santapau, gentilhome de la Càmbra
del rei i del Consell d'Índies, i Teresa d'Oms i Sarriera, ambdós difunts,
domiciliada en el Real Monasterio de las Comendadoras de Santiago el
Mayor, atorga poders davant Fausto García, notari de Madrid, pels quals
faculta a Melchora Juana Sarmiento Valladares Moctezuma, duquessa
d'Atrisco i comtessa de Moctezuma, a casar-se en nom seu amb Agustí
Copons i de Copons, marquès de Moja de la Torre i gentilhome de la
Càmbra del rei. Madrid. Còpia autèntica estesa per Matías de Aranda, notari
de Madrid, l'1 de novembre de 1714. [1] bif.
Castellà

1716, abril,
25

Lletra de Francesca d'Agulló a Maria Ignàsia Oms i Sarriera

Moja 233/1/43

Dossier amb la lletera de Francesca d'Agulló, marquesa de Gironella, en la
que tracta d'un enllaç matrimonial. Barcelona. 1 carta. 1 p.
Castellà
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1719,
febrer, 13

Testimoni notarial de la clàusula hereditària i de donació de Ramon d'Oms
Moja 20/95
dels capítols matrimonials de Berenguer d'Oms i Maria Magdalena d'Oms, sa
filla, atorgats el 10 de setembre de 1609
Francesc Bonaventura Torres, notari de Barcelona, regentant el protocol de
Bernat Puigvert, certifica sobre paper segellat que en l'escriptura de capítols
notarials atorgada el 10 de setembre de 1609, per Berenguer d'Oms, cavaller
de l'Ordre militar de Sant Jaume de l'Espasa i senyor de la Baronia de
Santapau; i Marianna d'Oms, sa mare, d'una part, i Maria Magdalena d'Oms i
els seus pares Ramon d'Oms, cavaller de l'Ordre militar de Montesa i capità
general de les galeres de Catalunya, i Marianna d'Oms, per l'altra, consta,
alhora que també transcriu, la clàusula d'heretament i donació de Ramon
d'Oms, per la qual dóna dos censals morts de preu 7.000 lliures i pensió
anual de 350 lliures cadascun, i un tercer de 1.000 lliures i pensió anual de
50; disposa heretament de tot el seu patrimoni, inclòs el valor de la galera
anomenada la Porfiada, que el rei li deu, amb reserva de l'usdefruit, de 1.000
lliures per testar i del capital per posar en religió a les seves filles Aldonça i
Agnès, sota condició de fideïcomís de substitució condicional i pactes
d'haver d'abonar deutes en cobrar la galera. Barcelona. Rubricada també per
Josep Ferran i Pau Mitjans, notaris de Barcelona. [6] f.
Llatí i català

1719, març, Certificat notarial del dot i de l'àpoca de l'escreix dels capítols matrimonials
23
d'Anton d'Oms de Cabrera i Teresa de Sarriera i de Rocabertí

Moja 10/II/34

Josep Llaurador, notari de Barcelona, regentant el protocol de Ramon de
Vilana Perlas, certifica sobre paper segellat que en l'escriptura de capítols
notarials atorgada davant el seu predecessor el 21 d'octubre de 1678
consten en les clàusules les aportacions de Teresa d'Oms, en concepte de
dot, de 6.000 lliures i dels terços dels delmes del terme de Palamós i d'altres
termes circumveïns, així com de l'escreix de 5.000 lliures aportat, amb
clàusula de fideïcomís de substitució condicional, per Maria d'Oms i de
Santapau i Antoni d'Oms i de Cabrera, mare i fill. Fa constar així mateix que
en escriptura datada un dia després atorgaren carta de pagament de
l'escreix. Inclou una nota anònima en la qual es fa constar que en els
capítols matrimonials, Anton d'Oms es reserva 10.000 lliures per a testar i fa
d'escreix 5.000 lliures. Barcelona. [5] p.
Castellà i llatí

1723, març, Certificat notarial del censal mort dels capítols matrimonials d'Anton Meca i
Clascarí i Francisca de Cartellà, viuda de Joan d'Oms
2

Moja 20/66

Bonaventura Galí, notari de Barcelona, regentant el protocol d'Antic Servat,
certifica sobre paper segellat que en l'escriptura de capítols matrimonials
protocol·litzada pel seu predecessor el 28 de novembre de 1626 consta que
Francesc de Cartellà i Malla i la seva esposa Estàsia de Cartellà, prometeren
donar a la seva filla Francisca en concepte de dot 3.300 lliures en diferents
partides, entre les quals un censal mort de preu 800 lliures i 800 sous prestat
pels hereus d' Aldonça d'Oms. Barcelona. [1] bif.
Català i llatí
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1728,
Testimoni notarial de la clàusula de la carta del dot i de l'espoli dels capítols
novembre 4 matrimonials de Bernat d'Oms de Cabrera i Jerònima de Toralla i de Cortit

Moja 20/8

Bonaventura Olzina, notari de Barcelona, regentant el protocol de Joan
Terés, certifica sobre paper segellat que en l'escriptura de capítols notarials
atorgada per Bernat d'Oms, fill d'Onofre, i Maria de Cabrera, sa muller, d'una
part, i Jerònima de Toralla, filla de Lluís d'Alemany de Toralla i d'Hipòlita de
Torella, de l'altra, i protocol·litzada per Joan Terés, notari de Barcelona, l'1
d'abril de 1605, consta, alhora que també transcriu, la clàusula amb la carta
dotal i d'espoli d'Onofre i Bernat d'Oms de les 8.000 lliures aportades per
Jerònima de Toralla, i a la la qual li fan escreix de 2.000 lliures en moneda
barcelonesa, donació sotmesa a reversió en cas de morir sense
descendència. Barcelona. [1] bif.
Llatí i català
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[1615]

Inventari i valoració del patrimoni immoble i rendes del llinatge Oms

Moja 10/II/4

Relació sumària dels castells, cases, fargues, molins i granjes i dels
corresponents drets senyorials, així com també del seu valor, del patrimoni
dels Oms de Santapau, possiblement redactat amb la finalitat de fer un
inventari post mortem. S.l. Incomplet. [11] p.
Català
[1630]

"Memorial de la asienda té lo senyor don Baltezar de Oms"

Moja 10/II/44

Relació sumària de les heretats i dels corresponents drets senyorials de
Baltasar d'Oms, possiblement redactat amb la finalitat de fer un inventari
post mortem, el qual disposà per capítols matrimonials clàusula hereditària a
favor de la seva filla Magdalena, casada amb Francesc Desbac. S.l.
Incomplet. [1] bif.
Català
[1645,
octubre, 2]

"Publicació del testament de Dona Francisca de Homs y de Vilanova"

Moja 20/116

Onofre Just, regentant el protocol del terme de Montpalau, testimonia la
diligència notarial de la lectura del testament atorgat per Francisca d'Oms i
Vilanova, viuda de Josep d'Oms, davant el notari Francesc Pla, notari de
Barcelona, el 5 de juliol de 1633, efectuada el 2 d'octubre de 1645. Inclou
una nota en què s'apunta de l'existència, en el mateix lligall, del testament al
qual fa referència el testimoni. Arenys. [4] f. + [1] f. Barcelona. [1] bif. + [1] f.
Llatí
[1661]

Testimoni notarial de la clàusula del testament de Domènec de Guilla

Moja 20/118

Joan Gaspar Mauri, notari de Puigcerdà, certifica que en el testament de
Domènec Guilla i Soldevila, protocol·litzat en el seu protocol, de data 23 de
març de 1661, consta, alhora que també transcriu, la clàusula per la qual fa
llegat a la seva muller Hipòlita d'Oms d'una pensió anual i vitalícia, sota
condició que no es torni a casar, de 300 lliures barceloneses en moneda de
plata les quals li haurà de satisfer el seu hereu. Puigcerdà. Còpia autèntica.
[1] bif.
Llatí i català
[1678]

"Doctrinas en què se funda la sentència feta en la Real Audiència a favor
dels pubills Minguellas contra Fluvià"

Moja 10/II/42

Dictamen anònim sobre els fonaments de dret d'una sentència d'una causa
judicial seguida en la Reial Audiència relativa a l'heretament dels béns
d'Oleguer i Magdalena Minguella. Per una anotació al marge, sembla que
era d'interès, com a precedent i font d'estudi, per la causa interposada pel
comte de Plasencia contra el llinatge Oms per l'heretament de la casa
Desbosc. [Barcelona]. [41] p.
Llatí
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[1714]

"Memoria de los vienes que se han adjudicado para la satisfacción de lo que Moja 11/III/54
tenía adelantado mi ama en los gastos que se ofrecieron en la muerte de mi
amo el Sr. Antonio de Oms…"
Relació i valoració de béns mobles inclosos, com no inclosos, en l'inventari
post mortem d'Antoni d'Oms. [Madrid]. Esborrany. [4] p.
Castellà

[1714]

Béns i rendes de Teresa de Sarriera, viuda d'Antoni d'Oms

Moja 11/III/50

Informe sobre els béns de Teresa de Sarriera, possiblement redactat
després de la mort del seu marit, en el qual es troben inventariats els drets i
rendes que li són propis per capítols matrimonials i donació, així com també
els béns del seu marit. [Madrid]. [4] p.
Castellà
[1720]

"Còpia de la clàusula hereditària del testament de Pere Arnau de Oms fet en Moja 11/III/66
1509"
Regest de la clàusula de l'herència del testament protocol·litzat per Bernat
Ribes el 12 de febrer de 1509, en el qual es fa constar que Pere Arnau
d'Oms, casat amb Magdalena d'Oms, deixà a la seva esposa l'usdefruït i
instituí hereu universal sota condició de fideïcomís de substitució condicional
al seu fill Joan Francesc. [Barcelona]. [3] p.
Català

[1720]

Clàusules del testament atorgat per Anna de Sentmenat, muller de
Berenguer d'Oms.

Moja 20/41

Regest de les clàusules hereditàries del testament d'Anna de Sentmenat
atorgat el 20 de desembre de 1507 i protocol·litzat per Joan Folcra, notari de
Cotlliure, en el qual consta la disposició d'hereu universal sotmesa a
fideïcomís de substitució condicional a favor del seu fill Anton. [Barcelona].
[1] bif.
Llatí i català
[1749]

Informe anònim sobre l'àpoca atorgada per Vicent Escrivà, marmessor únic
de les disposicions testamentàries de Maria d'Oms, a favor de Gaietana de
Copons, marquesa de Moja de la Torre

Moja 26/23

Informe sobre les 81 lliures, 11 sous cobrades per Vicent Escrivà, com a
marmessor únic de Maria d'Oms, en presència de Francesc Fontana, notari
de Barcelona autoritzant l'àpoca, per mans d'Anton de Copons i de la
cancel·lació d'una consigna a favor de la marmessoria atorgada per la
marquesa de Moja el 4 d'octubre de 1738. [Barcelona]. [3] p.
Català
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1541, juny, 3 Acta de manifestacions, presència i inventari de béns atorgada per Anna
d'Oms i de Castellet davant el notari de Perpinyà Pere Fabre

Moja 20/52

Pere Fabre, estant en la cambra anomenada de la Reina del castell de
Cotlliure, a requeriment d' Anna d'Oms i de Castellet, viuda de Berenguer
d'Oms, i davant d' Antoni d'Oms i de Sentmenat, capità del mateix castell i
del soldat Arnau de Santllorenç, pren acta de les manifestacions d'Anna
d'Oms, relatives a la possessió dels béns corresponents als capítols
matrimonials, a les respostes de disconformitat d'Antoni d'Oms i realitza
inventari dels béns continguts en diferents cambres del castell. Perpinyà.
Còpia autèntica estesa per Josep Diego i legitimada el 26 de novembre de
1723 per Francesc Garriga i Miquel Crozat, notaris de Perpinyà. [6] f.
Llatí i català
1556,
octubre, 20

"Còpia del testament de Dn. Anton de Oms lo Vinculador"

Moja 10/II/6

Testament atorgat per Anton d'Oms, cavaller de l'Ordre de Sant Jaume de
l'Espasa i alcait del Castell de Cotlliure, i protocol·litzat per Jaume Encontra,
notari de Barcelona. Inclou un duplicat. Barcelona. Còpia simple d'una còpia
autèntica estesa per Jaume Encontra el 22 d'agost de 1557. [30] p.
Català i llatí
1603, gener "Repudiació y abstinencia de la herencia de Dn. Berenguer Doms firmada
22
per la Sra. Da. Aldonsa Doms y de Calders viuda de Dn. Anton Doms en
Barcelona domiciliat y Da. Marianna Doms y Santmanat viuda de Dn.
Berenguer Doms a favor del pubill Dn. Berenguer Doms"

Moja 20/60

Escriptura atorgada per Aldonça de Calders, viuda d'Antoni d'Oms, capità del
castell de Cotlliure i membre de l'Ordre militar de Sant Jaume de l'Espasa, i
Marianna de Sentmenat, viuda de Berenguer d'Oms, i protocol·litzada per
Bernat Puigvert, per la qual les atorgants, hereves de Berenguer d'Oms, per
disposició testamentària de 5 de maig de 1596, renuncien a l'herència i
disposen a favor de Berenguer d'Oms, nét i fill respectivament d'Aldonça i
Marianna. Barcelona. Còpia autèntica estesa Ramon Mateu, notari de
Barcelona, el 21 de juliol de 1773. [16] f.
Llatí
1606, abril, 1 Escriptura de donació atorgada per Miquel d'Oms a favor del seu pare
Ramon

Moja 20/37

Testimoni en el que es fa constar, i alhora també es transcriu, que en el
protocol de Bernat Puigvert, notari de Barcelona, es troba la donació, d'1
d'abril de 1606, atorgada per Miquel d'Oms, cavaller de l'Ordre de Sant
Jaume de l'Espasa, fill de Ramon d'Oms i Marianna, morta abintestat, per la
qual, volent ingressar en el convent de caputxins de Barcelona, fa donació
dels seus béns al seu pare Ramon. [Barcelona]. Còpia incompleta del segle
XVIII. [1] bif.
Llatí
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1607,
"Testament de la noble señ[or]a D[ony]a. Aldonsa Doms y Calders, viuda del Moja 10/II/13
setembre,
noble Sr. Dn. Anton Doms"
14 / 1608,
setembre, 3 Testament atorgat per Aldonsa d'Oms, viuda d'Anton d'Oms i filla de
Francesc de Calders i Magdalena Meca, i protocol·litzat per Bernat Puigvert,
notari de Barcelona, davant els testimonis de mossèn Jeroni Massaguer,
prevere i beneficiat de l'Església de Sant Miquel de Barcelona, i Francesc
Picó, criat de Magdalena de Sarriera, viuda. Elegeix com a marmessors a la
seva nora Maria Anna de Sentmenat, viuda del seu fill Berenguer; i als seus
altres fills Ramon i Magdalena, viuda de Joan de Sarriera. Elegeix sepultura
en l'església de la Baronia de Santapau, on també està enterrat el seu fill
Berenguer, i disposa obres pies per a la seva ànima. Institueix hereu
universal al seu nét Berenguer d'Oms. Inclou diligència redactada pel mateix
notari de la lectura del testament el 3 de setembre de 1608. Barcelona.
Còpia autèntica estesa sobre paper segellat per Bonaventura Torres, notari
de Barcelona, l'1 de setembre de 1722. [5] p.
Català i llatí
1609, juliol
14

Clàusula del testament atorgat per Ramon d'Oms i protocol·litzat pel notari
Bernat Puigvert

Moja 10/II/18

Disposició en la qual Ramon d'Oms, cavaller de l'Orde militar de Santa Maria
de Montesa i fill d'Antoni d'Oms i d'Aldonça d'Oms, difunts, nomena hereva
universal a la seva filla Maria Magdalena d'Oms, amb pactes i condicions. El
testament fou obert el 23 de juny de 1615. Testimoni autèntic estès per
Bonaventura Torres, notari de Barcelona, el 13 de febrer de 1719, i rubricat
per Josep Ferran i Pau Mitjans, notaris de Barcelona. Barcelona. [4] p.
Català i llatí
1609, juliol,
9

"Testament de la noble Da. Magdalena de Oms, muller del noble don
Fran[cis]co de Oms"

Moja 10/II/14

Testament atorgat per Magdalena d'Oms, viuda de Francesc d'Oms, i
protocol·litzat per Lluís Argelic, notari de Perpinyà; davant els testimonis de
Jaume Aixada, Ramon Sentmenat, Bernat Feixes, Esteve Irl[a], Agustí
Ferinós, Pere Agullana i Jeroni Mestras, preveres de la Seu d'Elna. Revoca
els anteriors testaments i últimes voluntats; elegeix sepultura en el cas de
morir en el Rosselló en el "vas dels frares" de l'església del Monestir de Sant
Francesc de Perpinyà on està enterrat el seu marit i, en cas de morir a
Barcelona, en el Monestir de Jesús de Barcelona, i disposa obres pies per a
la seva ànima. Elegeix com a marmessors a Bernat d'Oms i el pare guardià
del monestir on serà enterrada; fa diferents llegats pietosos i institueix hereu
al seu nebot Josep d'Oms, fill de Bernat d'Oms i Àngela Desbosc sota
condició de fideïcomís de substitució condicional. Còpia autèntica estesa per
Damià Vinyes, notari de Perpinyà. Inclou una còpia autèntica de la clàusula
d'heretament del mateix testament estesa per Antoni Felip i rubricada per
Antoni Seguí i Pere Paulí, notaris de Barcelona, el 26 de maig de 1626. [16]
p.
Llatí i català
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1619, juny 9 "Testament de la noble Da. Marianna Doms y Semmanat viuda de Dn.
Berenguer Doms"

Moja 20/65

Testament atorgat per Marianna de Sentmenat, viuda del noble Berenguer
d'Oms, difunt, i filla del noble Enric de Sentmenat i d'Anna, difunts, davant
els testimonis de Joaquim Casellas, cirurgià, i Baldiri Figueres, i protocolitzat
per Bernat Puigvert, notari de Barcelona. Nomena com a marmessors a
Francesc d'Erill i Joan Baptista de Calders, abats dels monestir de Sant
Cugat del Vallès i de Nostra Senyora d'Arles respectivament; al seu fill
Berenguer d'Oms i Santapau i a la seva muller Maria Magdalena, a Jaume
de Llupià i a la seva esposa i filla sua Maria d'Oms, als fills Anton, Joana i
Hipòlita, i a Magdalena de Sarriera i al seu fill Josep. Disposa obres pies i ser
enterrada en el vas on està enterrat el seu marit en l'església parroquial de la
vila i Baronia de Santapau. En dret de disposició de llegítima, fa disposició de
llegats als seus fills Maria, Joana, Hipòlita i Anton, a més d'altres llegats.
Nomena hereu universal al seu fill Berenguer d’Oms. Barcelona. Còpia
autèntica estesa sobre paper segellat per Francesc Bonaventura Torres,
notari de Barcelona, l'1 de setembre de 1722. [4] bif.
Llatí i català
1640, juliol,
31

Testament clos de Magdalena d'Oms, muller del noble Berenguer d'Oms i
Santapau, de l'Orde militar de Sant Jaume de l'Espasa i senyor de la casa
d'Oms i de la Baronia de Santa Pau

Moja 10/II/30

Magdalena d'Oms, filla dels nobles Ramon d'Oms i Marianna, difunts; muller
del noble Berenguer d'Oms i Santapau, de l'Orde militar de Sant Jaume de
l'Espasa, senyor de la casa d'Oms o de la Baronia de Santa Pau, i filla de
Ramon d'Oms i de Marianna d'Oms, difunts, davant els testimonis de Joan
Baptista Oromir, prevere i natural de la ciutat de Vic, i Jaume Molí,
passamaner de la família de Berenguer d'Oms, disposa les seves darreres
voluntats que són protocolitzades per Francesc Pla, notari de Barcelona.
Elegeix com a marmessors a Berenguer d'Oms, el seu marit; a Marianna
d'Oms i a Teresa d'Oms, nora i filla respectivament, i a Ramon d'Oms, el seu
net. Disposa que sigui enterrada en el vas de Ramon d'Oms, son pare, en
l'església de la Mercè de Barcelona. Institueix hereu universal al seu marit,
sota la condició que no es torni casar, i si així fos a la seva filla Teresa amb
la condició que haurà de disposar en les seves darreres voluntats a favor
dels seus fills i nets. Inclou diligència redactada per Francesc Vidal i Roca de
la lectura del testament el 14 de maig de 1658. Còpia autèntica estesa per
Francesc Vidal i Roca, notari de Barcelona, el 28 de juny de 1661, i diligència
signada per Rafel Càrcer i Bals de la credibilitat del notari Francesc Vidal.
[11] p.
Català i llatí
1657,
Testimoni notarial de l'escriptura de donació atorgada per Jerònima d'Oms a
setembre, 3 favor de Manuel d'Oms

Moja 20/13

Jerònima d'Oms, viuda de Bernat d'Oms i de Cabrera, fa donació a Manuel
d'Oms de 300 lliures de pensió anual. Barcelona. Còpia autenticada per
Francesc Serra, Francesc Minguella i Josep Llaurador, notaris de Barcelona.
[1] bif.
Llatí
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1668, abril
10

"Divisió de un censal de preu 12.479 lliures, 10 sous, 6 entre los Srs. Comte
de Plasencia y Dn. Emanuel de Oms, resultant de la partició y divisió de la
universal herència de Dn. Joan de Vilanova"

Moja 20/44

Escriptura de concòrdia i divisió atorgada davant Ramon Vilana Perlas, notari
de Barcelona, per Josep de Lanuça, comte de Plasencia, i Manuel d'Oms i
de Cabrera, capità de cavalls, per la qual s'avenen a dividir un censal, en
compliment d'un capítol d'una concòrdia anterior signada el 14 de maig de
1665 sobre l'herència de Joan de Vilanova. Barcelona. Còpia estesa per
Rafel Albià i rubricada per Lluís Fontana i Joan Coll, notaris de Barcelona, el
28 de febrer de 1674. [6] f.
Llatí i català
1669 - 1677 "Libreta haont son asentadas totas las missas ques son ditas per la anima de Moja 20/45
ma mara que Sta. Gloria tinga y també las que son ditas per la anima de Don
Manuel mon marit".
Registre de Maria d'Oms amb la comptabilitat i els rebuts de les despeses de
sepultura i misses celebrades per les ànimes de la seva mare Maria Teresa
d'Oms, el seu marit Manuel d'Oms i també de la seva tia Hipòlita Guilla,
morts el 1669, 1670 i 1676 respectivament. Barcelona. [31] f.
Català
1672, març
10

"Testament de la noble dona Juana de Oms, monja de Junqueras"

Moja 20/121

Testament clos atorgat per Joana d'Oms, monja del Convent de Nostra
Senyora de Jonqueres de l'Orde de Sant Jaume de l'Espasa, de Barcelona, i
filla del noble Berenguer d'Oms i de Santapau i de Maria Anna de
Sentmenat, difunts, davant els testimonis de Vicenç Puigsec, prevere i
beneficiat de l'Església de Sant Miquel de Barcelona, i Guillem Bares,
estudiant de teologia, natural d'Escalarn i habitant de Barcelona, i
protocolitzat per Ramon Vilana Perlas, notari de Barcelona. Nomena com a
marmessores a la seva germana Hipòlita de Guilla i d'Oms, a Maria de
Blanes i de Centelles, comtessa de Savallà i marquesa de Marcel; a Albínia
de Clariana, priora del convent; a Beatriu de Lanuza, també religiosa del
monestir; a Maria d'Oms i de Cabrera, neboda de la testadora i viuda de
Emanuel d'Oms i de Cabrera, capità de cavalls de la companyia de les
guàrdies de Catalunya, i a Maria d'Oms i de Lanuza, muller del noble Ramon
d'Oms i de Santapau. Disposa ser enterrada en el vas on es costum enterrar
els membres del llinatge Oms en l'església del mateix convent. Nomena
hereva universal a la seva neboda Maria d’Oms i de Cabrera. Inclou
diligència de la lectura del testament efectuada per Vicenç Badia el 13 de
juny de 1678. Barcelona. Còpia autèntica estesa per Ramon Vilana Perlas,
notari de Barcelona. [2] bif.
Català i llatí
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1672,
novembre,
14 - 1672,
novembre,
19

Causa judicial oberta a instància de Maria d'Oms per a la confirmació d'un
concòrdia sotmesa a la tutela judicial per l'existència de menors

Moja 20/75

1674,
octubre, 29

"Testament del Sr. Don Gaspar de Oms, abat de la isglésia de St. Feliu y
canonge de la Seu de Gerona"

Maria d'Oms, viuda de Manuel d'Oms i de Cabrera, capità de cavalls de la
companyia de les guàrdies de Catalunya, i tutora i curadora, amb Federic
Desbosc, dels seus fills Anton, capità de cavalls de la mateixa companyia,
Joana i Manuela d'Oms, tots menors de vint-i-cinc anys, sol·licita la
confirmació d'una concòrdia signada entre Josep de Lanuça, comte de
Plasencia, i la seva muller Gertudis, d'una part, i Maria d'Oms de l'altra,
signada el 22 de març de 1672. Barcelona. Còpia autèntica estesa per
Baltasar Prous. Inclou còpia autenticada de la primera estesa per Gaspar
Clapera, Jaume Oliveres i Miquel Orri, notaris d'Olot. [10] f.
Llatí i català
Moja 10/II/32

Testament atorgat per Gaspar d'Oms, abat de l'església secular i col·legiata
de Sant Feliu, canonge de la Seu de Girona i vicari general de l'exèrcit del
rei; davant els testimonis de Pius Pla, Josep Alterachs, Pere Joan Griver,
Jacint Guhivas, Narcís Frigola, Bernabeu Jofre i Francesc Rovira, i
protocolitzat per Joan Sarriera. Elegeix com a marmessors a Pasqual
d'Aragó, cardenal i consultor del rei i de la Junta de Govern de la Monarquia
d'Espanya; Pere d'Aragó, duc de Sogorb i de Cardona; Alonso de
Balmaseda, bisbe de Girona i membre del consell del rei; Narcís Cassart,
ardiaca; Salvador Verneda, canonge de la Seu de Girona, i Cecília Sarriera i
Descatllar. Elegeix sepultura a l'Església del monestir de nostra Senyora de
les Ermites dels pares caputxins de Girona i disposa obres pies per a la seva
ànima. Fa legats de béns a diferents persones i disposa obligació de fer
inventari i encant públic de la resta a favor de l'Església. Girona. Còpia
autèntica signada per Narcís Martorell, notari de Girona. [7] p.
Català i llatí
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1682, abril,
17

"Testament de la noble d[ony]a Maria de Oms y de S[an]ta Pau, viuda relicta
de Dn. Emanuel de Oms"

Moja 10/II/36

Testament atorgat per Maria d'Oms i de Santapau, víuda del noble
Emmanuel d'Oms i de Cabrera, capità de cavalls de la companyia de les
guardes de Catalunya, i filla d'Anton d'Oms i de Santapau, cavaller de l'Orde
militar de Nostra Senyora de Calatrava, i de Maria Teresa d'Oms i de
Santapau, difunts; davant els testimonis dels preveres Miquel Rossell,
beneficiat de l'Església de Sant Just i Pastor de Barcelona, i Vicenç
Puigsech, beneficiat de Sant Miquel de Barcelona, i protocolitzat per Ramon
de Vilana Perlas, notari de Barcelona. Elegeix com a marmessors a Ramon
d'Oms i de Santapau, del consell reial i i batlle general del Principat de
Catalunya, la seva esposa Maria d'Oms i de Lanuça, cunyada de la
testadora; a Teresa de Calders Desbosc i de Santvicenç, viuda de Carles
Calders i de Vilafranca, a Emmanuel de Sentmenat i de Lanuça, virrei i
capità general del Regne de Mallorca, gendre de la testadora, i a Joana de
Sentmenat i d'Oms, la seva consort i filla de la testadora. Elegeix sepultura al
presbiteri de l'altar major de l'Església del monestir de Sant Agustí de
Perpinyà. Institueix hereu universal al seu fill Anton d'Oms. Inclou diligència
redactada per Ramon de Vilana Perlas de la lectura del testament el 18
d'abril de 1682. Barcelona. Còpia autèntica estesa pel mateix notari, i alhora
signada per Marià Macip i Rafel Albià, notaris de Barcelona, el 9 de maig de
1682. [18] p.
Català i llatí
1682, abril,
23 - 1682,
juny, 16

"Inventari dels bens de la noble mi Sra. D. […] Maria de Oms y de Sta. Pau, Moja 20/92
viuda del noble Sr. Don Emanuel de Oms, pres a instancia del noble Sr. Don
Anthon de Oms, llur fill"
Acta d'inventari post mortem protocol·litzat per Ramon Vilana Perlas, notari
de Barcelona, dels mobles de Maria d'Oms localitzats en les cases de lloguer
on vivia de davant del Fossar de Sant Miquel, i de les rendes i hisendes del
Castell i terme de Rubí i de la Torre del Prat, així com dels censals.
Barcelona. Còpia autèntica estesa per Ramon Vilana Perlas fill. [10] f.
Llatí i català

1698, abril
10

"Clausula hereditària del testament de Da. Fr[ancis]ca de Oms y Vilanova"

Moja 20/38

Bonaventura Torres, notari de Barcelona, regentant el protocol de Francesc
Pla, testimonia que en el testament de Francisca de Vilanova, esposa del
noble Josep d'Oms i filla de Ramon de Vilanova i d'Anna, atorgat davant
Francesc Pla, notari de Barcelona, el 15 de juliol de 1633, consta, alhora que
també transcriu, la clàusula per la qual Francisca d'Oms institueix com a
hereu universal al seu fill Jaume amb condició de fideïcomís de substitució
condicional i de la celebració de dos misses en l'església on serà enterrada.
Inclou una nota en què s'apunta que el testament va ser publicat el 2
d'octubre de 1645. Barcelona. [1] bif. + [1] f.
Llatí i català
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1715, juny, 8 "Cuenta y relación jurada que yo Dn. Agustín Beltrán doy a mi señora doña
Moja 11/III/57
Cayetana de Oms y Sta. Pau como a depositario de los vienes que quedaron
por fin y muerte del Sr. Dn. Antonio de Oms y Sta. Pau mi amo…"
Inventari post mortem i valoració i posterior subhasta dels béns mobles
d'Antoni d'Oms, amb el pagament de diferents deutes a creditors. Madrid.
[30] p.
Castellà
1717, juny,
28

"Testament de la il[·lustr]e Da. Maria de Oms y de Lanuza"

Moja 10/II/39

Testament atorgat per Maria d'Oms, viuda de Ramon d'Oms i de Santapau,
del consell reial i batlle general del Principat de Catalunya, i filla de Josep de
Lanuza i de Rocabertí, comte de Plasencia, i de Geltrudis de Lanuza i
d'Oms, difunts; davant Francesc Rossines, notari de Barcelona (el qual li
retorna un testament clos que la testadora li havia lliurat el 19 d'octubre de
1716, que revoca) i els testimonis de Josep Gassol i Valeri i Francesc Berga.
Elegeix com a marmessors a Bonaventura de Lanuza i d'Oms, degà i
canonge de Tarragona; Joan de Lanuza i d'Oms, comte de Plasencia, i
Anton de Lanuza i d'Oms, germans de la testadora; Elena de Lanuza i de
Gelabert, comtessa de Plasencia, i Joan de Lanuza, cunyada i nebot
respectivament de la testadora. Disposa que sigui enterrada en el vas de la
casa dels Lanuza en l'església parroquial de Montbui. Barcelona. Còpia
autèntica estesa per Josep Brossa sobre paper segellat, i testimoniada per
Josep Vas i Josep Madriguera, tots notaris de Barcelona, el 20 de gener de
1723, a partir de còpia autèntica redactada per Francesc Rossines el 8
d'agost de 1719. [22] p.
Català i llatí
1724, març, Certificat notarial de la petició d'inventari post mortem dels béns d'Antoni
11
d'Oms i Santa Pau i de la resolució posterior sol·licitats per Gaietana i Maria
Ignàsia d'Oms, filles del causant

Moja 20/99

Fausto García, notari de Madrid, dóna fe sobre paper segellat de la sol·licitud
d'inventari i de la resolució posterior de Melchor Prous, alcalde de la Cort, les
quals transcriu. Inclou diligència signada per Feliciano Coxeres de Velasco,
Tomás Francisco i José Iñíguez, notaris de Madrid, de la credibilitat del notari
autoritzant. Madrid. [1] bif.
Castellà
1745, agost, Testimoni notarial del nomenament de subrogat de marmessors del
11
testament de Maria d'Oms disposat per Ignasi Vila Campa, prevere i auditor
de la taula de testaments de la Diòcesi de Barcelona, a favor Vicenç Escrivà

Moja 20/47

Ignasi Vila comunica a Vicenç Escrivà que Maria de Lanuça, viuda de Ramon
d'Oms i de Santapau, batlle general de Catalunya, en el seu darrer testament
de 27 de juny de 1717 elegí com a marmessors a Bonaventura, Joan, Antoni
de Lanuça, germans seus, a Helena de Gilabert, comtessa de Plasencia i
cunyada seva, i a Joan de Lanuça, nebot seu; tots els quals han desaparegut
per la qual cosa el subroga com a marmessor. Barcelona. Còpia autèntica de
10 de desembre de 1747 estesa sobre paper segellat i rubricada per Fèlix
Campllong, Joan Marsal i Josep Francesc Fontana, notaris de Barcelona. [1]
bif.
Llatí
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S.d.

Sentències arbitrals dictades per Miquel d'Oms, canonge i sagristà de la Seu Moja 20/32
d'Elna, en relació a la donació, testament i codicils atorgats per Anton d'Oms,
el Vinculador
Resum de tres sentències arbitrals redactes per Miquel d'Oms per les quals
disposà l'heretament d'Anton d'Oms. S.l. [4] f.
Català

S.d.

Anotació sobre la clàusula hereditària del testament d'Anna de Sentmenat,
esposa de Berenguer d'Oms i filla d'Ermanter

Moja 10/II/17

Nota, a manera de regest, del testament atorgat per Anna de Sentmenat el
20 d'octubre de 1507 i protocol·litzat per Joan Folcra, notari de Cotlliure, pel
qual disposà hereu universal a favor del seu fill Anton sota condició de
fideïcomís de substitució condicional. [Barcelona]. [2] p.
Català
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[1590]

Nota d'instrucció d'una causa judicial referent a l'herència dels Oms barons
de Santapau

Moja 10/II/7

Anotació en la qual s'explicita que s'han de liquidar els fruits del patrimoni
contingut en els actes de presa de possessió de Galcerà de Sentmenat els 3
i 4 d'octubre de 1582, així com també el valor de les llegítimes preteses per
la part contrària de les propietats de Berenguer d'Oms, l'Antic, i d'Anton
d'Oms major. S.l. 1 p.
Català
[1670]

Conveni entre els germans Manuel i Gertrudis Oms pel patrimoni del llinatge
Vilanova, d'herència materna

Moja 10/II/47

Manuel d'Oms i la seva germana Gertrudis, casada amb Joan de Lanuza,
concorden que l'heretat i béns del seu avi Joan de Vilanova, heretada per la
seva mare Francisca, salvada la legítima (calculada en 2.500), correspon a
Gertrudis, però que ha de refer i rescabalar també al seu germà Manuel la
part gastada per la mare del patrimoni del seu marit Josep d'Oms. Inclou
còpia. S.l. 2 unitats. [2] p.
Català
[1691]

"Instrucción de lo que por parte de don Antonio de Oms y de Cabrera parece Moja 20/25
se podria hazer y allegar para su defença en los pleytos que tiene con el
conde de Plasencia"
Informe anònim sobre el procediment a seguir en la causa judicial oberta
amb el comte de Plasencia davant l'auditor general del reial exèrcit, en la
qual aconsella sol·licitar al Consell Suprem de Guerra la interrupció del plet a
punt de sentenciar, presentant noves al·legacions, que passa a relatar.
[Barcelona]. Esborrany. [8] f.
Castellà

[1700]

"Motius per a rescindir la concòrdia"

Moja 11/III/41

Dictamen anònim sobre una concòrdia, possiblement l'atorgada entre Josep
de Lanuça i Gertrudis de Lanuça i Oms, d'una part, i Manuel d'Oms de
Cabrera, de l'altra, el 14 de maig de 1665, i protocol·litzada per Ramon
Vilana Perlas, notari de Barcelona. [Barcelona]. Esborrany. [4] p.
Català
[1700]

Informe sobre la concòrdia atorgada entre Josep de Lanuça i Gertrudis de
Lanuça i Oms d'una part i Manuel d'Oms de Cabrera de l'altra el 14 de maig
de 1665

Moja 20/89

Dictamen anònim sobre la concòrdia atorgada pel comte i comtessa de
Plasencia i el seu germà i cunyat respectivament Manuel d'Oms, el 14 de
maig de 1665, i protocol·litzada per Ramon Vilana Perlas, notari de
Barcelona, en referència als béns del difunt Joan de Vilanova. L'informe fa
inventari del cos de l'heretat, el que té cada part del conjunt i les seves
pretensions. [Barcelona]. [14] f.
Català
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[1700]

"Advertencias per entendrer la lezió de la concòrdia del any 1665"

Moja 20/43

Dictamen sobre la concòrdia atorgada pel comte i comtessa de Plasencia i el
seu germà i cunyat respectivament Manuel d'Oms, el 14 de maig de 1665,
en referència als béns del difunt Joan de Vilanova. L'informe fa inventari del
cos de l'heretat, el que té cada part del conjunt i les seves pretensions.
[Barcelona]. [14] f.
Català
[1730]

"Excelentíssimo señor. Obedeciendo el infrascrito relator y calculador ex
officio nombrado a la orden de palabra dada por V. Exc. para que mirasse,
viesse y reconociesse el processo del pleyto que pende entre partes del
ilustre don Félix de Oms y de Santa Pau... Contra los ilustres consortes don
Agustín de Copons..."

Moja 314/3

Relació de [Rafael] Bruguera del procés entre el noble Fèlix d'Oms i de
Santa Pau i els nobles Agustí de Copons i de Copons i Gaietana d'Oms. Sl.
Sn. Impr. [209] p.
Castellà i llatí

[1730]

Dictamen sobre el patrimoni vinculat del llinatge Oms disputat, al·legant
millors drets en virtut del testament d'Antoni el Vinculador, pels marquesos
de Castelldosrius

Moja 11/III/67

Informe anònim sobre els vincles patrimonials del llinatge Oms, els quals,
segons l'autor, no neixen amb la disposició testamentària d' Antoni el
Vinculador sinó per les disposicions del seu pare Berenguer. [Barcelona].
Esborrany. [5] p.
Català
1514,
gener, 3 1515,
gener, 14

Causa judicial entre Berenguer d'Oms i Guillem Ramon de Ballera

1521,
setembre,
6 - 1521,
setembre,
10

"Recepció de testimonis a favor de Miquel de Oms y de Sentmenat, clergue,
en què se declara ser descendent de Pere de Casasaya y son successor"

1600,
octubre, 6

Sentència de la Reial Audiència de Catalunya en la causa judicial en relació
a l'herència d'Antoni d'Oms

Moja 204/6

Procediment entre Berenguer d'Oms i Guillem Ramon de Ballera per una
herència (declaracions de testimonis, provisions, súpliques, fonaments de
dret...). Barcelona. [239] p.
Català i llatí
Moja 10/II/15

Manifestacions en forma de respostes a un articulat judicial referent al
parentesc de Miquel d'Oms i de Sentmenat amb Pere Casasaya.
[Barcelona]. [15] p.
Llatí i català
Moja 11/III/1

Resolució per la qual, en consideració a capítols matrimonials i disposicions
testamentàries d'Antoni d'Oms, s'absol a a Aldonça d'Oms i s'imposa silenci
a Galceran de Sentmenat. Barcelona. [7] p.
Llatí
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1639,
febrer, 22

Causa judicial entre Magdalena de Copons i el duc de Cardona

Moja 77/3

Procediment evocat a la Reial Audiència per Magdalena de Copons, viuda
d'Onofre de Copons, senyor de Malmercat, contra el duc de Cardona
(procurador del qual, Berenguer d'Oms) pel requeriment a capbrevar el
castell i lloc de Malmercat presentat pel duc: demanda i diligències.
Barcelona. Còpia per a Magdalena de Copons. [4] p.
Llatí i català
1642, juliol,
16 - 1642,
juliol, 20

"Concordia feta y fermada entre dona Francisca de Homs y Vilanova de una
part y lo noble don Carlos de Llupia eo son tudor de la part altre. 1640".

Moja 20/10

Escriptura de concòrdia protocol·litzada per Tomàs Ferriol per la qual
Francisca de Vilanova, viuda de Josep d'Oms, senyor de Vilallonga de
Salanca, i Carles de Llupià s'avenen a resoldre la causa judicial oberta en la
Reial Audiència entre Francisca de Vilanova i la difunta Isabel de Sentmenat,
d'una part, i Magdalena de Llupià, de l'altra, en relació a l'heretament dels
béns dels germans Josep i Maria de Vilanova, fills de Joan i Magdalena.
Renuncien a proseguir el plet; Francisca de Vilanova promet pagar 35.000
lliures en diferents partides, entre les quals la cessió de la Baronia de Molig
lliure de censals i pensions degudes, a Carles de Llupià i aquest renuncia a
tots els drets en relació a l'heretament menys els censals comprats per
Josep de Vilanova, donant i restituint l'heretat de Joan, Josep i de Maria
Vilanova, pare i germans respectivament. Millars (el Rosselló). Còpia
autèntica estesa per Jacint Ferriol, notari de Perpinyà. [6] f.
Català i llatí
1662,
desembre
23

"Concòrdia feta y firmada per y entre los il·lustres Sr. Don Emanuel de Oms
de una y Don Francisco de Senmanat y Da. Emerenciana de Senmanat y
Torralla conjuges en los noms de usufructuari y propietària de part altre".

Moja 20/14

Escriptura de concòrdia atorgada per Manuel d'Oms, d'una part, i Francesc
de Sentmenat i la seva esposa Emerenciana, de l'altra, per la qual s'avenen
a resoldre la disputa en relació a 1.683 lliures de pensions endarrerides des
de 1645 d'un censal que satisfeia Josep d'Oms, pare de Manuel, del qual és
hereu universal, a Jerònima d'Oms, la qual va fer donació a Emerenciana.
Barcelona. Còpia autèntica estesa per Josep Llaurador, notari de Barcelona,
sobre paper segellat el 2 de maig de 1727. [8] f.
Llatí i català
1676, juliol,
2

Carta de Carles II a Juan Antonio Pacheco Osorio Toledo, marquès de
Cerralbo i virrei de Catalunya

Moja 60/79

Lletra de Carles II que disposa que, vista la petició feta per Maria d'Oms i
Cabrera en la qual exposa que, malgrat haver obtingut sentència favorable
de la Reial Audiència en relació el dot que deu satifer el seu germà Ramon,
no la volen executar sense ordre del rei, doni les ordres pertinents als
ministres perquè administrin justícia a la suplicant. Madrid. Còpia. [2] p.
Castellà
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01.02.03.02.05. CAUSES JUDICIALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1680, agost, Rebut estès per Jacint Femol, notari de Perpinyà, a favor de Jaume Manalt
18
en concepte de salari per la còpia d'una concòrdia

Moja 11/III/17

Confessa haver rebut de Jaume Manalt, doctor en dret i burgès de Perpinyà,
8 dobles d'or pagades per una escriptura de concòrdia firmada per Francisca
d'Oms Vilanova, d'una part, i pel tutor de Carles de Llupià, de l'altre;
protocol·litzada per Tomàs Femol el 20 de juliol de 1642. Perpinyà. 1 p.
Català
1686,
febrer, 19 1694, juny,
11

Causa judicial entre Ramon d'Oms i de Santapau i Anton d'Oms de Cabrera

1691,
novembre,
28

Súplica d'Anton d'Oms dirigida al rei Carles II en referència al plet amb el
comte de Plasencia i resolució del Consell de Guerra

Moja 11/III/22

Procediment seguit en la Reial Audiència per Ramon d'Oms i de Santapau,
batlle general de Catalunya i baró de Santa Pau, contra Anton d'Oms i de
Cabrera, capità de cavalls de la guarda de Catalunya i nebot seu, per
difamació, pel fet que pregonà que després de la mort de l'oncle sense fills i
descendents llegítims heretarà la Baronia de Santapau, així com també les
altres heretats dels Oms de Santapau, la qual cosa és infundada perquè no
existeix cap fideïcomís. No consta sentència. Barcelona. [208] p.
Català i llatí

Moja 11/III/27

Diego Pasqual, en nom d'Antoni d'Oms i Cabrera, gentilhome de cambra del
rei i capità de cavalls de la companyia de la guarda de Catalunya, exposa
que davant l'auditor general de l'exèrcit del Principat i en apel·lació davant el
monarca, s'ha seguit causa judicial instada per Josep de Lanuza, comte de
Plasencia, sobre una lluïció d'un censal per la qual Anton d'Oms fou
condemnat a pagar el capital i els interessos, suplicant que el rei ordeni a
l'auditor general la suspensió de les diligències. A continuació segueix la
diligència de la resolució del Consell de Guerra, ordenant es doni trasllat al
comte de Plasencia i despatx a Antoni d'Oms perquè l'auditor general
suspengui les diligències. Madrid. Còpia. 1 p.
Castellà
1692,
desembre,
16

"Evidencia legal del vinculo real, perpetuo, agnaticio y primogenial de los
Moja 38/I/23
bienes de la antiquissima y entre las mas nobles, siempre respetada casa y
familia de Oms, purificado a favor del ilustre don Ramon de Oms y de
Santapau, del Consejo de Su Majestad su bayle general ... y de la probable
libertad de dichos bienes, sin obligacion de restituirlos al ilustre don Antonio
de Oms y de Cabrera ... con el derecho de recuperar y rehunir a dichos
bienes el lugar y castillo de Rubí y la torra del Prat ... : en la lite pendiente en
la Real Audiencia à relacion del eruditissimo noble D. Buenaventura de
Tristany Boffill y Benach ... : escrivano Bernardo Famada"
Al·legació judicial signada amb el cognom Copons pel qual es defensen els
drets de Ramon d'Oms en la causa oberta en la Reial Audiència en relació al
fideïcomís establert pel testament d'Antoni d'Oms i posat en qüestió per
Antoni d'Oms. Imprès. [Barcelona] Sn. impr. 66 p.
Castellà, llatí i català
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01.02.03.02.05. CAUSES JUDICIALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1692,
febrer, 23

Súplica de Juan de Lanuza dirigida al rei Carles II en referència al plet amb
Antoni d'Oms

Moja 11/III/28

Francisco Pardo, en nom de Juan de Lanuza, comte de Plasencia i fill i hereu
dels comtes José de Lanuza i Gertrudis de Lanuza Oms, exposa que davant
l'auditor general de l'exèrcit del Principat i en apel·lació davant el consell,
s'ha seguit causa judicial sobre la lluïció d'un censal per la qual Anton d'Oms
fou condemnat a pagar el capital i els interessos, sentència que fou
confirmada pel consell ordenant execució, moment en la qual la part
contrària instà apel·lació, que també fou negada, fins que davant noves
súpliques de la part contrària de 28 de novembre de 1691 el consell ordenà
la suspensió de diligències. Davant aquest fet suplica que el rei ordeni
l'execució. Madrid. Còpia. 4 p.
Castellà
1693, maig, "Por don Antonio de Oms, Santa Pau y Cabrera con D. Maria de Oms, y de
13
Lanuça, viuda de D. Raymundo de Oms y Santa Pau"

Moja 545/85

Dictamen dels senyors De Valda, Jeroni de Ferrer, senyor Güell i senyor Alós
i Ferrer sobre els drets que amparen a Antoni d'Oms en la successió dels
béns de Raimon d'Oms. Imprès. S.l.s.n. Impr. 21 p.
Castellà i llatí
1694,
octubre,
19 - 1699,
agost, 27

Causa entre Manuel d'Oms i de Santapau, marquès de Castelldosrius, i
Anton d'Oms i de Santapau

1698, abril,
11 - 1698,
setembre,
27

Causa judicial entre Joan Seol i Antoni d'Oms

Moja 11/III/30

Procediment seguit en la Reial Audiència obert per Manuel d'Oms i de
Santapau pel qual demana que en consideració al fideïcomís establert per
Anton d'Oms i de Santapau en el seu testament protocol·litzat per Jaume
d'Encontra, notari de Barcelona, el 20 d'octubre de 1596, i atès havia mort
Ramon d'Oms i de Santapau, darrer descendent de la línea masculina,
sense descendència, com a descendent d'Anna d'oms i de Santapau, filla del
testador, li sigui adjudicada l'heretat. Barcelona. Còpia simple i còpia parcial.
2 unitats. [24] f.
Català i llatí
Moja 318/15

Procediment de suplicació a una provisió de la causa oberta en la Reial
Audiència pel marquès de Dosrius contra Antoni d'Oms pels béns de l'heretat
dels Oms, després de la mort de Ramon d'Oms i de Santapau: súplica i
diligències. Barcelona. Còpia per a Antoni d'Oms. [14] p.
Llatí i català
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1699,
novembre,
21 - 1702,
febrer, 20

Causa judicial interposada per Pere de Cartellà i Desbac i la seva esposa
Manuela davant l'auditor general de l'exèrcit de Catalunya en el plet entre el
comte de Plasencia i Anton d'Oms

Moja 11/III/37

Pere de Cartella i Desbac i la seva esposa interposen recurs davant el plet
que mantenen el comte de Plasencia amb Anton d'Oms al·legant que no pot
tenir lloc l'embargament contingut en el manament despatxat a instància del
comte de Plasencia contra Dalmau de Copons com a procurador del comte
de Torralva. A continuació segueixen els procediments judicials i els
al·legats. Inclou, separadament, un informe de dubtes en relació a la causa.
Barcelona. 2 unitats [73] p.
Català, llatí i castellà
1700,
gener, 26 1700,
octubre, 20

"Nobilis D. Anthonius de Homs et Sancta Pau dominus castri Santae Pacis
contra egregium D. Joannem de Lanuça comitem de Plasentia".

Moja 20/19

Josep Vidal, doctor en ambdós drets, com a procurador d'Anton d'Oms i
Santapau, suplica i requereix a Joan de Lanuça, comte de Plasencia, i en
consideració a que la concòrdia protocol·litzada per Ramon Vilana Perlas el
14 de maig 1665 relativa a l'heretat de Joan Vilanova era nul·la, a renunciar
a l'esmentada heretat, evocant la causa a la Reial Audiència. Consta
l'expedició de lletres citatòries. Barcelona. [6] f.
Llatí i català

1717, agost, Lletres de Miguel Martín y Masones a Agustí de Copons i de Copons,
28 - 1729,
marquès de Moja de la Torre
octubre, 23
Dossier amb les lletres de Miguel Martín y Masones, tractant de la causa
judicial del Marquesat de Quirra. Madrid, Càller (Sardenya, Itàlia). 9 lletres.
[28] p.
Castellà

Moja 233/1/26

1719, maig, Lletra de José de Verthamón a Agustí de Copons i Copons, marquès de
13
Moja de la Torre

Moja 233/1/17

Dossier amb la missiva de José de Verthamón en la que tracta de la causa
judicial sobre el Marquesat de Quirra. Madrid. 1 lletra. [3] p.
Castellà
1722,
gener, 3

Lletra d'Antoni [de Copons] a [Agustí de Copons], marquès de Moja de la
Torre

Moja 233/1/23

Dossier amb la lletra d'Antoni [de Copons], tractant de la causa judicial sobre
el Marquesat de Quirra i donant notícia de la Cort. Madrid. 1 lletra. [2] p.
Castellà
1725,
desembre,
18 / 1729,
maig, 30

Lletres de Juan Bautista Martín y Zaorilla a Agustí de Copons i de Copons,
marquès de Moja de la Torre

Moja 233/1/27

Dossier amb les lletres de Juan Bautista Martín y Zaorilla, tractant
principalment de la causa sobre el Marquesat de Quirra. En tractar de la
necessitat de justificar que la marquesa de la Moja de la Torre és filla
d'Antoni d'Oms, s'acompanya un arbre genealògic del llinatge Oms. Inclou
una carta enviada a la marquesa. Gènova i Torí (Itàlia). 4 lletres. [15] p.
Castellà
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1726, maig, Causa interposada pel marquès de Moja de la Torre en la Reial Audiència de Moja 20/27
21 - 1726,
Sardenya contra el marquès de Nules i duc de Gandia pels drets sobre el
maig, 24
Marquesat de Quirra.
Fragment del procediment judicial en relació al Marquesat de Quirra concedit
al duc de Gandia per sentència judicial de 24 de desembre de 1676 i disputat
pel marquès de Moja com a descedent dels Oms. [Sardenya]. Còpia. [4] f.
Llatí
1728, abril,
17

"Jesús, María, Joseph. Por los ilustres marqueses de Moya, barones de
Moja 314/1
Santa Pau etc. con el excelentissimo marqués de Castelldorrius: respondese
a las dudas del pleyto pendiente en la Real Sala del señor don Ignasio [sic]
de Rius ... / actuario Juan Solsona"
Al·legació judicial signada per [Pere Màrtir] de Pons i Llorell, [Pau Francesc]
Romà i [Francesc] Aparici sobre els dubtes plantejats en la Reial Audiència
en el plet entre els marquesos de Moja i el marquès de Castelldosrius pel
patrimoni del llinatge Oms vinculat pel testament d'Antoni I d'Oms de
Santapau i de Sentmenat atorgat davant el notari Jaume Encontra el 20
d'octubre de 1556. Inclou un arbre genealògic del llinatge Oms. Barcelona.
Impremta de Jaume Surià. 29 p. + [1] p.
Castellà i llatí

1730, juny, 1 "Real sentència de vista en lo plet entre lo marquès de Castelldosrius y los
marquesos de Moya"

Moja 314/6

Sentència de la Reial Audiència en la causa judicial iniciada per Manuel de
Sentmenat Oms de Santapau i de Lanuza, i continuada pel seu fill segon
Fèlix de Sentmenat Oms de Santapau i d'Oms, segon marquès de
Castelldosrius, contra els marquesos de Moja. Barcelona. Còpia. [39] p.
Llatí i castellà

1736, maig

"Cálculo formado de orden de la Real Sala del señor don Ignacio de Rius del Moja 314/2
Consejo de su magestad, etc sobre la liquidación del pleyto de la Baronia de
Santa Pau entre partes del excelentíssimo marqués de Castell-Dorrius, con
los ilustres marqueses de Moya al qual se refiere la real sentencia dada a 1
junio 1730. Actuario Abadal, Solsona"
Relació del doctor Alexos Fornaguera, i a requeriment de la sala de la Reial
Audiència d'Ignasi de Rius, de la liquidació del plet de la Baronia de Santa
Pau. Inclou un arbre geneològic dell llinatge Oms i d'una branca Sentmenat.
Barcelona. Impremta de Maria Martí. [294] p.
Castellà i llatí
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1737, maig, "Appendice de los ilustres marqueses de Moya, barones de Santa Pau,
16
continuando la respuesta impressa en el pleyto de revista con el
excelentismo. marqués de Castell-Dorrius: en la Real Sala del señor don
Ignacio de Rius ... / escrivano Comellas, antes Solsona"

Moja 314/5

Continuació redactada pel senyor [Francesc] Aparici a l'al·legació que té per
títol "Por los Ilustres Marqueses de Moya, Barones de Santa Pau con el ...
Marquès de Castelldorrius respondiendo a la duda del pleyto de revista
pendiente en la Real Sala del señor ... Ignacio de Rius ... / escrivano
Comellas, antes Solsona". Barcelona. Impremta dels hereus de Joan Pau i
Maria Martí. [25] p.
Castellà
1737, maig, "Jesús, María, Joseph. Por los ilustres marqueses de Moya, barones de
Moja 314/4
16
Santa Pau con el excelentissimo marqués de Castelldorrius. Respondiendo a
la duda del pleyto de revista pendiente en la Real Sala del señor don Ignacio
de Rius, del Consejo de su Magestad. Escrivano Comellas, antes Solsona"
Al·legació judicial signada per [Francesc] Aparici sobre els dubtes plantejats
en la Reial Audiència en el plet entre els marquesos de Moja i el marquès de
Castelldosrius pel patrimoni del llinatge Oms vinculat pel testament d'Antoni I
d'Oms de Santapau i de Sentmenat atorgat davant el notari Jaume Encontra
el 20 d'octubre de 1556. Inclou un arbre genealògic del llinatge Oms.
Barcelona. Impremta dels hereus de Joan Pau i Maria Martí, administrada
per Mauro Martí, llibreter. [60] p.
Castellà
1739, abril,
15

Sentència de la causa de suplicació en la causa judicial entre el marquès de
Castelldosrius i el marquès de Moja

Moja 314/7

Sentència en segona instància de la Reial Audiència en la causa judicial de
suplicació per la sentència d'1 de juliol de 1730 del plet iniciat per Manuel de
Sentmenat Oms de Santapau i de Lanuza, i continuada pel seu fill segon
Fèlix de Sentmenat Oms de Santapau i d'Oms, segon marquès de
Castelldosrius, contra els marquesos de Moja. Barcelona. Còpia. [7] p.
Llatí i castellà
1862 [1866]

Estudi per a la reobertura de la causa judicial entre el marquesos de
Castelldosrius i els de Moja per l'herència del llinatge Oms

Moja 314/8

Dossier que inclou un informe anònim, possiblement d'un lletrat, sobre el
plet; una relació sumària del contingut del seu contingut des de l'inici el 1694
fins 1792, partida de defunció de José de Sentmenat i de Riquer i notes.
Barcelona. 10 unitats. [24] p.
Castellà i català
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1690]

Notes referents a l'heretament disposat pels germans Ramon i Manuel d'Oms Moja 11/III/25
Breus apunts en les quals es troben anotades les dades de notari i dates de
l'escriptura de capítols matrimonials de Ramon d'Oms, casat amb Maria de
Lanuça, i del testament de Manuel d'Oms, amb remarques sobre les
disposicions de primogenitura. Inclou un apunt sobre l'inventari de Federic
Desbosc, protocol·litzat per Vilana Perlas el 13 de febrer de 1671.
[Barcelona]. 2 p.
Català

[1720]

Notes referents a l'heretament del llinatge Oms

Moja 10/II/46

Breu apunt en el qual es troben anotades les dades de notari i dates de les
escriptures dels capítols matrimonials de Ramon d'Oms, fill d'Anton d'Oms, i
de Magdalena d'Oms, filla de Ramon; així com també de la de cessió de la
legítima de Ramon d'Oms, amb advertiment que la data de defunció d'Ot
d'Oms, fill d'Anton el Vinculador, tal vegada es pot trobar en un articulat i
deposició de testimonis d'una causa judicial dels Sentmenat. [Barcelona]. [2]
p.
Català
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01.02.03.03.01.01. LLIBRES MESTRES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1700-1720] "Notas de escrituras y arbre fahents per la successió de casa Doms y per los Moja 20/28
dominis de diferents pobles que possehia la mateixa casa y que en lo dia
(1842) no posseheix la de Moya successora de aquella"
Notes esparses referents a títols jurídics, amb dades sobre els notaris
autoritzants, dates i matèria, del llinatge Oms.
Català
1339 1611,
setembre,
10

"Libre de memorias de la casa de Oms"

1629

Capbreu de les jurisdiccions senyorials de Berenguer d'Oms

Moja 323

Volum factici a manera de llibre mestre del llinatge Oms en el qual es troben
relligats: els capítols matrimonials de Berenguer d'Oms i Marianna de
Sentmenat, la venda a carta de gràcia i promesa atorgades per la reina
Eleonor a favor d'Hug de Santapau i altres privilegis i cartes reials, els
capítols matrimonials d'Antoni d'Oms i Joana d'Oms, la sentència arbitral
entre Antoni d'Oms i altres membres de la família, el "Memorial y relació de
la valua, entrades e ixides de la casa Doms y de la casa de Sentmenat",
l'arbre genealògic de la línia familiar dels Oms de Santa Pau, la "Concòrdia
firmada entre lo senyor don Baranguer de Oms y de Santa Pau y la senyora
dona Mariagna de Oms de una part y los magnífichs Gabriel de Moncorp
olim Despujol y Ponç Despujol son fill, de part altre" i inventari de l'arxiu
familiar organitzat per sèries (cadascuna amb numeració pròpia): títols
referents al patrimoni del Castell de Rubí (186 unitats regestades), al
patrimoni Oms (12 ítems), a la "granja Pujols" i al patrimoni situat el Rosselló
(49). Inclou sense relligar un sumari. Originals i còpies. [215] p.
Català, castellà i llatí
Moja 529/I

Joan Selva, prevere, com a procurador del senyor Berenguer d'Oms, davant
Joan de Llupià i Saragossa, procurador reial domiciliat a Perpinyà, confessa i
reconeix en diferents escriptures les jurisdiccions senyorials de Berenguer
d'Oms, senyor d'Oms i de Santapau, veí de Barcelona en terres de Vallespir i
el Rosselló: els castells i llocs d'Oms i Tallet, la Clusa, i les deveses del
terme del Castell de Cortsaví (el Vallespir), Montesquiu, Montbram, Clairà i
Sant Llorenç de la Salanca (el Rosselló), Saorra, Torèn i Fullà, Pi del
Conflent, Mantet i Arralleu (el Conflent), els forns de pa i delmes del peix de
Cotlliure, i delmes de llanes i formatges de Queralbs (el Ripollès). Còpies
autèntiques esteses per Guillem Domènech, notari de Perpinyà. [78] p.
Llatí
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01.02.03.03.01.02. COMPTABILITATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1645]

"Compta de los cambis que feya lo quòndam don Joseph de Oms quant morí Moja 11/III/7
y los censals"
Inventari dels censals manllevats per Josep d'Oms i operacions en les taules
de canvi, amb les dades dels atorgants, notaris autoritzants, dates i
quantitats. [Barcelona]. [1] bif.
Català

1564, abril,
7 - 1646,
desembre,
16

Llibre d'albarans estesos a favor d'Aldonça i Berenguer d'Oms

Moja 543/7

Registre on es troben estesos els rebuts de particulars i institucions a favor
d'Aldonça i Berenguer d'Oms, és a dir, de justificants de pagaments dels
Oms de diferents conceptes, des de la retribució a una donar per haver
cuidat d'un fillet esclau a pensions de censals. [Barcelona]. [128] p.
Català

1586 - 1615 Llibre registre comptable de cobraments i pagaments de Ramon d'Oms

Moja 321/I

Ramon d'Oms, casat amb Marianna d'Oms, filla d'Onofre d'Oms, de la línia
Oms de Vilallonga de Salanca, assenta el diners rebuts i els pagaments
efectuats. Com a entrades consten: les pensions anuals d'un censal donat
pel seu germà Berenguer en capítols matrimonials i lluït el 1610, els sous
com a capità general de les galeres de la Generalitat, les pensions d'un
censal que presta el seu sogre Onofre d'Oms en concepte del dot de la seva
filla Marianna, la pensió consignada pel rei sobre la Procuració Reial de
Mallorca, els sous com a responsable de la drassana reial, la venda
d'esclaus. I en concepte de despeses: les pensions anuals satisfetes a la
Comunitat de Sant Pere de les Puelles d'una casa del carrer de la Riera de
Sant Joan de Barcelona, les pensions de censal d'Aldonça i Anna d'Oms,
monges del Monestir de Junqueres; les pensions de censal a la Pia Almoina
de Sant Pere i al Monestir de Nostra Senyora de la Mercè, "gastos de casa",
compres domèstiques com carn, confitures, pastissos, teles, candeles de
cera, joies, un llit, una jàssera i caixes encarregades a fusters, la feina
d'adobar un cotxe, compra de quadres i d'un retrat, sous de criats i cotxers
de casa i retorn de crèdits. També es troben assentaments efectuats per
Maria Magdalena d'Oms, filla i hereva de Ramon d'Oms. Inclou sumari
onomàstic el qual conté així mateix notes sobre els capítols matrimonials
entre Onofre d'Oms i Isabel d'Agulló, i Ramon d'Oms i Marianna d'Oms i la
donació de la galerada anomenada Porfiada atorgada per Berenguer d'Oms
a favor del seu germà Ramon. [Barcelona i Perpinyà]. [246] p.
Català i castellà
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1590,
novembre,
24 / 1605,
febrer 15 1624, gener
27

"En lo present llibre estaran buydadas totas las àppocas que·s són trobadas
en altras llibres fins lo dia present y s'i posaran las que·s faran de assí al
devant; de tot[s] los mals que·s pagaran per la casa Doms. Comensa als 15
de febrer 1605 per horde de las senyoras dona Isabel y dona Ipòlita de
Sentnanat y Doms. 1605"

Moja 309/1

Registre d'àpoques corresponents a pensions de censals satisfetes per la
casa d'Oms des de 2 d'abril de 1588 fins a 27 de gener de 1624 i
assentament del cobrament del lloguer d'una botiga del carrer Ample el
1601. Pensions pagades per Anna, Galceran, Isabel i Hipòlita de Sentmenat i
d'Oms a: Marina Bosc, Oròsia d'Oms, Jeroni Desbosc, Blanca d'Alentorn,
Magdalena Xavarri, a, entre altres, el Monestir de la Santíssima Trinitat,
Berenguer d'Oms, hereus de Magdalena de Castellet i d'Oms, Eleonor
Morera, Contesina Dança, Jeroni Cortès (com a beneficiat del Benefici de
Sant Joan de l'església de Sant Joan de Perpinyà), Miquel Andreu Blan,
Joan Descatllar, frare del Monestir de Ripoll; Elisabet Robiona, Elena Mora,
Ramon de Blanes, el comte de Vilasors, Pere Millàs. Inclou així mateix,
relligat: una anotació de despesa de Galceran de Sentmenat en concepte del
salari de Pere Jaume Bas, notari i ciutadà de Barcelona, per una còpia d'una
sentència favorable a l'abat de Camprodon, i un ordre de pagament de 1000
reals castellans estès per Marià Alciator, com a procurador de la marquesa
de Vilasors, a Hipòlita de Sentmenat per pagar a Francesc de Requesens i
Peralta. I sense relligar: una nota de pagaments realitzats el 1434, dues
notes a manera de certificats de com Gaspar Tort, com a procurador d'Isabel
i Hipòlita de Sentmenat, i Baltasar d'Oms han signat el 22 i 25 d'agost de
1608 respectivament àpoca a favor de la casa d'Oms; una nota dels girs
mitjançant taula de canvi efectuats entre 1591 i 1594 a favor del marquès i
marquesa de Vilasors, una ordre de 9 de desembre de 1593 a Josep
Maduixer i a Joan Pau Puiggener de satisfer 100 lliures per les pensions
degudes d'Anna de Sentmenat, als mateixos marquesos, fe de com el
procurador de Magdalena Xiverri ha signada àpoca davant el notari Jaume
d'Encontra a favor d'Anton d'Oms, virrei de Mallorca; un testimoni notarial de
l'àpoca atorgada per Joan Blanch Ribera, procurador de Jaume d'Alagon i de
la seva esposa Joana, i protocol·litzada Joan Antoni Papi, notari de Perpinyà,
a favor d'Anna de Sentmenat i d'Oms, viuda d'Enric de Sentmenat; i nota de
tres pagaments efectuats per Anna de Sentmenat i d'Oms a favor dels
hereus de Magdalena de Castellet i d'Oms. Barcelona, Madrid i Perpinyà.
[71] p.
Català i castellà
1596 - 1621 "Libre d'entrades i exidas de la tudela y cura de la heretat y béns dels pubils
de la casa d'Oms"

Moja 321/II

Registre comptable en el que primer es troba l'administració per curadors del
patrimoni i rendes del difunt Berenguer d'Oms i a continuació els
assentaments del patrimoni del seu fill i hereu Berenguer. Com a entrades
consten, entre d'altres, els arrendaments dels delmes del peix de Cotlliure,
de les tasques de la Baronia de Santa Pau, el terçó de Tuïr i de Sant Julià, el
delme de Sant Aniol, el molí de Santa Pau i del castell i heretat de Rubí... I
en concepte de despeses: pensions de censals, sous de diferents
treballadors, compres domèstiques com teles, sabates, forment...
[Barcelona]. [400] p.
Català
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1597, març, Llibre d'àpoques de pensions de censals atorgades a favor de la casa d'Oms Moja 322
5 - 1607,
setembre, 5 Registre amb les àpoques esteses pel Benefici o capellania segona de sant
Gabriel, la senyora Gràcia Servera i el seu marit Rafel Servera, el Benefici de
Santa Creu del Monestir de Sant Cugat, Lucrècia Casadamunt, Jaume
Desvalls, Francesc Vilana, Pere de Pinós, Salvador Fontanet i els seus
procuradors, Galceran de Cartellà, Jerònima Agullana, vídua de Joan
d'Agullana; Isabel de Sentmenat i pel Monestir de Sant Pere de les Puelles,
tots censalistes de l'hisenda dels Oms, a favor d'Aldonça d'Oms i de Calders,
vídua d'Antoni d'Oms, en nom seu i també com a tutora dels seus fills. Sense
relligar, una intima del notari Esteve Gilabert Bruniquer en la que comunica a
la vídua Aldonça d'Oms i de Calders, al seu fill Berenguer i a l'esposa
d'aquest Marianna, que Jaume Casademunt ha fet donació a la seva
germana Agnès del censal de preu 600 lliures i pensió 30 lliures que els Oms
satisfan i una lletra de Bernat Puigvert, notari de Barcelona, dirigida a Joan
Feixat, notari de Girona, en la que li demana prengui la ferma de dret del
senyor Galceran de Cartellà de l'àpoca atorgada a favor dels tutors i
curadors del pubill Berenguer d'Oms. Inclou a l'inici un sumari dels
censalistes.Barcelona i Girona. [46] p.
Català i llatí
1633,
gener, 4 1647,
octubre, 12

Llibre de comptabilitat de Berenguer i Teresa d'Oms

1636,
febrer, 3 1686,
novembre,
27

Llibre de pagaments de pensions de censals satisfets per la casa Oms

1659-1664

"Comte dels pagaments de casa a sos officials y altras notas del que anirà
succehint començant al primer de febrer 1659"

Moja 309/6

Registre amb assentaments comptables d'entrades (rendes del patrimoni) i
despeses (censos i censals) mitjançant lletres de canvi dipositades a bancs.
Així mateix es troben anotades partides de despeses de causes judicials i
d'advocats. Barcelona. [395] p.
Català
Moja 309/3

Registre de pagaments satisfets en concepte de censals, i amb, en alguns
casos, assentament dels corresponents rebuts, de la casa d'Oms. A
continuació, en les penúltimes pàgines, anotacions amb les dates del
matrimoni de Berenguer d'Oms i Maria Magdalena d'Oms i del naixement
dels seus fills, així com també de l'enllaç d'Anton d'Oms amb Maria Teresa i
la seva descendència. Sense relligar, tres notes; una en la que es fa constar
que el censal de Pere de Pinós fou lluït, la segona referent a un censal creat
per Berenguer d'Oms, i la tercera referent a una àpoca de Joan Baptista
Vidal. Inclou sumari a l'inici i, a les darreres pàgines, taules dels censals que
presta la casa d'Oms i dels creats amb la finalitat de comprar els delmes de
Sant Aniol en la Baronia de Santpau. Barcelona. [159] p.
Català
Moja 554/I

Llibre de comptabilitat dels sous i de despeses domèstiques (guarnimenters,
cuinera, ferrers, adroguers, teixidors de lli, carreters...) i professional
(advocats, procuradors) de Maria Teresa d'Oms.
Català
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1665, maig, Registre d'àpoques corresponents a pensions de censals satisfetes per
10 - 1667,
Maria Teresa d'Oms
desembre,
23
Assentaments de pensions satisfetes per Maria Teresa d'Oms a: Josep de
Pons i de Guimerà (hereus de la casa Pons), Miquel Maçana, Macià de
Santjoan, Convent del Carme de Barcelona, Capellania de Sant Nicolau i
Sant Antoni de Pàdua, Convent de monges jerònimes de Barcelona, Maria
Anna Cercavins i Miquel Ambrós del Mas Serra del Molí. Inclou un
advertiment sense foliar en relació als cobraments a Ramon de Calders.
Barcelona. [14] p.
Català

Moja 309/7

1671, maig, Llibre de cobraments i de despeses de la casa Oms
24 - 1679,
maig, 24
Registre d'assentaments d'àpoques, cobraments fets, i de despeses de la
casa d'Oms. Assentaments de despeses, entre d'altres, de pensions de
censals, lloguers, despeses domèstiques, concòrdies per sentències, per la
"campanya de Maurellas per don Anthon"; i d'entrades com a vendes de
censos, arrendaments de terres de Rubí, sous com a capità de cavalls
d'Anton d'Oms. Inclou "certificatió de la merced de 300 ducats sobre de la
ciutat de Burgos y sa provincia" a favor de Maria d'Oms i Cabrera, viuda del
capità de cavalls Manuel d'Oms i Cabrera, i sumaris de les dues parts.
Barcelona. [56] p.
Català i castellà

Moja 309/4

1672,
setembre,
12 - 1692,
desembre,
10

Moja 309/5

Llibre de pagaments de pensions de censals satisfetrs per la casa Oms
Registre amb assentaments dels rebuts, així com també amb regestos
d'escriptures d'àpoques, de pensions de censals i d'altres despeses
satisfetes per la casa d'Oms. Sense relligar, nota i requeriment referent a
pensions de censals degudes per Rafel Càrcer, rebut estès per Miquel
Cabrer, candaler de seu; nota sobre una àpoca atorgada pel procurador de
Caterina d'Ivorra a favor de Ramon d'Oms, nota sobre una àpoca atorgada
per Josep [Qui]ntana a favor de Ramon d'Oms, minuta de la feina realitzada
pel ferrer Josep Regàs, requeriment del capità general de Catalunya a Anton
d'Oms a pagar 725 lliures de pensions, i certificat de Miquel Obach, porter
reial, de com a instància d'Anton d'Oms van ser intimats Josep Llaurador i
Francesc Verneda, notaris de Barcelona. Inclou sumari. Barcelona. [72] p.
Català

Fons Marquesat de Moja

385

01.02.03.03.01.03. COMPTABILITATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1597, març, Llibre comptable, d'entrades i sortides, de la casa d'Oms
5 - 1602,
agost, 9
Registre d'assentaments de despeses (pensions de censals, honoraris
d'advocats i notaris, de mestres de cases, de ferrers, de sastres, per les
compres d'un cavall i guarniments...) i de guanys (arrendaments de drets
senyorials de la Baronia de Santa Pau, del Castell de Rubí, de les
muntanyes de Roja i Garravera, del delme del peix de Cotlliure, vendes de
collites...), principalment de Berenguer i Anton d'Oms, i mitjançant bancs de
Barcelona. [Barcelona]. [263] p.
Català

Moja 10/I

1613, abril,
27 - 1648,
octubre, 7

Moja 11/I

Llibre d'entrades comptables del llinatge Oms
Assentaments de comptabilitat amb entrades, principalment de pensions de
censals (la majort part mitjançant lletres dipositades en els bancs de la Ciutat
i de Joan Mil Socors), a favor d'Aldonça d'Oms, monja del monestir de
Nostra Senyora de Junqueres, i la seva germana i hereva Maria Magdalena
d'Oms. Pagaments fets per Isabel de Cabrera i d'Albanell. Barcelona. Inclou
sumari. [35] p.
Català

1615 - 1641 "Llibre de las entradas y exidas de la señora dona Maria Madalena d'Oms
1615"

Moja 309/2

Registre de comptes de Maria Magdalena d'Oms, filla i hereva de Ramon
d'Oms, en el qual també es consignen els deutors i rendes, amb els imports,
no cobrades del seu pare, mort el 24 de juny de 1615, així com també les
despeses d'enterrament del mateix, els censals que graven el patrimoni
heretat i sous de personal domèstic. És a dir, assentaments de pagaments
efectuats a, entre d'altres: Violant de Luna, al Monestir de Jonqueres per les
pensions de les monges Aldonça i Inés d'Oms, germanes de Maria
Magdalena; Jacint Santacana (per una sepultura del Monestir de la Mercè de
Barcelona), al Monestir de Montserrat, a Joan Ferrer, criat; a Pau Oliver,
candeler de cera; als administradors de l'Hospital General, a Jaume Font i
Francina Blanxard, i a sastres i a altres persones i institucions pels vestits de
dol i altres conceptes per l'enterrament de Ramon d'Oms. I de cobraments
realitzats a, entre altres, Bernat d'Oms, Josep d'Oms Desbosc, Bernat
Santbernat i Onofre Aquiles, Pere Farrer, el pagador de les galeres de
Catalunya per sous deguts a Ramon d'Oms com a capità general de les
galeres, el marquès de Almazán (per un esclau que comprà a Ramon
d'Oms). Consta com a deutor el Patrimoni Reial de Rosselló. Sense relligar,
rebut estès per Jaume Bru. Inclou sumari. Barcelona. [126] p.
Català i castellà
1662, juliol,
4 - 1683,
abril, 8

Llibre amb els regestos d'escriptures i de cobraments de censals del llinatge
Oms

Moja 11/II

Assentaments de resums de les escriptures de censals i concòrdies de
Manuel d'Oms, de la seva viuda Maria d'Oms, Ramon d'Oms i la seva
germana Maria sobre els mateixos; amb dades dels cobraments i de
pagaments per trasllat del cobrat i notes esparses de vendes de propietats
mobles dels Oms. Barcelona. [28] p.
Català
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[1723]

Nota referent a l'afer d'uns censos d'unes cases del carrer de la Parra
impagats pels marquesos de Moja al Convent de Carme de Barcelona

Moja 515/VI/32

Apunts anònims en què es recullen els actes jurídics referents a uns censos
impagats. Amb motiu de la sentència de 19 d'octubre de 1702 per la qual
Maria d'Oms havia de pagar al Convent del Carme de Barcelona 332 lliures,
10 sous per les pensions degudes d'un cens impagat d'unes cases del carrer
de la Parra, abans anomenat d'en Pomar, establertes per Maties de Sant
Joan a favor de Teresa d'Oms i el seu fill Ramon el 5 de juliol de 1661,
concordaren el 8 de juny de 1722 el mode i forma de satisfer l'esmentada
quantitat, considerant també altres circumstàncies que es detallen, fent
constar una àpoca d'un pagament de 13 d'abril de 1723. [Barcelona]. [3] p.
Català
[1860]

"Títulos de propiedad de las casas de la Riera de S. Juan y calle de Pont de
la Parra"

Moja 11/III/71

Inventari d'escriptures (testaments, codicils, donacions, vendes, capítols
matrimonials, lluïcions i àpoques), amb els noms dels atorgants i notaris des
de 1454 fins a 1860, el qual inclou també, a més dels títols de les cases de la
Riera de Sant Joan i Pons de la Parra, la tribuna de l'Església de Sant Joan
de Jerusalem. [Barcelona]. [3] p.
Castellà

[1866]

"Pliego de condiciones para la subasta de laa casa número 8 de la Riera de
San Juan y número 1 de la calle del Pont de la Parra de Barcelona [...],
propia de los señores herederos de confianza de la excelentísima señora
doña Josefa de Sentmenat, de Sarriera, de Copons, Oms, Cartellá, etc.,
marquesa de Moya y de Cartellá"

Moja 348/4

Plec de condicions per la venda a públic encant de la casa del patrimoni de
la marquesa de Moja situada en el carrers Riera de Sant Joan i Pont de la
Parra. Esborrany. [17] p.
Castellà
1701, juny,
7 - 1702,
setembre,
19

Causa judicial entre el Convent del Carme de Barcelona i Antoni d'Oms i de
Santapau

Moja 318/36

Procediment seguit en la Reial Audiència pel prior i convent del Carme de
Barcelona contra Antoni d'Oms i de Santapau i la seva mare Maria d'Oms i
de Lanuça, viuda de Ramon d'Oms, per censos impagats del domini en
senyoria mitjana sobre el pont de fusta que comunicava unes cases grans de
l'heretat dels Oms situades en el carrer de la Riera de Sant Joan a unes
altres de petites: denúncia i diligències. Barcelona. Còpia per a Ramon
d'Oms. [12] p.
Llatí i català
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1703 [1840]

Dossier sobre les cases de la Riera de Sant Joan, de Barcelona

Moja 515/VI/19

Dossier amb un pressupost de mestre de cases anònim i sense data amb el
títol "Memorial de las hobras se han de fer en las cassas de la Riera de San
Joan", un estat estès per Francesc Serra, procurador de la Pia Almoina de la
Seu de Barcelona, de les pensions cobrades i impagades per Anton d'Oms
per les cases unides a la casa gran de la Riera de Sant Joan en alou de la
Pia Almoina; una nota sobre els censos que satisfà el marquès de Moja a la
Pia Almoina per les cases i hort del carrer d'en Pomar unides amb la casa
gran de la Riera de Sant Joan i el seu estat de pagament, una nota referent
a la pensió que presta el mateix senyor al domers i Comunitat de Sant Pere;
una relació amb les dades dels títols de les transmissions i altres actes que
afecten les esmentades cases; una nota sobre els títols que legitimen la
propietat; una nota sobre els antecedents d'un censal venut per Anton i
Aldonsa d'Oms a favor de Violant Bastida i una proposta, probablement
relacionada amb una demanda judicial, sobre els censals de la propietat;
relació de les proves inserides en una causa judicial entre els marquesos de
Moja i el marquès de Castelldosrius sobre aquestes propietats; nota sobre la
tribuna oberta des de la casa a l'Església de Sant Joan; advertiment per la
recerca d'àpoques de presa de possessió de mobles de la casa; regest de la
confessió de Lluís de Corbera i inventari de càrregues que graven la vivenda.
Barcelona. 13 unitats [32] p.
Català
1744, juliol, Causa judicial entre la marquesa de Moja i la Religió de Sant Joan
Moja 311/18
14 - 1744,
desembre, 2 Procediment obert davant la Reial Audiència per Pau Casanovas, procurador
de Caietana Copons d'Oms i Santapau, marquesa de Moja, contra Magí de
Vilallonga, com a lloctinent del gran prior de la Religió de Sant Joan de
Jerusalem, i la priora del monestir de la mateixa religió pel dret d'una finestra
d'una casa de la Riera de Sant Joan de Barcelona, propietat de la
demandant, que dóna al presbiteri de l'Església de Sant Joan: demanda,
diligències i proves. Barcelona. Còpia per a la marquesa de Moja. [10] p.
Castellà
1804, agost, Llibreta de rebuts estesos a favor del llogater de la botiga la casa del carrer
Moja 341/7
13 - 1807,
de la Riera de Sant Joan de Barcelona
agost, 18
Llibreta amb assentaments signats per la marquesa de Moa i de Cartellà a
favor de Jeroni Casanovas pel lloguer de la botiga de la casa del carrer de la
Riera de Sant Joan de Barcelona. Barcelona. [3] p.
Català
1814,
Llevadors de rebuts del lloguer de la botiga número quatre del carrer Pont de Moja 469/I
octubre,
la Parra de Barcelona del marquesos de Moja
16 - 1865,
desembre, 9 Llibretes de rebuts de la botiga de la casa del carrer del Pont de la Parra, i
veïna al carrer Mercaders, llogada al gravador Francesc Roca, portat pels
procuradors Josep Ignasi Claramunt, Pau Vilaró i Magí Porta. Barcelona. 2
unitats. [86] p.
Català i castellà
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1854,
gener 1867,
gener, 31

Llevador dels lloguers de les botigues i pisos del carrer Pont de la Parra de
Barcelona dels marquesos de Moja

Moja 469/III

1859,
gener 1867,
desembre

Llevador dels lloguers de les botigues del carrer Riera de Sant Joan i Pont de Moja 469/II
la Parra de Barcelona dels marquesos de Moja

Llibreta amb taules on es detallen els anys i mesos cobrats de lloguers de les
tendes i pisos de la casa del carrer Pont de la Parra número 3, llogades a
Tomàs Tintorer, Ramona Dalmau, Jaume Riera, Francesc d'Asís Roca i Lluís
de Parrella. Inclou, sense relligar, notes referents als pagaments fets per
Francesc Roca, un reconeixement privat estès per Narcís Fonollarg de la
construcció d'una xemeneia, un contracte d'obligació privat signat per Tomàs
Tintoré referent a la construcció d'un sostre, notes referents a deshaucis de
llogaters, lletra de Ramon Maria Magarola, prevere, i esborrany una lletra
reclamant impagats. Barcelona. [31] p.
Castellà

Llibreta amb taules on es detallen els anys i mesos cobrats de lloguers de les
tendes i pisos de la casa de la Riera de Sant Joan número 8 i del carrer Pont
de la Parra número 1, llogades a Jaume Domingo, Gaietà Carreras, Teresa
Serra i Francesc de P. Villà. Barcelona. [6] p.
Castellà

Fons Marquesat de Moja

389

01.02.03.03.02.02. BARONIA DE MONTESQUIU.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1390, juny,
18

"Acte de vente faite de la Baronie de Montesquieu par Barthellemy Garini a
dom Berenger d'Oms"

Moja 529/II/1

Bartomeu Garini, mercader de Perpinyà, davant Jaume Molins de Perpinyà,
atorga escriptura de venda a favor de Berenguer d'Oms del Castell i lloc de
Montesquiu (actualment Montesquiu d'Albera), del Comtat del Rosselló i el
Vallespir, amb el territori i edificis adjacents, rendes i jurisdiccions, el mer i
mixt imperi, la jurisdicció alta i baixa, civil i criminal, sota pactes i condicions,
per un preu de 8.500 lliures. Inclou, separadament i sense relligar una
anotació sobre la conquesta de Girona de temps de Carlemany. Montesquiu
(Rosselló, França). Còpia estesa per Josep Bosch, notari de Perpinyà, el 14
de setembre de 1709. [8] p.
Llatí, català i francès
1395,
Lletra de Joan I a favor de Berenguer d'Oms, senyor de Montesquiu
Moja 529/II/2
novembre, 8
Joan I, després d'exposar que Berenguer d'Oms li ha mostrat el títol pel qual
és senyor del castell i terme de Montesquiu, mana sota la pena de 1.000
florins d'or que ningú gosi obstaculitzar-li l'erecció de forques i l'exercici de la
justícia. Barcelona. Còpia autèntica estesa per Gabriel Olzina, notari i arxiver
de l'Arxiu Reial de Barcelona, [3] p.
Llatí

1418, març, "Verification faitte par le mestre rationel de la Couronne d'Arragon par
8
laquele il est passe diverses sommes a des particuliers..."

Moja 529/II/3

Bernat de Gualbes, mestre racional, en resposta a una lletra de Pere Roure,
lloctinent del procurador reial del Rosselló, en la que li demanava verificàs un
memorial d'alguns creditors de la cort del rei per manlleutes fetes per
Bartomeu Garí amb els llibres al seu càrrec, reconeix haver-ho fet sense que
hagi trobat cap concordança i li remet un memorial verídic en el qual fa
constar els noms dels creditors i els capitals i mogobells realment deguts.
Inclou separadament una nota en relació al prestamista Berenguer d'Oms,
citat en la verificació. Barcelona. Còpia estesa per Josep Bosch, notari de
Perpinyà, el 14 de setembre de 1709. [8] p.
Llatí, català i francès
1420, abril,
16 - 1420,
maig, 3

Venda atorgada pel rei Alfons IV el Magnànim de les rendes reials de la
Baronia de Montesquiu a favor de Berenguer d'Oms

Moja 529/II/4

Dossier amb les disposicions del rei Alfons IV per les quals ven a Berenguer
d'Oms les rendes de la Baronia de Montesquiu per un preu de 28.000 sous;
així mateix amb l'àpoca atorgada per Bernat Servent, lloctinent del tresor del
rei, de l'esmentada quantitat. Inclou sense relligar còpies dels dos primers
títols. Vinaròs (Baix Maestrat) i Castelló de la Plana (Plana Alta). Còpies
autèntiques esteses per Josep Bosch i també rubricades per Francesc Alday
i Francesc Rovira, notaris de Perpinyà, el 13 de setembre de 1709 i 30
d'agost de 1725. 4 unitats. [8] p.
Llatí

Fons Marquesat de Moja
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01.02.03.03.02.02. BARONIA DE MONTESQUIU.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1453, març, Lletra d'Alfons el Magnànim a favor de Berenguer d'Oms, senyor de
27
Montesquiu

Moja 529/II/5

Alfons IV comunica a la seva esposa Maria que aprova i confirma la donació
atorgada a favor de Berenguer d'Oms, cavaller i governador del Regne de
Mallorca, per la qual cosa que ningú gosi perturbar els seus drets sobre la
Baronia de Montesquiu. Foggia (Itàlia). Còpia autèntica estesa per Gabriel
Olzina, notari i arxiver de l'Arxiu Reial de Barcelona, [4] p.
Llatí
1681,
"Summari que ses trobat del contengut en la còpia del procés de la causa de Moja 38/I/22
desembre, 8 la quitació dels llochs de Montesquiu, Vilallonga y parroquias de Sant Joan y
Sant Martí de Albera y del fet substantial de dita causa per lo síndich de la
Baronia de Montesquiu contra don Joseph y dona Madalena de Sagarrigas
conjuges".
Al·legació judicial redactada pel doctor en drets senyor Vaquer sobre els
drets dels llocs de Montesquiu, Vilallonga i parròquies de Sant Joan i Sant
Martí d'Albera en el procés judicial pel qual aquests llocs pretenien lluir i
recuperar per a la corona reial la jurisdicció civil i criminal, mer i mixt imperi,
rendes, delmes i altres drets de senyoria en mans de la Baronia de
Montesquiu. Imprès. [Perpinyà]. S.n. impr. Peu d'impremta amb la data
d'estampació en francès: "Soit imprimé du 8 de decembre 1681". 16 [p].
Català, llatí i francès
1683, juliol,
7 / 1685,
maig, 9

Sentències de liquidació de la Baronia de Montesquiu promulgades pel
president del Consell Sobirà del Rosselló

Moja 529/II/6

Dossier que inclou les sentències de François de Sagarre, president del
Consell Sobirà del Rosselló i comissari general nomenat pel rei de França,
en el procés de liquidació de la sentència de 22 d'agost de 1682 (per la qual
fou declarat que la Baronia de Montesquiu pertany al rei de França) en la
que declaren que les parròquies de Sant Esteve de Vilallonga de Sant Joan i
de Sant Martí de les Alberes pertanyen a l'esmentada baronia i Ramon
d'Oms ha de satisfer les liquidacions, amb la suma de les quantitats. Inclou
un resum acèfal de les liquidacions, un dictamen anònim sobre la qüestió i
nota sobre el antecedents del plet. [Perpinyà]. 6 unitats. [92] p.
Francès castellà
1704, juliol,
30

"Procura feta per lo il·lustre señor don Anton de Oms y de Santa Pau de la
Camara de la magestat y son capità de las guardas del present Principat de
Catalunya a favor del magnífich Bartomeu de Jean..."

Moja 529/II/7

Antoni d'Oms i de Santapau, capità de les guardes a cavall de Catalunya i
veí de Barcelona, atorga poders a favor de Bartomeu de Jean, doctor en
ambdós drets, natural de Sijan (Narbona), amb les facultats d'intervenir en la
causa de liquidació de les rendes de Montesquiu. Barcelona. Còpia autèntica
estesa per Joan Francesc Verneda i rubricada per Josep Llaurador i Josep
Simon, notaris de Barcelona. [6] p.
Llatí

Fons Marquesat de Moja
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01.02.03.03.02.03.01. TÍTOLS I POSSESSIÓ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1528,
febrer, 9 1530,
febrer, 13

"Manual fet per en [] constituït en la varonia de Santa Pau"

Moja 204/7

Protocol d'escriptures redactades en la Baronia de Santa Pau. Inclou
l'inventari del Mas Pont. [30] p.
Català i llatí

Fons Marquesat de Moja
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01.02.03.03.02.03.03.03. COMPTABILITATS GENERALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1605 - 1611 "Libre de la azienda y dels comptes de la baronia de Sta. Pau del Baró
comprat per la noble Sa. Dona Marianna Doms y de Sanmanat, mare y
tudora del noble Sor. Don Berenguer Doms, baró de dita baronia…"

Moja 11/III/2

Llevador amb els censos que es cobren, els arrendaments senyorials dels
censos i tasques, dels molins i del dret de castellatge, i dels dominis útils
dels vergers i horts, de la Baronia de Santa Pau, així com també de les
rendes de Roja i Garravera de Conflent (de les quals es satisfan pensions de
censals a Jerònima d'Agullana i Sarriera i a Galcerà de Cartellà) i muntanyes
de Caret, Mataplana i Coll de Porta. S.l. [21] p.
Català
1609,
setembre,
30 - 1610,
juliol, 13

"Compte de tot lo que tinc rebut jo Joan Ventós dels arrendaments del molí
Moja 11/III/3
de S[an]ta Pau y dels arrendaments de les montanyas de Roja y de Garraver
fins vuy que comptam 13 juliol 1610…"
Relació de cobraments i pagaments en diner efectuats per Joan Ventós, com
a procurador de Marianna d'Oms, relacionats amb els arrendaments del molí
de la Baronia de Santa Pau i les muntanyes de Roja i de Garraver. S.l. [4] p
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.02.03.03.02.03.05.01.03. CAUSES JUDICIALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1611,
març 1611,
setembre,
28

Causa judicial entre Marina Desbosc i de Santvicenç i Bartomeu Batlle

Moja 22 bis/15

Procediment obert per Gabriel Malla, jutge de capbrevació de la senyora dels
castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra Bartomeu Batlle, rajoler de
Cabrera, per negar-se a capbrevar: resposta de Bartomeu Batlle al
manament en què manifesta que no té res a capbrevar i diligències.
[Barcelona]. Còpia per a Marina Desbosc. [3] p.
Català i llatí

Fons Marquesat de Moja
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01.02.03.03.02.03.05.02. ESTABLIMENTS EMFITÈUTICS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1809,
octubre, 10

Lletres d'Isidre Plans a la marquesa de Moja

Moja 230 bis/60

Dossier amb la missiva d'Isidre Plans en la que demana un establiment de
terres. Rubí. 1 carta. [2] p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.02.03.03.02.03.05.03.01. LLEVADORS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1842]

"Llebador de sensos pertanyens a la muy il·lustre senyora marquesa de
Moya y Cartellà"

Moja 502/V

Registre dels emfiteutes dels actuals municipis de Santa Pau i Sant Aniol de
Finestres, de la comarca de la Garrotxa (llogarets de Sant Esteve de
Llémena, Santa Maria dels Arcs, Sant Martí i Les Fages), i de Ribes de
Freser (llogaret de Batet), el Ripollès, amb la quantia de les prestacions que
satisfan a la senyora marquesa de Moja, sense que però constin el seu
concepte i les descripcions de les terres. [Torelló]. Còpia. [21] p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.02.03.03.02.03.05.03.02.02. CENSOS, TASQUES, LLUÏSMES I FIRME
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1759]

Historial de dues peces de terra de Francesc Novell i Casadevall

Moja 298/5

Relació de la història de dues peces de terra de Vilassar, inicialment de
Bernat Llampallas, a efectes de reclamar el lluïsme a Francesc Novell i
Casadevall, notari de Barcelona. [Barcelona]. [2] p.
Català
1802, abril,

Relació de peces de terra venudes a carta de gràcia per Anton Francesc
Puig a Anton Coma i antecedents

Moja 298/10

Regest i còpia de l'escriptura de venda a carta de gràcia atorgada per Anton
Francesc Puig, i protocol·litzada per Ignasi Vidal Pijoan, notari de Barcelona,
a favor d'Anton Coma, així com també el resum de la cessió atorgada pels
procuradors de la Comunitat de beneficiats de Santa Maria del Mar, i
protocol·litzada per Fèlix Campllonc, notari de Barcelona, a favor d'Anton
Francesc Puig, primer ajudant consultor dels reials exèrcits, d'algunes
d'aquestes mateixes propietats situades a Vilassar, sota el domini directe
dels marquesos de Moja. Segueix la valoració de les peces i una escriptura
de confessió emfitèutica. Barcelona. [9] p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.02.03.03.02.04. CASTELL DE RUBÍ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1860, juliol,
15 - 1869,
abril, 9

Lletres de Pau Roca Oller a Magí Porta

Moja 103/57

1864,
febrer, 29 1864,
octubre, 29

Lletres de Joan Carrancà dirigides a Magí Porta, administrador del
Marquesat de Moja i de Cartellà

S.d.

Pactes signats entre Anton d'Oms i de Santapau i la seva muller Teresa de
Sarriera amb els administradors de la causa pia fundada pel difunt Miquel
Pasqual

Dossier amb missives de Pau Roca Oller (moliner). Inclou 7 lletres dirigides a
Jaume Salvador, una carta signada per Antoni Roca, fill de Pau Roca, en
nom del seu pare; així com còpia de 2 cartes enviades a Pau Roca, una
carta de Francesc Ferrés dirigida a Pau Roca, una lletra i nota de Felip Soler
dirigida a Pau Roca. Barcelona, Rubí i Terrassa (Vallès Occidental). 72
lletres. [119] p.
Castellà i català
Moja 103/11

Dossier amb missives de Joan Carrancà tractant d'una terra de Rubí.
Terrassa (Vallès Occidental). 3 lletres. [5] p.
Castellà
Moja 10/II/49

Anton d'Oms i de Santapau, gentilhome de cambra del rei i capità de cavalls
de les guàrdies de Catalunya, i la seva esposa Teresa de Sarriera, signen
les condicions de la venda a carta de gràcia del Castell de Rubí, i d'altres
béns que no es detallen, signada anteriorment amb el noble Vallària
d'Alentorn, Agustí Martínez Mercadal, Josep Rafart, tintorer de draps; Josep
Ferrer, corredor d'orella, i Agustí Bodoy, blanquer, administradors de la
causa pia fundada pel blanquer Miquel Pasqual, per les quals les collites de
la finca venuda seran pels compradors, pactant les condicions de cobrament
de les mateixes en cas de recuperació de la finca per part dels venedors;
facultant als administradors de la causa pia a fer obres al castell, casa de
Serra i al molí amb el compromís de satisfer, en cas de recuperació, l'import
de les obres així com també els lluïsmes i totes les despeses derivades
d'escriptures. S.l. Esborrany. [4] p.
Català i llatí

Fons Marquesat de Moja
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01.02.03.03.02.05. VILALLONGA DE SALANCA.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1416, maig, Capbreu de Vilallonga de la Salanca
19 - 1420,
juliol, 15
Capbreu amb confessions atorgades per emfiteutes de Vilallonga de la
Salanca davant Guillem Saquet, notari de Perpinyà, a favor de Gaucelm de
Bellcastell ("Gancelmo de Pulcrocastro"), senyor de l'esmentat lloc. Inclou
sumari onomàstic a l'inici. [Vilallonga de la Salanca] (França). Còpia
autèntica estesa Pere Ros, notari de Perpinyà. [65] p.
Català i llatí

Fons Marquesat de Moja
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01.02.03.03.02.06. MARQUESAT DE QUIRRA.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1690]

Súplica al rei sol·licitant els drets i rendes corresponents al marquesat de
Quirra del Regne de Sardenya

Moja 60/82

Diego del Puerto, en nom d'Antoni d'Oms, gentilhome de cambra, després
d'exposar que per un vincle agnatici instituït en el Marquesat de Quirra, i
mort sense descendència el darrer marquès, el llinatge Oms és descendent
legítim cridat a la successió, sol·licita els drets i rendes que sobre el
marquesat li puguin correspondre. [Barcelona]. Esborrany. [6] p.
Castellà

Fons Marquesat de Moja

400

01.02.03.03.02.07. PATRIMONI DE PALAMÓS, SANT MATEU DE VALL-L
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1679, maig, Acta de lectura d'escriptures de poders i de capítols matrimonials i presa de
possessió de béns i rendes estesa per Pere Gallart, notari de Palamós, a
11
requeriment de Josep Martí.

Moja 20/108

Pere Gallart, notari de Palamós, redacta acta de la lectura realitzada davant
Josep Martí, prevere i rector de Collsabadell , i dels testimonis de Jeroni Brot,
prevere, i Josep Fita, pagès, ambdós del Castell de Vulpellac, i Pau Torner,
de la parròquia de Llinàs, de l'escriptura de poders per a la presa de
possessió de delmes i rendes en els llocs i viles de Palamós, Sant Mateu de
Vall-llobrega i Sant Joan de Vila-romà, que transcriu, atorgada per Maria
d'Oms i de Santapau, d'Antoni d'Oms i de Cabrera i Teresa d'Oms i de
Sarriera, davant Ramon Vilana Perles, notari de Barcelona, el 3 de febrer de
1679 a favor seu; i de l'escriptura de capítols matrimonials. Palamós (el Baix
Empordà). Còpia autèntica estesa pel notari autoritzant. [6] f.
Llatí i català
1701, agost, "Censal venut y originalment creat per los nobles Dn. Anton de Oms y Santa
27
Pau en Barcelona populat y Da. Theresa de Oms Çarriera conjuges a favor
dels il·lustres señors Dn. Joan de Çarriera y de Gurb, comte de Solterra e
Barcelona y Gerona populat y Da. Marianna de Çarriera y Cruylles
conjuges…"

Moja 10/II/38

Escriptura atorgada per Anton d'Oms i sa muller Teresa de Sarriera, i
protocol·litzada per Joan Francesc Verneda, notari de Barcelona, per la qual
venen a Joan de Sarriera i a la seva esposa Marianna un censal de 1.000
lliures de preu i 50 lliures de pensió, sobre els delmes de la vila i terme de
Palamós, pagadores el 27 d'agost. Inclou una anotació marginal en la qual
es fa constar que va ser lluït el 31 d'agost de 1723. Barcelona. Còpia
autèntica signada pel mateix notari el 23 de desembre de 1706. [8] p.
Llatí
1715, març, "Nota dels lluïsmes deguts en Palamós a mi Sr. lo marquès de Moya de la
13
Torre..."

Moja 19/69

Relació amb els noms i cognoms de les persones que han de satisfer el
lluïsme, amb les quanties i la suma total, amb una anotació donant compte
que han estat requerides a pagar i una altra sobre Rafel Gallart el qual deu el
lluïsme per diverses vendes i revendes. [Barcelona].
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.02.03.03.02.08. PATRIMONI DE SAGA.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1680]

"Resumen de la capbrevació fahedora per lo noble Dn. Anton Oms, Sr. del
lloch de Saga"

Moja 11/III/16

Relació de títols jurídics referents al lloc de Saga a considerar per a la
redacció d'un capbreu. Inclou una nota amb el títol "Advertència per la
senyoria a favor del Sr. de Oms, senyor de Saga" la qual és una cronologia
històrica de preses de possessió del lloc de Saga. [Barcelona]. [3] p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.02.03.03.02.09. PATRIMONI A LA CIUTAT DE PERPINYÀ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1710]

Inventari dels títols de dret enviats per Anton d'Oms a Barthélemy Jean,
doctor en dret.

Moja 20/21

Relació redactada seguint acta notarial atorgada per Anton d'Oms i
Barthélemy Jean davant Josep Llaurador i Gaspar Gallicó, notaris de
Barcelona. Consten vint-i-tres regestos numerats d'antecedents de dret, els
quals daten de 1382 a 1702. [Perpinyà]. [6] f.
Francès
1637, març, "Albarà de la casa de Perpinya llogada"
23
Jeroni Arles i Carrera, mercader i notari de Perpinyà, com a tutor de Maria
Arquer, filla i hereva de Francesc Arquer, estén àpoca de 25 lliures que ha
rebut de mans de Jaume Valls, canonge, en nom de Berenguer d'Oms en
concepte de mitja anyada de l'arrendament d'una casa de la plaça de les
Cebes, llogada al reverent Francès Magister. [Perpinyà] [1] bif.
Català

Moja 20/29

1647,
setembre,
24

Moja 20/124

Testimoni notarial de l'acta d'estimació del mas Garau del patrimoni de Joan
de Vilanova
Andreu Bosch, notari de Perpinyà, dóna testimoni i transcriu l'estima feta a
petició de Josep de Lanuça, comte de Plasencia, com a usufructuari dels
béns dotals de Gertrudis d'Oms, i de Manuel d'Oms, germà de Gertrudis,
ambdós néts de Joan de Vilanova, pels pagesos Francesc Bac i Nadal Arriet
de les terres del mas Garau, valorant-les en 10.400 lliures. Perpinyà. Còpia.
[1] bif.
Llatí i català

1657,
febrer, 8 1657,
febrer, 9

"Informació ad futuram rei memoriam presa a instància de Dn. Emanuel de
Oms"

Moja 60/51

Acta redactada per Ramon Vilana Perlas, notari i escrivà de Barcelona, en
substitució del regent de la Reial Cancelleria del virrei de Catalunya, el qual
inclou les declaracions testificals, realitzades a partir dels articles de la
súplica d'Emanuel d'Oms, per provar que el principal patrimoni de la casa
d'Oms es troba a Perpinyà i que és fill únic de Bernat d'Oms. Declaren
Ramon Xammar, Felip Roger, Gabriel de Llupià i Àngel del Pas. Còpia
autèntica estesa el 9 de febrer de 1657. [12] p.
Castellà i llatí

Fons Marquesat de Moja
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01.02.03.03.02.10. PATRIMONI DE TATZÓ D'AVALL.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1644, març, Causa judicial entre Francisca d'Oms i el Capítol d'Elna
Moja 318/6
26 - 1644,
Procediment obert en la Cúria de la General Governació per Francisca
abril, 21
d'Oms i Vilanova, senyora de Tatzó d'Avall (el Rosselló), contra Joan Baraig,
canonge en representació del Capítol d'Elna per intentar cobrar el delme del
terme de Tatzó d'Avall: demanda, diligències i fonaments de dret. Barcelona.
Còpia per a Francisca d'Oms. [14] p.
Llatí i català

Fons Marquesat de Moja
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01.02.03.03.03. RENDES I CONCESSIONS REIALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1718, juny,
22 - 1725,
desembre,
19

Lletres de Francisco Barber Albiñana a Agustí de Copons i de Copons,
marquès de Moja de la Torre

Moja 233/1/21

Dossier amb les missives de Francisco Barber Albiñana en les que tracta de
les rendes sobre béns confiscats. Inclou 1 carta de Francisco Gil i 1 carta
d'Agatangelo Ordoñez dirigides a Francisco Barber. València. 22 cartes. [43]
p.
Castellà

1723, juny, Lletres de Felipe Bolisón a Agustí de Copons i de Copons, marquès de Moja Moja 233/1/22
13 / 1723,
de la Torre
setembre, 5
Dossier amb les lletres de Felipe Bolisón, procurador del marquès de Moja,
tractant de les rendes procedents de béns confiscats a austriacistes. Alacant.
2 cartes. [6] p.
Castellà

Fons Marquesat de Moja
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01.02.03.03.03.01. DONATIUS DE LA CORONA I SUBSIDIS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1640]

Súplica de Maria Teresa d'Oms al rei Felip IV

Moja 60/45

Maria Teresa d'Oms, viuda d'Antoni d'Oms sol·licita, en atenció als mèrits
militars del seu marit el qual va morir a la ciutat d'Elna després de posar-se
malalt assetjant el Castell de Salses, una ajuda de costa sobre els quints de
les viles de Catalunya, així com també sol·licita pensions eclesiàstiques pels
dos fills menors, Gaspar i Melcior. [Barcelona]. Esborrrany. [4] p.
Castellà
[1665]

"Señora: Don Manuel de Homs, señor de Vilallonga, casa, y Castillo de
Tartaull. Dize, que su casa ha servido a v. Magd. y sereníssimos señores
reyes sus antecessores, de más de ciento y ochenta años a esta parte..."

Moja 38/I/13

Súplica del senyor Manuel d'Oms a la reina governadora en la qual, després
de fer relació de tots els mèrits i serveis del seu llinatge a la monarquia,
sol·licita ajudes per rescabalar la pèrdua patrimonial ocasionada pels serveis
militars prestats entre 1554 i 1628 al castell de Talteüll. Imprès. S.l. Sn. impr.
[8] p.
Castellà
[1701,
novembre]

Súplica d'Antoni d'Oms i Santapau a la cort

Moja 60/88

Súplica, dirigida probablement a Antonio Ubilla, secretari del rei Felip V, en la
qual després d'exposar els antecedents dels serveis del llinatge Oms
prestats a la monarquia, de les pèrdues patrimonials patides per mor de la
pèrdua del Rosselló i la Cerdanya amb el Tractat dels Pirineus i que, en
recompensa als mèrits militars, els monarques van atorgar-li diverses mercès
que no ha cobrat mai, entre les quals 150 ducats al mes sobre la Cruzada,
sol·licita que en cas que tampoc no sigui possible sobre la Cruzada, el
pagament es realitzi sobre les rendes de les fortificacions de Mallorca o en
un altre lloc on sigui exigible. S.l. Còpia. [3] p.
Castellà
[1703]

Súplica d'Antoni d'Oms i Santapau al rei Felip V

Moja 60/97

Antoni d'Oms, gentilhome de cambra del rei i capità de la guàrdia de
Catalunya, després d'exposar que malgrat el rei va manar despatxar a
l'administrador de les salines d'Alacant i receptor d'Oriola repetides ordres
amb la intenció que lliurés 150 escuts de plata al mes sobre les rendes de
les salines d'Alacant, no les ha pogut cobrar perquè ha entrat en discussió
l'expressió "primera línia", motiu pel qual suplica al rei mani ordenar a
l'administrador de les salines que després d'haver pagat els sous que tenen
sobre les esmentades rendes el president i ministres del Consell d'Aragó
sigui ell el primer en ser pagat. [Barcelona]. Còpia. [3] p.
Castellà
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[1703]

Súplica d'Antoni d'Oms i Santapau al rei Felip V

Moja 60/100

Antoni d'Oms, gentilhome de cambra del rei i capità de la guarda de
Catalunya, després d'exposar els antecedents de la mercè reial concedida el
22 de novembre de 1701 de 150 escuts de plata al mes sobre les rendes de
les salines d'Alacant, després ampliada per Reial decret de 21 de desembre
de 1702 amb les d'Oriola, la controvèrsia sorgida amb la interpretació de
l'expressió "la primera línia", sol·licita mani declarar que l'esmentada
expressió equival a primer i segon grau i que li paguin tots els
endarreriments. [Barcelona]. Còpia. [2] p.
Castellà
[1703]

Súplica dirigida al virrei de Catalunya en relació a les mercès atorgades a
Antoni d'Oms i Santapau

Moja 60/99

Súplica sense signar, dirigida probablement al virrei de Catalunya, en la qual
es sol·licita la intercessió del comte de Santistevan amb la finalitat
d'aconseguir del rei que la recepta d' Oriola es posi en la mateixa situació
que la mercè reial de 150 escuts de plata sobre les rendes de les salines
d'Alacant atorgades a Antoni d'Oms, capità de les guàrdies de Catalunya.
S.l. Còpia. [4] p.
Castellà
[1703]

Súplica d'Antoni d'Oms i Santapau dirigida al rei Felip V

Moja 60/98

Súplica en la qual, després d'exposar que el rei li va fer mercè de 150 escuts
al mes de les rendes de les salines d'Alacant, fent-se extensives a les
d'Oriola, manant així mateix que es pagassin a "la primera línia", i en
consideració que havent-se dirigit amb la cèdula de concessió a les persones
responsables de l'administració de les esmentades salines i haver obingut
negatives perquè consideren que aquesta renda es deu satisfer després
d'haver pagat les despeses d'administració ordinària del Consell d'Aragó,
suplica faci la mercè de declarar que l'expressió "primera línia" equival a
pagar quan es satisfan les despeses d'administració de justícia i la lliurança
ordinària del consell. S.l. Còpia. 3 p.
Castellà
[1703]

Súplica d'Antoni d'Oms i Santapau al rei Felip V

Moja 60/96

Antoni d'Oms, gentilhome de càmara del rei i capità de la guàrdia de
Catalunya, després d'exposar que malgrat el rei va fer-li la mercè de 150
escuts de plata al mes sobre les rendes de les salines d'Alacant i Oriola, i en
el moment de sol·licitar els corresponents despatxos no han volgut expressar
que sigui inclosa la recepta d'Oriola per la raó que no ho explicitia el reial
decret, suplica en atenció als serveis prestats del seu llinatge mani sigui
inclosa l'esmentada recepta i que sigui satisfeta en la primera línia.
[Barcelona]. Còpia. [4] p.
Castellà

Fons Marquesat de Moja

407

01.02.03.03.03.01. DONATIUS DE LA CORONA I SUBSIDIS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1703]

Súplica d'Antoni d'Oms i Santapau a la reina regent María Luisa Gabriela de
Saboya

Moja 60/95

Antoni d'Oms, després d'exposar els dubtes plantejats en relació a si la
mercè reial de 150 ducats al mes, concedida sobre les rendes de les salines
d'Alacant, han de ser de plata o moneda valenciana, en consideració que
totes les concessions que s'han fet han estat en plata, sol·licita que siguin en
plata i a més lliures del pagament de la "media annata". [Barcelona]. Còpia.
[4] p.
Castellà
[1707 /
Relacions dels béns immobles de les viles d'Elx i Asp adjudicats per Felip V a Moja 20/4
1714 / 1723] Antoni d'Oms
Valoracions de les propietats adjudicades a Antoni d'Oms, possiblement
propietats confiscades a partidaris de l'arxiduc. S.l. [2] bif + [4] f.
Castellà

1621, juny, 4 "Partidas tretas auctènticas de la Procuració Real de Mallorca de 3.520
lliures cobrades per lo Sr. Gerònym Oms d'esta ciutat de Mallorca com a
procurador dels nobles don Ramon y don Berenguer Doms oncle y nabot,
tots de Barcelona, de la merçè té cada hu dels dits en dit real patrimoni..."

Moja 11/III/6

Certificat estès per Jaume Joan, coadjutor del lloctinent de mestre racional
del Regne de Mallorca, en el qual dóna fe i transcriu els assentaments
comptables del "Libre manual de compte y rahó de la administratió del Real
Patrimoni" referents als pagaments fets a Ramon i Berenguer d'Oms des de
1608 a 1613. Inclou còpia dels assentaments de 1607 a 1615. [Palma de
Mallorca]. [6] p.
Català
1655,
octubre, 29

Carta de Felip IV a Miguel García, receptor de la Batllia General de Catalunya Moja 60/50
El rei, en consideració que Maria Teresa d'Oms i de Santapau, viuda d'Anton
d'Oms i filla de Berenguer d'Oms, batlle general de Catalunya, ha patit
pèrdues patrimonials degut a la guerra amb França, ordena al receptor lliuri
a l'esmentada senyora una ajuda de costa de 2.000 lliures sobre les rendes
de la Batllia General, manant així mateix al mestre racional que en prengui
nota i que en cas no es faci efectiu el lliurament de la quantitat, parcial o
totalment, l'esmentada senyora, fills o procuradors seus, no puguin posar
dificultats en la celebració de corts. Signatura autògrafa. [Madrid]. [4] p.
Castellà
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1672, juliol 6 Certificat estès per Onofre Vila, notari i secretari de les Juntes Patrimonials
del Reial Patrimoni de l'illa de Mallorca, a favor de Maria d'Oms

Moja 60/73

Acredita que el 21 del mes de maig de 1672 el doctor Joan Baptista Roca i
Julià, regent la Reial Cancelleria del Regne de Mallorca, presentà un privilegi
reial, de 3 de juny de 1656, pel qual el rei fa mercè a Maria d'Oms de 300
ducats de renda sobre la Procuració Reial de Mallorca, renda vacant per
renúncia de Berenguer d'Oms, avi de Maria d'Oms; privilegi que fou manat
registrar en els llibres del Reial Patrimoni. Mallorca. Inclou un testimoni
notarial del certificat signat per Miquel Fontcuberta, Joan Coll i Josep Güell,
notaris de Barcelona. [3] p.
Castellà
1701,
desembre
31 - 1703,
octubre 20

Lletres de Pedro de Arados Balmaseda

1701,
desembre,
12

Despatx de Felip V a Fernando de Mier

1702,
desembre,
21

Capítol del decret de Felip V al duc de Montalvo

1713,
octubre, 7

Concessió de mil tres-cents ducats anuals a les germanes Caietana i Maria
Ignàsia d'Oms per mort del seu pare Antoni d'Oms

Moja 60/90

Dossier amb les missives de Pedro de Arados Balmaseda rebudes per
Antoni d'Oms i Santapau tractant principalment de la mercè atorgada pel rei
de 150 escuts a Antoni d'Oms a cobrar de les rendes del patrimoni reial, així
com també dels drets de segell i "media annata" que ha de satisfer. Madrid.
3 lletres. [7] p.
Castellà
Moja 60/89

El rei comunica a Fernando de Mier que dels 300 escuts al mes concedits a
Antoni d'Oms i de Santapau a càrrec de la Batllia General de Catalunya, 50
siguin satisfets per la Reial Hisenda. Barcelona. Còpia. 1 p.
Castellà
Moja 60/94

Fragment de carta reial ordenant que, havent fet mercè a Antoni d'Oms i
Santapau, capità de la companyia de guàrdies de Catalunya, de 150 escuts
al mes sobre les rendes de les salines d'Alacant, sigui extensiva la percepció
de la renda sobre les salines d'Oriola i que lliuri el despatx necessari pel seu
compliment. [Barcelona]. Còpia. 1 p.
Castellà
Moja 60/107

Fragment de carta reial dirigida al secretari d'Estat i de Despatx de tresoreria
i finances, comte de Moriana, comunicant-li que, en consideració als bons
serveis d'Antoni d'Oms i que amb la seva mort les seves filles queden orfes,
ha resolt per via de la tresoreria major de guerra concedir-lis una assistència
de 1.300 ducats a l'any, a lliurar per mesos. Madrid. Còpia. 1 p.
Castellà
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1715,
febrer, 5

Certificat notarial del despatx de concessió de rendes sobre béns confiscat a Moja 20/96
Anton d'Oms i Santapau
Pasqual Ruíz, notari de València, dóna fe que Josep Viñes, prevere, li
mostrà un despatx estès per Josep Pedrajos, superintendent general que fou
de rendes reials i béns conficats del regne de València, de data 27 de maig
de 1713, pel qual consta que a Antonio d'Oms i Santapau se li consignaren
diferents partides en metàl·lic procedents de rendes de dissidents al rei Felip
V. Inclou diligència signada per Francisco Barber Albiñana i Feliciano Blasio,
notaris de València, de la credibilitat del notari autoritzant. València. [1] bif.
Castellà

1716,
novembre,
28 - 1719,
juliol, 16

Lletres d'Agatangelo Ordoñez a Agustí de Copons, marquès de Moja de la
Torre

1717, abril,
16

Certificat notarial de la suspenció de la consignació de rendes a Antoni
d'Oms i Santa Pau i a altres

Moja 233/1/33

Dossier amb les missives d'Agatangelo Ordoñez, tractant de les rendes dels
Oms sobre béns confiscats. Elx. 6 lletres. [9] p.
Castellà

Moja 20/104

Miguel Calbo, notari del rei i de la Superintendència general de rendes reials
de la ciutat i Regne de València, dóna fe sobre paper segellat que en
l'expedient que es tramita en la superintendència referent al cobrament de
8.000 ducats de velló de la media annata per part del marquès de Villasor,
consta que per ordre reial i del Consell d'Hisenda de 23 de juliol de 1714 es
va demanar suspendre la consignació de pensions i rendes sobre els drets
vells de la ciutat de València, confiscats a l'esmentat marquès, a diferents
interessats, entre els quals Anton d'Oms, fins que la Reial Hisenda no
hagués cobrat els 8.000 ducats. Inclou diligència signada per Francisco
Barber Albiñana i Francisco Alvarez, notaris de València, de la credibilitat del
notari autoritzant. València. [1] bif.
Castellà
1718,
febrer, 6

Fe notarial estesa per Alonso Pizarro, escrivà de Motril, dels béns adjudicats
per Melchor Rafael de Macanaz, jutge de confiscacions, a favor de Joan
Copons

Moja 326/II/33

Alonso Pizarro certifica que per adjudicacions de Melchor Rafael de Macanaz
consta que per Reial Decret de 8 de febrer de 1708 va fer mercè al
brigadier Joan de Copons i Grimau de 8.000 ducats de plata sobre béns
confiscats a rebels de la ciutat de San Felipe (anteriorment Xàtiva) i que se li
va fer pagament de l'esmentada quantitat sobre béns d'Oriola. Motril. [2] p.
Castellà
1723, agost, Lletra d'Antonio Peres Pastor a [Agustí de Copons i de Copons, marquès de
1
Moja de la Torre]

Moja 233/1/37

Dossier amb una lletra d'Antonio Peres Pastor, tractant de rendes. Elx. 1
carta. [2] p.
Castellà
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[1753] "Solicituts sobre las dos pensions de 1000 duros cada una sobre vacants de Moja 280/II/1
bisbats de Nueva España concedidas a doña Cayetana y doña María Ignacia
1766,
setembre, 3 de Oms"
Dossier amb les súpliques dirigides al rei, petició al jutge de vacants de
bisbats i notes sobre el tema. La camisa té un sumari de les unitats que s'hi
contenen. Barcelona. Còpies i esborranys. 16 unitats. [34] p.
Castellà
1711,
novembre,
26

Lletra de Martín Goycoechea a Agustí de Copons i de Copons, marquès de
Moja de la Torre

Moja 233/1/24

Dossier amb la missiva de Martín Goycoechea donant notícia de l'enviament
de diners des de Mèxic. Veracruz (Mèxic). 1 lletra. 1 p.
Castellà
1713, gener Lletres de Joaquín de Zavalexo al marquès de Moja
3
Dossier amb la missiva de Joaquín de Zavalexo. Mèxic. 1 carta. [2] p.
Castellà

Moja 280/I/28

1713,
gener, 15 1716, juliol,
4

Lletres de Francisco de Pagave al marquès de Moja

Moja 280/I/16

1715,
desembre,
31

Lletres de Fernando Chacón al marquès de Moja

1715,
gener, 7 1778, juliol,
23

"Documents relatius a las dos pensions de 1000 duros anuals cada una
Moja 280/II/2
concedidas per lo senyor rey a favor de doña Gayetana de Oms y de doña
Maria Ygnacia de Oms, germanas sobre vacants de bisbats de Nova España
en 1715"

Dossier amb les lletres de Francisco de Pagave. Atrisco (Atlixco, Mèxic),
Brest (França), Mèxic, Madrid. 5 cartes. [27] p.
Castellà

Moja 280/I/5

Dossier amb missiva de recomanació dirigida a un tercer sense esmentar.
Madrid. Còpia. 1 carta. [2] p.
Castellà

Dossier amb els títols i cèdules de concessió reials i cèdules reials, així com
també relacions, comptes i estats dels cobraments i instruments de gestió.
Mèxic, San Lorenzo el Real, Madrid. Originals i còpies. 51 unitats. [123] p.
Castellà
1715,
novembre,
16

Lletres de l'Almirante [de Indias] al marquès de Moja

Moja 280/I/2

Dossier amb la missiva de l'Almirante [de Indias] i duc. Madrid. 1 carta. 1 p.
Castellà

1715,
Lletres de Luis Niño al marquès de Moja
novembre, 9
Dossier amb la missiva de Luis Niño. Madrid. 1 carta. [3] p.
Castellà
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1716,
desembre,
20

Lletra de Pedro Cristóbal de Reynono a Agustí de Copons i de Copons,
marquès de Moja de la Torre

Moja 233/1/36

Dossier amb la missiva de Pedro Cristóbal de Reynono, en la que tracta de
diners. Puerto de Santa María. 1 lletra. 1 p.
Castellà

1716,
Lletres de Pedro de Reynoso a José Antonio de Almonza
novembre, 1
Dossier amb la missiva de Pedro de Reynoso enviada a José Antonio de
Almonza. Puerto de Santa María. 1 lletra. 1 p.
Castellà

Moja 280/I/18

1716,
Deutes i havers de les rendes d'Amèrica de Caietana i Maria Ignàsia d'Oms
novembre, 8
Taula a doble columna en què per una banda es fan constar les despeses i
per una altra els havers de les rendes d'Amèrica. [Madrid]. [2] p.
Castellà

Moja 11/III/60

1717,
novembre,
22

Moja 280/I/23

Lletres de [Miguel de Ubilla y Sequera], marquès de Santa Sabina al
marquès de Moja
Dossier amb la missiva de [Miguel de Ubilla y Sequera] (marquès de Santa
Sabina). Mèxic. 1 carta. [9] p.
Castellà

1718,
gener, 15

Lletra de José Antonio Mendoza Caamaño y Sotomayor a Agustí de Copons
i de Copons, marquès de Moja de la Torre

Moja 233/1/31

Dossier amb la lletra de José Antonio Mendoza Caamaño y Sotomayor,
marquès de Villagarcía, sobre les rendes de Mèxic. Madrid. 1 lletra. [2] p.
Castellà
1720, agost, Lletres d'Agustín de Vidarte al marquès de Moja
17 / 1723,
març, 21
Dossier amb les lletres d'Agustín de Vidarte. Mèxic. 2 cartes. [8] p.
Castellà

Moja 280/I/26

1720, agost, Lletres de [Pedro Sánchez de Tagle?], marquès d'Altamira al marquès de
23
Moja

Moja 280/I/21

Dossier amb la missiva de [Pedro Sánchez de Tagle?], marquès d'Altamira.
Mèxic. 1 carta. [2] p.
Castellà
1733, juliol,
20

Lletra de Miguel Martínez de Zubiegui a Agustí Copons i de Copons,
marquès de Moja de la Torre

Moja 233/1/32

Dossier amb la lletra de Miguel Martínez de Zubiegui en la que tracta dels
cobraments de les rendes americanes. Cadis. 1 lletra. 1 p.
Castellà
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1758, abril, Lletres de Bernardo Marín al marquès de Moja
Moja 280/I/13
5 - 1763,
novembre, 9 Dossier amb les missives de Bernardo Marín. Inclou còpia d'una carta
enviada per Bernardo Marín al procurador general de la Companyia de Jesús
a Mèxic i un rebut signat per Francisco de Bustamante Velarde. Madrid. 3
cartes. [13] p.
Castellà

1766,
octubre, 15

Lletres de Pedro de Copons al marquès de Moja)

Moja 280/I/3

Dossier amb la missiva de Pedro Aparici. Madrid. 1 carta. [4] p.
Castellà
1767,
febrer, 26 /
1770,
octubre, 26

Lletres de Carlos Francisco Croix al marquès de Moja

1768,
setembre,
28

Lletres de Baltasar de Vidaurro a Manuel Escoto

1769, juliol,
28 - 1789,
juny, 27

Lletres de Manuel Escoto Oliver al marquès de Moja

1770,
desembre,
12 - 1771,
febrer, 2

Lletres de Manuel García de Tejada al marquès de Moja

Moja 280/I/7

Dossier amb la missiva de Carlos Francisco Croix (marquès de Croix i Virrei
de Nova Espanya). Inclou una anotació sobre el pagament amb un interès
del 6% en relació a la Reial Cèdula de 12 d'octubre de 1766. Mèxic. 1 carta.
[3] p.
Castellà
Moja 280/I/27

Dossier amb la missiva de Baltasar de Vidaurro a Manuel Escoto. Sl. 1 carta
(inclou una còpia). [5] p.
Castellà
Moja 280/I/8

Dossier amb les missives de Manuel Escoto Oliver (comerciant i apoderat del
marquès de Moja). Inclou còpia de 9 cartes enviades i una carta de Dámaso
Rorife enviada a Manuel Escoto. Barcelona, Madrid i Mèxic. 47 cartes
(incloses les còpies). [110] p.
Castellà

Moja 280/I/9

Dossier amb les lletres de Manuel García de Tejada. Inclou còpia d'una carta
enviada. Barcelona i Madrid. 4 cartes. [9] p.
Castellà

1770, juliol, Lletres de Juan Agustín de Uztariz al marquès de Moja
17 - 1770,
desembre, 4 Dossier amb la missiva de Juan Agustín de Uztariz (marquès d'Echandía).
Inclou còpia de 2 cartes enviades. Barcelona i Cadis (Andalusia). 7 cartes
(incloses les còpies). [12] p.
Castellà

Moja 280/I/24

1772,
gener, 22

Moja 280/I/4

Lletres d'Antonio Bucarelli Ursúa al marquès de Moja
Dossier amb la còpia de lletra enviada a Antonio Bucareli. Barcelona. 1 carta.
[2] p.
Castellà
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1772,
octubre, 6 1778, abril,
11

Lletres de José Padrés al marquès de Moja

Moja 280/I/15

1773, juliol,
14

Lletres de Francisco Ibarrola y Gorvea al marquès de Moja

Dossier amb les lletres de José Padrés. Inclou còpia de 9 cartes enviades.
Barcelona i Cadis. 23 cartes. [67] p.
Castellà

Moja 280/I/12

Dossier amb la missiva de Francisco Ibarrola y Gorvea (marqués de
Zambrano). Madrid. 1 carta. 1 p.
Castellà
1773, juny,
16 - 1773,
agost, 7

Lletres de Ramon Talavera Dalmases al marquès de Moja

1773,
setembre
29 - 1774,
abril 16

Lletres de Francisco Gil al marquès de Moja

Moja 280/I/22

Dossier amb les lletres de Ramon Talavera Dalmases. Inclou còpia de 2
cartes enviades. Barcelona i Madrid. 6 cartes (incloses les còpies). [12] p.
Castellà
Moja 280/I/10

Dossier amb les missives de Francisco Gil. Inclou còpia d'una carta enviada.
Barcelona i Veracruz (Mèxic). 4 cartes. [6] p.
Castellà

1774, març, Lletres de José Antonio Almena al marquès de Moja
1 - 1781,
desembre, Dossier amb les lletres de José Antonio Almena (apoderat del marquès de
22
Moja). Cadis (Andalusia). 12 cartes. [29] p.
Castellà

Moja 280/I/1

1776, maig, Lletres de Joaquín Riquelme al marquès de Moja
18 - 1785,
setembre,
Dossier amb les lletres de Joaquín Riquelme, Joaquín. Inclou una carta de
14
Barea Ortiz dirigida a Joaquín Riquelme i un estat de comptes dels
pagaments efectuats pel corresponsal. Madrid. 8 lletres. [29] p.
Castellà

Moja 280/I/19

1776, març, Lletres del marquès de Moja a Pere Pons
9
Dossier amb la missiva del marquès a Pere Pons. Mataró. 1 carta. [3] p.
Castellà

Moja 280/I/17

1778, abril, Lletres de María Teresa Ruis de Zenzano al marquès de Moja
Moja 280/I/20
28 - 1778,
setembre, 1 Dossier amb les missives de María Teresa Ruis de Zenzano. Cadis. 5 cartes.
[15] p.
Castellà
1778,
gener, 1 1780,
novembre,

Lletres de Pedro de Cos al marquès de Moja

Moja 280/I/6

Dossier amb les lletres de Pedro de Cos. Veracruz (Mèxic). 3 cartes. [4] p.
Castellà

1787, maig, Lletres de Juan [V]idal Mir al marquès de Moja
18
Dossier amb la missiva de Juan [V]idal Mir. Sl. 1 carta. [2] p.
Castellà
Fons Marquesat de Moja

Moja 280/I/25
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01.02.03.03.03.02. PENSIONS SOBRE VACANTS DE BISBATS DE NOV
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1790, març, Lletres de Juan Vicente de Güemes Pacheco de Padilla y Horcasitas al
16
marquès de Moja

Moja 280/I/11

Dossier amb la missiva enviada pel marquès de Moja a Juan Vicente de
Güemes Pacheco de Padilla y Horcasitas (II comte de Revillagigedo i Virrei
de la Nova Espanya). Inclou una còpia. Barcelona. Còpia. 1 carta. [8] p.
Castellà

Fons Marquesat de Moja
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01.02.03.03.04.01. BENEFICI DE SANT MIQUEL DE BUSTINS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1755]

"Varias notas que se han copiat de papers sueltos, y quasi romputs, y
serveixen per lo Benefici de Sant Miquel de Bustins, Parròquia de Finestras
en la Baronia de Santa Pau, Bisbat de Gerona"

Moja 444/I

Llibreta amb apunts, regestos i transcripcions d'instruments jurídics referents
al benefici datats entre 1340 i 1758. [Barcelona]. [23] p.
Català, llatí i castellà
[1762]

"Varias notas que se han copiat de papers sueltos, y quasi romputs, y
serveixen per lo Benefici de Sant Miquel de Bustins, Parròquia de Finestras,
en la Baronia de Santa Pau, Bisbat de Girona"

Moja 542/I

Llibreta que recull primerament els apunts històrics i regestos d'instruments
jurídics datats entre 1334 i 1758 relatius al benefici i a la Baronia de Santa
Pau, i a continuació l'"Extracte de las fundacions dels beneficis, lo un baix la
invocació de Sant Jaume y lo altre baix la invocació de Sant Egidi". Inclou,
sense relligar, una còpia parcial de la segona part, una relació cronològica i
una nota de crida a un altre plec d'arxiu. [Barcelona]. [57] p.
Català
1511,
febrer, 21 /
[1763]

"Acte original en lo qual don Joan de Pau, señor del Castell de Pau, cedeix al Moja 542/III
reverent Pere Volta prebere com a obtentor del benefici de Sant Miquel de
Bustins tot son dret que li perteneix en tot lo censal de 70 lliures y pensió 58
sous y 3 diners moneda de Barcelona, que rebia y debia rèbrer per la
consignació feta a ell per lo rey de España y sobre el General del Principat
de Cathaluña. Obté dit benefici lo doctor don Joseph Morató y Bolós prevere
y secretari del Sant Ofici de la Inquisició de Barcelona"
Dossier relligat que recull l'escriptura de lluïció atorgada per Pere Volta,
prevere de la Seu de Girona, davant Joan Sarriera i de Gurg, a favor de
Leonor de Rocafort i a continuació la cessió a favor del benefici de Joan de
Pau, marit de Leonor de Rocafort, del censal de preu 70 lliures i pensió 58
sous i 3 diners procedent de la consigna efectuada pel rei. I historial anònim
dels censals a favor del benefici des de 1505 a 1763. Girona i [Barcelona].
Còpia autèntica signada per Pere Rosselló, notari de Girona. [9] p.
Llatí i català

1575,
novembre,
24 - 1713,
juny, 26

Llibre factici d'escriptures del Benefici de Sant Miquel de Bustins

Moja 542/X

Llibreta que inclou relligats: l'escriptura d'encarregament de 60 lliures a favor
del benefici; escriptura de lluïció de 37 lliures, 10 sous atorgada per Jose
Gasull a favor de Josep Torroella; àpoca de 37 lliures atorgada per Josep
Gasull a favor de Bartomeu Esteve; escriptura de lluïció d'un censal de 60
lliures; poders atorgats per Josep Gasull a favor de Cristòfol Riera i nota de
la Taula dels comuns depòsits de Barcelona. Olot (Garrotxa), Santa Pau
(Garrotxa), Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa) i Barcelona. [33] p.
Llatí i català

Fons Marquesat de Moja
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01.02.03.03.04.01. BENEFICI DE SANT MIQUEL DE BUSTINS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1642, maig, "Acte de un censal de propietat 60 lliures barceloneses que correspon al
29
benefici de Sant Miquel de Bustins, que feia y prestaba lo senyor Feliciano
Falgas de la vila de Sant Feliu de Pallarols. Obté dit benefici lo doctor don
Joseph Morató y Bolós secretari del Sant Ofici de la Inquisició de Barcelona"

Moja 542/IV

Escriptura atorgada per Felicià Falgas, cavaller de Sant Feliu de Pallerols, i
protocol·litzada per Gaspar Arimany, de la venda a Jeroni Codina, obtentor
del Benefici de Sant Miquel de Bustins d'un censal mort de 60 lliures de preu
i 3 lliures de pensió anual. Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa). Còpia autèntica
signada per Joan Crous i Bonmatí el 10 de novembre de 1752. [4] p.
Llatí
1694,
gener, 20 /
[1755]

"Censal de pensió 23 sous y propietat 23 lliures venut y originalment creat
Moja 542/VII
per Rafel Coromina pagès del Puig de la Vila del Mallol, Bescomtat de Bas,
Bisbat de Gerona, com a principal y Joan Bonora ferrer de la Cellera de Sant
Cristòfol de las Planas com a fermansa a favor del senyor Joseph Gasull
clergue com a obtenint lo Benefici de Sant Miquel de Bustins. Lluït y
resmersat a Bernat Quintana de Tortellà, consta en la notaria de Santa Pau
als 21 de octubre de 1755"
Escriptura de censal mort atorgada per Rafel Coromina per la qual ven a
Josep Gasull, com a obtentor del Benefici de Sant Miquel de Bustins, un
censal mort de 23 lliures de preu i 23 sous de pensió anual, a pagar el 20 de
gener. Inclou àpoca. Amb l'anotació a la portada que va ser lluït el 1755.
Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa). Còpia autèntica signada per Joan Bosch,
notari de Sant Feliu de Pallerols. [13] p.
Llatí

1714, agost, "Acte del censal de propietat 37 lliures 10 sous que se encarregà Joseph
8
Gasull clergue com obtentor del benefici de Sant Miquel de Bustins que
antes feia y prestaba Antoni Puigdemont y Esteve Pagès de la Parròquia de
Sant Esteve de Llemana de la Baronia de Santa Pau"

Moja 542/V

Escriptura atorgada per Josep Gasull, i protocol·litzada per Cosme Miquel
Gasull, de l'encarregament a favor de Bartomeu Esteve del censal que
anteriorment havien venut els seus pares a favor del Benefici de Sant Miquel
de Bustins. Santa Pau (Garrotxa). Còpia autèntica signada per Gaspar
Claper, notari d'Olot, el 29 de novembre de 1754. [3] p.
Llatí

Fons Marquesat de Moja
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01.02.03.03.04.01. BENEFICI DE SANT MIQUEL DE BUSTINS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1720,
novembre,
27

"Provisió original de graduació de los crèdits contra el Mas Rifago y altres
Moja 542/VI
béns que foren de Joan Font y Rifago pagès de la Parròquia de Santa Pau,
firmada la sentència per lo doctor Francisco fluvià en 27 de novembre 1720 y
en ella quedà graduat en lo setè lloch un censal de 67 lliures 10 sous que
correspon al benefici de Sant Miquel de Bustins; las pensions del qual deu
pagar lo senyor Boigas y de Cortada, que comprà lo dit Mas Rifago. Altres
papers que són també del matex asumto"
Dossier que inclou la diligència judicial amb els crèdits que empenyoren el
Mas Rifago, de Joan Font i Rifago, pagès de Santa Pau, amb la
corresponent sentència i una súplica d'Antoni Gassull, obtentor del Benefici
de Sant Miquel de Bustins, dirigida a la justícia en la qual, després d'exposar
que Jacint Pujol, masover del mas Rifago, no el deixa cultivar la peça de
terra que havia estat empenyorada i executada en garantia d'un censal, en
demana la possessió. Santa Pau (Garrotxa). 2 unitats. [17] p.
Llatí i català

1727, juny,
23 - 1744,
juny, 23

"Llibreta en la que lo reverent Joseph Masjoan, prevere, asentaba lo que
Moja 542/VIII
cobraba del Benefici de Sant Miquel de Bustins, que obtenia lo doctor Joan
Riutet, prevere; des de la mort de l'últim obtentor que fou lo reverent
Masdevall, que morí en Sant Esteve de Llemana a 23 juny 1713, y lo nominat
doctor Riutet morí a 23 de maig de 1749. Obté dit benefici lo doctor Joseph
Morató prevere"
Registre redactat per Joan Masjoan de cobraments de les pensions des de
l'any 1727 a 1744 (per una banda, amb les quanties i les sumes totals, i per
una altra, els censataris), anotacions d'incobrats, rebuts de Josep Masjoan i
d'Aleix Rexach i compte del deute de Joan Riutet. [Barcelona]. [17] p.
Català

1751, juliol,
2 - 1787

"Llevador del Benefici baix la invocació de Sant Miquel en la capella de
Moja 542/XI
Bustins, parròquia de Sant Aniol de Finestras, Baronia de Santa Pau del que
és patró lo señor marquès de Moya. Obté dit benefici lo doctor don Joseph
Morató y Bolós prevere y secretari del Sant Ofici de la Inquisició de
Barcelona"
Registre de dotze censals del benefici, en el qual es fa constar per cada un
l'historial de les escriptures de cada un i les pensions cobrades. Inclou un
sumari a l'inici per censals. [Barcelona]. [70] p.
Català

1762,
"Reducció dels càrrechs del benefici sots invocació y en la capella de Sant
desembre, 4 Miquel de Bustins en la Parròquia de Sant Aniol de Finestras del Bisbat de
Gerona construida, fundat a vint-y-dos missas en la iglésia parroquial de dit
lloch per lo obtentor de dit benefici quiscun any celebradoras"

Moja 542/IX

Disposició de Pasqual Puig, canonge i doctor en ambdós drets, i vicari
general, d' Emanuel Antoni de Palmero, bisbe de Girona, per la qual, davant
la suplicació presentada per Josep Morató, obtentor del Benefici de Sant
Miquel de Bustins, altres antecedents documentals, que es detallen, i la
quantia de les rendes del benefici, vénen a bé una reducció dels càrrecs del
benefici. Inclou una còpia simple. Girona. 2 unitats. [10] p.
Llatí

Fons Marquesat de Moja
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1763 - 1772 "Notas escritas per mon amat pare que donan noticias corresponents al
Moja 542/II
Benefici baix la invocació de Sant Miquel, fundat en la capella de Sant Miquel
de Bustins, de la Baronia de Santa Pau"
Llibreta amb primerament notícies de censals i en segon lloc notes de les
pensions de censals cobrades i no cobrades del benefi. [Barcelona]. [11] p.
Català

1773, març
30

Carta de Joan Serra Huerta

Moja 358/20

Lletra de Joan Serra Huerta, notari, enviada a Grau Cassani exposant que
no va ser el notari que va capbrevar les rendes del Benefici de Sant Miquel.
Cassà de la Selva (Gironès). 1 carta. [3] p.
Català
1789

"Llevador del Benefici, baix la invocació de Sant Miquel en la capella de
Bustins, Parròquia de Sant Aniol de Finestras, Baronia de Santa Pau, del
que es patró lo senyor Marquès de Moja. Obté dit benefici lo doctor Joseph
Morató y Bolós, prebere y secretari de Sant Ofici de la inquisició de
Barcelona"

Moja 444/II

Llibreta en la qual es troben inventariats els censals del benefici, amb els
regestos de les escriptures, i les seves corresponents rendes, satisfetes
entre 1752 i 1789. Inclou sumari dels censals. [Barcelona]. [88] p.
Català, llatí i castellà
1791

"Llevador de las rendas del Benefici baix la invocació de Sant Miquel fundat
en la capella de Bustins, cohordinat per lo senyor don Joseph Morató y
Bolós, prevere del dit benefici en Madrid a 2 de febrer de 1791"

Moja 542/XII

Registre dels censals i rendes del benefici assentats pels mesos de l'any que
han de ser cobrats, de gener a desembre. Inclou al darrere sumari onomàstic
dels censalistes. [Barcelona]. [19] p.
Català
1791

"Llevador de las rendas del Benefici baix la invocació de Sant Miquel, fundat
en la capella de Bustins, cohordinat per lo Dr. Don Joseph Morató y Bolós,
prebere y obtentor de dit Benefici en Madrid a 2 de febrer de 1791"

Moja 444/III

Llibreta en la qual es troben inventariats els censals del benefici i les seves
corresponents rendes percebudes entre els mesos de gener i desembre de
1791. Inclou sumari dels censalistes. [Barcelona]. [19] p.
Català, llatí i castellà

Fons Marquesat de Moja
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Títol/Descripció

Topogràfic

1807, maig, Escriptura atorgada per Maria Lluïsa de Copons d'augment de dotació dels
Moja 1 bis/74
22 / 1807,
beneficis de Sant Jaume, d'Amer, i de Sant Miquel de Bustins, de Finestres
maig, 25
Maria Lluïsa de Copons, marquesa de Moja de la Torre, viuda de Josep de
Copons Oms, com a patrona dels beneficis anomenats de Sant Jaume, de
l'església parroquial d'Amer, i de Sant Miquel de Bustins, de l'església
parroquial de Finestres, en consideració que la dotació del primer és de 78
lliures, 1 sou i 10 diners, de renda anual i que el segon benefici està dotat de
només 12 lliures, ambdós amb l'obligació d'haver de celebrar una missa per
cada lliura, i que per disposicions sinodals el mínim que ha de disposar cada
benefici és de 100 lliures, davant el notari Josep Clos i els testimonis de
Bonaventura Vidal, escrivà de cambra de la Reial Audiència, i d'Esteve
Milans, atorga escriptura d'unió d'ambdós beneficis i augment de dotació
econòmica amb un capital de 1.506 lliures i de renda anual de 45 lliures, 3
sous i 2 diners, quantitat que s'obliga satisfer en una sola paga al beneficiat
que obtingui el benefici. Inclou la diligència de l'assentament en el Registre
d'Hipoteques i l'aprovació eclesiàstica. Barcelona i Girona. Còpia autèntica
estesa sobre paper segellat pel mateix notari autoritzant. [5] p.
Castellà

Fons Marquesat de Moja
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01.02.03.03.04.02. BENEFICI DE SANTA MARIA DE RUBÍ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1479,
gener, 2

Escriptura de venda del mas Masferrer de Rubí atorgada per Jaume
Berdines i la seva germana Eufresina a favor de Francesc Serra

Moja 329/V/30

Jaume Berdines i Eufresina, germans, fills de Joan i Joana vénen a Francesc
Serra el mas Masferrer el qual està sota el domini del Benefici de Santa
Maria de Rubí. Terrassa (Vallès Occidental ). Còpia autèntica signada per
Isidre Font Prats, Antoni Simon i Gaspar Py, notaris de Mataró, l' 1 de
desembre de 1817. [12] p.
Llatí
1751,
Escriptura de confessió atorgada pel convent de Monte Carmelo a favor del
novembre, 6 benefici de Santa Maria de Rubí

Moja 329/V/31

Jeroni Mestrem prior del covent i els fres del convent de Monte Carmelo
reconeixen a favor de Benet de Cartellà i Desbac, prevere i canonge,
obtentor del Benefici de Santa Maria de Rubí diferents peces de terra de
Rubí. Barcelona. Còpia autèntica signada per Jaume Just, notari de
Barcelona, el 24 de desembre de 1816. [12] p.
Llatí
1755,
gener, 13 1768,
gener, 18

"Trasllats de las causas del Benefici de Santa Maria fundat en la Iglésia de
Moja 381
Rubí; del qual es patró lo il·lustre senyor marquès de Moya y vuy lo obté don
Ramon Copons y de Oms"
Procediments judicials oberts davant els jutges emfiteucaris i en la Reial
Audiència per Ramon de Copons, com a obtentor del benefici sota invocació
de Santa Maria fundat en l'Església de Sant Pere de Rubí, contra Josep
Llunell, pagès de la parròquia de Valldoreix; Josep Mitjans i Margarit i la seva
esposa Marianna, Francesc Marinell, i Teresa Trulles, per no voler reconèixer
a favor del benefici el domini directe les peces de terra de les que són
emfiteutes. Barcelona. Còpies per a Ramon de Copons i d'Oms. [350] p.
Castellà, català i llatí

1756, abril,
2 - 1786

Benefici de Santa Maria de Rubí

Moja 558/VII

Dossier que inclou: l'escriptura d'establiment atorgada per Antoni Valls,
teixidor de lli de Sant Cugat del Vallès, com a procurador de Ramon de
Copons i Oms, canonge de Tarragona i obtentor del benefici de Santa Maria
de l'Església de Sant Pere de Rubí, a favor de Marianna Trullés, vídua de
Josep Antoni Trullés, mercader, per la qual el procurador li estableix una
peça de terra de preu 23 sous i 6 diners de cens anuals, a més del delme a
la dotzena i la primícia; un dictamen jurídic anònim sobre els drets de
patronat de Caietana de Copons sobre l'esmentat benefici, l'informe que amb
el títol "Notícia individual dels productos componen la renda o dotació del
benefici baix la invocació de santa Maria, fundat en la parroquial iglésia de
Sant Pere de rubí, bisbat de Barcelona, de patronat de la casa de Oms, com
a señors del castell y terme de rubí, qual al present té presentat Dn. Pere
Pau de Sentmanat per lo difunt il·lustre senyor don Joseph Copons y de
Oms, marquès de Moya" es detallen els censos, el delme i els dominis
directes, així com també els títols que els legitimen, i una nota sobre la renda
i la despesa del benefici de l'any 1784. Sant Cugat del Vallès (Vallès
Occidental). Còpia autèntica estesa per Miquel Cabanyeras i esborrany i
originals. 4 unitats. [18] p.
Castellà, llatí i català
Fons Marquesat de Moja
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01.02.03.03.04.02. BENEFICI DE SANTA MARIA DE RUBÍ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1762, juliol,
2

Escriptura de confessió atorgada per Josep Mitjans Margarit a favor del
Benefici de Santa Maria de Rubí

Moja 329/V/32

Josep Mitjans Margarit, pagès de Rubí, com a usufructuari de l'heretat de la
seva difunta esposa Marianna Mitjans Margarit i Serra del Padró, senyora útil
del mas anomenat Serra del Padró, així com també administrador dels béns
dels seus fills, reconeix a favor de Ramon Copons i d'Oms, prior i canonge
de la Catedral de Tarragona, com a obtentor del Benefici de Santa Maria de
Rubí diferents propietats peces de terra de Rubí sota domini i en alou del
benefici de Santa Maria de Rubí. Barcelona. Còpia autèntica signada per
Isidre Font Prats, Antoni Simon i Gaspar Pi, notaris de Mataró, l' 1 de
desembre de 1817. [11] p.
Català
1817, agost, Causa judicial entre Pere Pau de Sentmenat i Josep Riera i Maria Aguilera
Moja 329/V/33
26 - 1819,
març, 15
Procediments oberts inicialment per Joan Baptista Campaner com a
procurador de Pere Pau de Sentmenat, obtentor del benefici de Santa Maria,
davant la cúria reial ordinària de Rubí, contra Josep Riera, pagès de Rubí, i
Maria Aguilera, viuda, per negar-se a pagar el lluïsme, i continuats en la
Reial Audiència davant el jutge Jaume Villaurrutia: demanda, exposició de
fets, diligències... Sabadell i Barcelona. Còpia per a Pere Pau de Sentmenat.
2 unitats. [69] p.
Castellà
1820, abril,
24

Certificats de judicis de conciliació oberts per Joan Baptista Campaner

Moja 329/V/34

Benet Cortada, batlle constitucional de Sant Cugat del Vallès, certifica i
reprodueix les actes de conciliació celebrades el 23 i 24 d'abril entre Joan
Baptista Campaner com a demandant i Miquel Corts, Narcís Torrella, Jaume
Farreras, Pere Farabal, Pere Pahisa, Jaume Serra i Miquel Dalmau, com a
demandats, i el mateix demandant i Pau Serra, respectivament, amb motiu
de pagament de lluïsmes. Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental). 2
unitats. [3] p.
Castellà

Fons Marquesat de Moja
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01.02.03.03.05. ACTIU. CENSALS COBRATS, PARTICIPACIÓ EN SOCIE
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1591]

"Memorial del procés primitiu y del procés de la causa de appellació y del
procés de la causa de supplicació entre Bernat Llupià de una y dona Marina
Bosch y de Homs y don Nofre de Homs de part altra…"

Moja 20/26

Dictamen sobre un reclam posat per Marina d'Oms contra Bernat Llupià per
1.200 lliures en una causa judicial seguida en la Reial Audiència entre Bernat
Llupià i els germans Maria i Onofre d'Oms. S.l. Incomplet. [14] f.
Català
[1690]

Nota i advertiment sobre la fiança i obligació d'una partida de taula de canvi
lliurada a favor d'Anton d'Oms

Moja 11/III/24

S'adverteix que de 6.138 lliures deposades per Joan Pere Jaubert a favor
d'Anton d'Oms el 25 d'agost de 1682, 3.800 serviren perquè aquest compràs
l'onzè de Jerp per la qual cosa caldria saber si Teresa d'Oms va signar
fiança i obligació en aquesta operació. [Barcelona]. 1 p.
Català
[1700]

Censals rebuts per la casa d'Oms

Moja 11/III/38

Notes amb les notícies de censals des de 1605 fins a 1679, la major lluïts.
En algun cas aporten, a més de la quantitat econòmica, dades dels
instruments jurídics, notaris atorgants i dates. [Barcelona]. [23] p.
Català
[1718]

"Censals de Torralba a la casa d'Oms"

Moja 20/30

Inventari del títols jurídics pels quals Manuel d'Oms i els seus hereus són
propietaris de dos censals dels comtes de Torralba; amb notícia dels notaris,
dates d'atorgament i regest. [Barcelona]. [4] f.
Català
[c. 1714]

"Memoria de los vienes libres del Sr. Dn. Antonio de Oms"

Moja 11/III/53

Relació de sous i rendes d'Antoni d'Oms, així com també de les rendes de la
seva esposa Teresa de Sarriera. [Madrid]. [4] p.
Castellà
1497, agost, Causa judicial entre Pere Arnau d'Oms, senyor de Tatzó d'Avall, i Joan Grau Moja 20/5
18 - 1497,
d'Argilers
octubre, 11
Procediment obert per Pere Arnau d'Oms en la Cúria de primeres
apel·lacions de Rosselló contra Joan Grau d'Argilers. Còpia autèntica estesa
per Baltasar Sans, datada el 13 de març de 1498.
Llatí i català
1569,
desembre,
15

Escriptura de quitament de censals atorgada per Aldonça d'Oms i tutors de
Berenguer d'Oms, fill d'Antoni

Moja 20/36

Aldonça d'Oms, viuda d'Antoni d'Oms, tant en el seu propi nom com també
com hereva del seu marit Antoni, i Francesc de Calders i Pere Pastor,
curadors de Berenguer d'Oms atorguen escriptura de quitament de censals.
[Barcelona]. Còpia incompleta del segle XVIII. [12] f.
Llatí
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01.02.03.03.05. ACTIU. CENSALS COBRATS, PARTICIPACIÓ EN SOCIE
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1599, juliol,
24 - 1600,
març, 3

Causa judicial interposada per Jeroni Amigó, tutor i curador dels fills del
difunt Berenguer d'Oms davant el tribunal de greuges de les Corts de 1599

Moja 10/II/11

Jeroni d'Amigó, com a tutor i curador dels fills del difunt Berenguer d'Oms
interposa plet pel cobrament de 2.314 lliures que resten per cobrar de 5.507
lliures que fou condemnat a pagar el procurador fiscal per sentència dels
jutges de greuges de les Corts de 1564. Barcelona. [22] p.
Llatí i català
1599, juny, 6 Testimoni notarial dels assentaments referents als pagaments i execució de
les sentències a favor de Berenguer d'Oms del Tribunal de Greuges de les
Corts de 1564 i 1585

Moja 10/II/12

Assentaments dels llibres de compartiments de greuges en els quals es
detallen els pagaments realitzats per les sentències de les Corts de 1564 i
1585 a Berenguer d'Oms. Còpia. [Barcelona]. [2] p.
Català i llatí

1607, març, Causa judicial entre Bernat d'Oms i Joan Ros
17 - 1607,
juny, 6
Procediment evocat a la Reial Audiència per Bernat d'Oms, domiciliat a
Perpinyà, contra Joan Ros, advocat fiscal patrimonial reial de la Cúria de
Perpinyà, per una venda fraudulenta: demanda, diligències, súpliques i
fonaments de dret. Barcelona. Còpia per a Bernat d'Oms. [19] p.
Llatí i català

Moja 318/1

1617, abril,
10 - 1622,
agost, 27

Moja 11/III/5

Causa judicial entre Maria d'Oms i Miquel Sentmenat i els hereus de Jeroni
Desbosc
Procediment seguit en la Reial Audiència en la causa de Maria d'Oms contra
Miquel de Sentmenat i els hereus de Jeroni Desbosc per raó de crèdits que
gravaven l'heretat dels Oms: deposicions, súpliques, exposició de fets i
diligències. Barcelona. Acèfal. [21] p.
Català i llatí

1648,
Requeriment
desembre, 4
Antoni Jolí, burgès de Perpinyà, com a procurador de Maria Teresa d'Oms i
Santapau. Còpia autèntica. [4] f.
Llatí i català

Moja 20/12

1654, març, Causa judicial entre Maria Teresa d'Oms i Miquel Salba i de Vallgornera
Moja 318/26
16 - 1658,
juliol, 9
Procediment obert en la Reial Audiència per Maria Teresa d'Oms, viuda
d'Anton d'Oms, contra Miquel Salba i de Vallorgonera per un censal de 1.300
lliures de preu: demanda, diligències, exposició de fets. Barcelona. Còpia per
a Maria Teresa d'Oms. [50] p.
Llatí i català
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1661, juny,
30

Causa judicial entre Emanuel d'Oms i els comtes de Robres

Moja 318/8

Procediment d'evocació a la Reial Audiència per Emanuel d'Oms d'una
causa oberta en la Cúria del Veguer de Barcelona contra Bernat Pons i la
seva esposa Caterina, comtes de Robres: súplica i exposició de fets.
Barcelona. Còpia per als comtes de Robres. [5] p.
Llatí

1666,
Carta de Mariana d'Àustria a Vicente Gonzaga, virrei de Catalunya
Moja 60/66
desembre, 1
Testimoni notarial de la lletra de Mariana d'Àustria insertada en el procés
judicial seguit en la Reial Audiència entre Gaspar d'Oms, d'una part, i Teresa
d'Oms de l'altra, en la qual, demana informacions. Madrid. Signat per
Emanuel Teixidor, notari de Barcelona. [2] p.
Castellà i llatí
1668, abril, Causa judicial entre Teresa d'Oms i els tutors i curadors dels fills d'Emanuel
17 - 1699,
de Sentmenat
novembre, 9
Procediment de suplicació a una provisió de la causa oberta en la Reial
Audiència per Teresa d'Oms, viuda, contra els tutors i curadors dels fills
d'Emanuel de Sentmenat: súplica, exposició de fets i diligències. Barcelona.
Còpia. [42] p.
Llatí i català
1670, juliol,
29

Moja 318/10

Escriptura de consignació de censal atorgada per Eleonor de Lanuça a favor Moja 20/120
de Joana d'Oms
Eleonor de Lanuça i Raset, viuda de Francesc de Lanuça, com a curadora i
també procuradora de Francesc Sacirera, altre curador de Manuel de
Sentmenat i de Lanuça, atorga consignació del censal que fa la Diputació del
General, de pensió 35 lliures, a la causa pia fundada per Joana Dusai a la
senyora Joana d'Oms, monja del Monestir de Jonqueres. Barcelona. Còpia
autèntica estesa per Ramon Vilana Perlas, notari de Barcelona, el 20 de
maig de 1715. [1] bif.
Llatí i català

1671,
Acta notarial de compareixença i de recepció de dipòsit atorgat per Ramon
desembre, 1 d'Oms i de Santapau a favor de la seva germana Maria

Moja 20/73

Ramon d'Oms i de Santapau reconeix haver rebut el dipòsit de béns mobles
que havia lliurat la seva germana Maria, viuda del noble Manuel d'Oms i de
Cabrera, capità de cavalls de les guàrdies de Catalunya, al notari Ramon de
Vilana Perles. Els béns recepcionats es relacionen en un memorial, entre els
quals consten objectes de plata, una imatge de fusta de Nostra Senyora dels
Agravis i un retrat de Berenguer d'Oms. Barcelona. Còpia autèntica estesa
sobre paper segellat per Josep Llaurador, notari de Barcelona, el 2 d'agost
de 1725. [1] bif.
Llatí i català
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1674,
febrer, 28

Testimoni notarial de la clàusula de venda d'un censal de 12.479 lliures, 10 s Moja 20/68
6 continguda en l'escriptura de concòrdia protocol·litzada per Ramon Vilana
Perlas i atorgada per Gabriel de Llupià, com a procurador general de Marina
de Grimau i de Llupià, Francisco Fernández de Córdova i la seva muller
Marianna de Cordova, d'una part, i Josep de Lanuça, la seva esposa
Gertrudis i Manuel d'Oms i de Cabrera, de l'altra
Rafel Albià, notari de Barcelona, transcriu la clàusula de l'escriptura de
concòrdia signada el 28 de febrer de 1668, per la qual, Gabriel de Llupià en
nom dels poderdants i per pagar al matrimoni Lanuça i a Manuel d'Oms, els
ven un censal de pensió anual de 350 lliures hipotecant els delmes del terme
de Biure i el terçó dels delmes de Figueres i Vilafant, Fontanilles, Vilamalla i
Sant Miquel de Fluvià, de l'heretat de Victòria de Guimerà, avui dels
venedors. Barcelona. Rubricat també per Pau Pi i Isidor Famades, notaris de
Barcelona. [1] bif.
Llatí i català

1704,
gener, 15 1704,
febrer, 8

Causa judicial entre Teresa d'Oms i Maria d'Oms

Moja 318/19

Procediment seguit en la Reial Audiència per Teresa d'Oms contra Maria
d'Oms per un deute de 371 lliures i un sou: súplica i diligències. Barcelona.
Còpia per a Teresa d'Oms. [3] p.
Llatí

1725, agost Certificat notarial de l'àpoca atorgada per Ramon d'Oms i Santapau a favor
10
de la seva germana Maria

Moja 20/76

Josep Llaurador, notari de Barcelona, regentant el protocol de Ramon de
Vilana Perlas, certifica sobre paper segellat que en l'escriptura d'àpoca
atorgada davant el seu predecessor el 22 de desembre de 1673 consta el
lliurament per part de Maria d'Oms de diferents cortinatges de domàs i una
escultura de Sant Antoni de Pàdua a Ramon d'Oms. Barcelona. [1] f.
Català i llatí
1739, abril 8 Lletra de Francisco Luis Symán a Gaietana d'Oms, muller d'Agustí de
Copons i Copons

Moja 20/3/2

Dossier amb la lletra de Francisco Luis Symán. Exposa que una persona que
va a la recerca de drets d'altres que no són cobrats per oblit li ha fet saber de
l'existència de d'una pensió sobre la ciutat de València. València. 1 lletra.
Castellà
1745,
octubre,
20 - 1755,
desembre
3 - 1761,
juliol, 4

Lletres de Josep Segarra al marquès de Moja

Moja 20/3/1

Dossier amb les lletres de Josep Segarra, en relació a una pensió sobre la
ciutat de València. Inclou una lletra de Francisco Luis Symán, 6 còpies de
cartes de resposta amb 2 lletres de canvi incloses, còpies autèntiques d'un
debitori, un inventari de documents de Francisco Luis Symán, un rebut estès
per Maria Anna Descatllar a favor de Josep Segarra i una anotació sobre
cobraments. València. 25 lletres.
Castellà i catala
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[1600]

Súplica de Bernat d'Oms dirigida al lloctinent de Catalunya

Moja 10/II/43

Bernat d'Oms, davant l'execució de càrregues de blat i ordi realitzada a
instància de Pere Serinyana i altres a conseqüència de la sentència a que
fou condemnat el seu difunt pare Onofre d'Oms, suplica la liquidació del
deute. [Barcelona]. Esborrany. [2] p.
Llatí
[1620]

Testimoni notarial de l'àpoca atorgada per Jeroni Romaguera, procurador del Moja 20/64
Monestir de Sant Esteve de Banyoles, a favor de Berenguer d'Oms i de
Santapau
Mateu Cebrià, notari de Banyoles, certifica que en el protocol d'Antic
Perpinyà, consta, alhora que també transcriu, l'àpoca, de 9 de gener de
1613, per la qual Jeroni Romaguera, procurador del Monestir de Sant Esteve
de Banyoles, reconeix a Jaume Valls, canonge, procurador de Berenguer
d'Oms i de Santapau, senyor de la Baronia de Santapau, 25 lliures en
moneda barcelonesa per pensions d'un censal venut per Joan Cella i de
Tafurer a Berenguer d'Oms, i protocol·litzat per Bernat Casselles, notari de
Girona, el 30 d'abril de 1609. Banyoles. Còpia autèntica. [1] bif.
Llatí

[1620]

Testimoni notarial de l'àpoca atorgada per Jeroni Romaguera, procurador del Moja 20/63
Monestir de Sant Esteve de Banyoles, a favor de Berenguer d'Oms i de
Santapau
Nicolau Puig, notari de Banyoles, certifica que en el protocol d'Antic
Perpinyà, consta, alhora que també transcriu, l'àpoca, de 21 d'agost de 1612,
per la qual Jeroni Romaguera, procurador del Monestir de Sant Esteve de
Banyoles, reconeix a Jaume Valls, canonge, procurador de Berenguer d'Oms
i de Santapau, senyor de la Baronia de Santapau, 25 lliures en moneda
barcelonesa per pensions d'un censal venut per Joan Cella i de Tafurer a
Berenguer d'Oms, i protocol·litzat per Bernat Casselles, notari de Girona, el
30 d'abril de 1609. Banyoles. Còpia autèntica. [1] bif.
Llatí

[1650]

Relació d'operacions en taules de canvi realitzades en nom de Francisca
d'Oms i de Vilanova

Moja 10/II/45

Inventari a tres columnes, en forma de taula, en el qual es troben
inventariades les operacions de canvis portats a terme per Guillem Duc, Toni
Xautó i Joan Pere Ursu, corredors d'orella de Perpinyà, en nom de Francisca
d'Oms, consignant el valor en moneda de Barcelona, els beneficiaris i
l'interès en la moneda de Perpinyà. [Perpinyà]. [2] p.
Català
[1660]

Causa judicial entre Emanuel d'Oms i Francesc de Sentmenat i la seva
esposa Emerenciana

Moja 311/32

Procediment obert evocat a la Reial Audiència per Emanuel d'Oms en la
causa oberta davant la cúria del veguer de Barcelona contra Francesc de
Sentmenat i la seva esposa, sense que consti el motiu: demanda i
diligències. Barcelona. Còpia per Emanuel d'Oms. [4] p.
Llatí
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[1667,
gener 27]

Valoració del patrimoni Oms, de la branca de Vilallonga de la Salanca

Moja 20/17

Relació del valor de les rendes de Maria Teresa d'Oms i de Santapau en les
quals es fan constar les del Rosselló i Conflent, perdudes amb el Tractat dels
Pirineus, i les realment existents, amb la relació de censals que les graven,
redactat a efectes de la carta reial d'1 de desembre de 1666 que disposa que
davant el plet dels creditors censalistes i la pèrdua del patrimoni dels Oms,
es faci estimació i es passi a pagar les pensions dels censals a proporció del
patrimoni realment existent. [Barcelona]. [2] bif.
Català
[1671]

Censal de 16 lliures i 15 sous prestat pels Oms al Convent de Santa Caterina Moja 11/III/13
Nota en la que a manera d'historial es detalla que Teresa d'Oms, muller
d'Anton Berenguer d'Oms, prestava cada any a Dalmau d'Ivorra, baró de
Sant Vicenç, un censal de pensió de 16 lliures i 15 sous, el qual, juntament
amb sis pensions, fou donat per Dalmau d'Ivorra al Convent de Santa
Caterina en una part per la lluïció d'un censal i la resta per la fundació d'una
missa per les ànimes de Tomàs i Francisca Fontanet i d'Ivorra. S.l. [2] p.
Català

[1671]

Dictamen d'un consell sobre la defensa presentada per Maria i Anton d'Oms
esgrimint sine actione agis en una demanda sobre un censal

Moja 11/III/12

Parer d'un consell en què es fa constar que per unanimitat es demana la
declaració que "no té lloch la exceptió sine actione agis". Sl. Esborrany. [3] p.
Català
[1680]

Testimoni notarial de l'àpoca atorgada per Narcís Camps a favor de Ramon
d'Oms i de Santapau

Moja 20/77

Pere Garriga, notari de Girona, certifica que en el protocol de Joan Sarriera i
de Gurb, consta, alhora que també transcriu, l'àpoca, de 29 de maig de
1674, per la qual Narcís Camps, doctor en ambdós drets, domiciliat a Girona,
reconeix a Ramon d'Oms i de Santapau, senyor de la Baronia de Santapau,
650 lliures en moneda barcelonesa per pensions d'un censal venut per
Berenguer d'Oms i Maria Anna d'Oms i de Sentmenat, a Maties Cella i de
Canet, i protocol·litzat per Bernat Puigvert, notari de Barcelona, el 5 de maig
de 1611. Girona. Còpia autèntica. [1] bif.
Llatí
[1682, març Relació de censals dels Oms lluïts el 24 de març de 1682
Moja 20/46
24]
Inventari de les escriptures de censals, lluïts el 24 de març de 1682, creats i
venuts per diferents membres del llinatge Oms, entre 1456 i 1673, en el qual
es fa constar la data de venda, el nom del venedor i el del comprador, el preu
i la pensió i el nom del notari que va protocol·litzar l'escriptura. [Barcelona].
[1] f.
Català

Fons Marquesat de Moja

428

01.02.03.03.06. PASSIU. CENSALS VENUTS, DEUTES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1683]

Nota de partides de taula de canvi del llinatge Oms

Moja 10/II/35

Relació de partides realitzades per Joan Pere Jaubert a favor de Maria
d'Oms, així com també de despeses del llinatge Oms girades mitjançant
depòsits, amb llurs corresponents dates. [Barcelona]. Esborrany. [4] p.
Català

[1696]

Nota sobre pagaments efectuats pels Oms als Lanuça

Moja 11/III/77

Nota anònima sobre transferències i pagaments per lletres de canvi en la
qual es fan constar les dates, conceptes, escriptures d'àpoca i quantitats.
[Barcelona].
Català
[1700]

Defensa de Manuel d'Oms per no haver de satisfer pensions d'un censal
reclamades per Josep d'Ardena

Moja 11/III/39

Dictamen anònim en relació a un censal que la casa d'Oms satisfeia a Joan
de Vilanova i que després en temps de guerra passà a Josep d'Ardena pel
qual s'informa que les pensions anteriors a 1645 ja foren satisfetes a
Francisca d'Oms, neboda de Joan de Vilanova i mare de Manuel d'Oms, com
hereva del seu oncle, i les posteriors a l'esmentat any en el que morí no es
poden reclamar perquè passaren a Manuel d'Oms i a la seva germana, la
comtessa de Plasencia, extingint el censal. I que, a més, tot suposant que
només s'hagués extingit la meitat, Manuel d'Oms només es veuria obligat a
satisfer, per disposició del capítol 5 del tractat de pau ajustat a Figueres, les
corresponents en el temps de guerra. [Barcelona]. [4] p.
Català
[1700]

Deute d'Anton d'Oms i Cabrera amb el marquès de Tamarit

Moja 11/III/29

Nota referent al deute de 210 doblons contret amb el marquès de Tamarit en
el qual es troben descrites les diferents partides. [Barcelona]. 2 p.
Castellà
[1701]

"Deutes de casa Oms de differents personas"

Moja 11/III/43

Relació de creditors, amb el concepte i la quantitat del deute, en el qual
consten Joan Lapeyra, mestre Francesc [Faiges], seller; [Joan] Farriol,
Francesc Estruch i mestre Palau, brodador. [Barcelona]. [3] p.
Català
[1713]

Deute d'Antoni d'Oms i Santapau

Moja 11/III/49

Informe de comptes d'un creditor anònim, possiblement un sastre, dels
deutes d'Antoni d'Oms; es fan constar 3 reconeixements de deute signats el
19 de juliol de 1709, 19 de maig de 1710 i 11 d'agost de 1712 per un import
total de 21.660 reals de velló, la compra de diferents peces de roba i el
pagament de personal domèstic. [Madrid]. Incomplet. [3] p.
Castellà
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[1714]

"Memoria de los acrehedores del Sr. Dn. Antonio de Oms, que goze de
gloria, y las cantidades"

Moja 11/III/52

Relació dels creditors i de les quantitats que prestaren agrupats per
procedència, la ciutat de Madrid i Catalunya; en el marge del nom de cada
creditor es fa constar si existeix posseix escriptura. [Madrid]. [2] p.
Castellà

[1714]

Memòria dels deutes d'Antoni d'Oms de Santapau i la seva esposa Teresa
de Sarriera

Moja 11/III/55

Relació sumària dels creditors i de les quantitats que es deuen. [Barcelona].
3 p.
Castellà
[1719 1720]

Memòries dels deutes de la difunta Maria d'Oms i de Lanuza

Moja 11/III/64

Dossier amb els informes dels diners deixats pel marquès de Moja de la
Torre, amb notícia de les dates i dels intermediaris, a Maria d'Oms i dels
deutes de l'esmentada senyora amb diferents persones, principalment
personal domèstic. [Barcelona]. 2 unitats. [4] p.
Català
[1720,
setembre]

Dictamen del doctor Domingo Miró en relació al requeriment instat per Josep Moja 11/III/65
Antich al comte de Solterra
Informe sobre el requeriment presentat al comte de Solterra el 18 de
setembre de 1720 pel qual s'insta, com a avalador amb el marquès de
Cartellà d'Anton d'Oms i Santapau, a satisfer tres pensions d'un censal de
preu 1.030 lliures. El parer del lletrat és que per defugir la via executiva amb
la qual és amenaçat, procuri del successor i hereu d'Antoni d'Oms que es
detingui la instància de Josep Antic. Girona. 3 p.
Català

[1720]

Deutes d'Anton d'Oms i conveni amb els creditors

Moja 11/III/63

Dossier amb la relació dels creditors catalans i import dels deutes, i
esborrany de l'informe sobre els mateixos amb les dades de les escriptures
notarials que les justifiquen, els béns d'Anton d'Oms que quedaren després
de la seva mort per pagar els deutes i proposta d'ajust amb els creditors.
[Madrid]. [5] f.
Castellà
[1738]

Nota de l'escriptura de cessió de pensions atorgada per Vicent Escrivà, com Moja 11/III/74
a procurador d'Helena de Gelabert, viuda del comte de Plasencia, a favor de
Bonaventura de Lanuça i d'Oms
Regest en què es fa constar el notari atorgant, les pensions degudes al
difunt Anton de Lanuça i que deuen ser pagades a Helena de Gelabert com
a hereva i les pensions que Anton de Lanuça havia de cobrar del marquès
de Moja i del censal de preu 7.000 lliures. [Barcelona]. [2] p.
Català
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1531, maig, "Còpia de huna àpocha de 270 lliures, 12 sous, 6 fermada per mossèn
21
Estanybó al senyor de Vilallonga per las execuçions dels censals feta l'any
1531"

Moja 10/II/16

Escriptura d'àpoca atorgada per Joan Francesc d'Estanybó a favor del seu
cunyat Joan Francesc d'Oms, senyor de Vilallonga, i protocol·litzada per
Pere Falgues, notari de Perpinyà, de 270 lliures, 12 sous i 6 diners. Perpinyà.
Còpia autèntica estesa per Jeroni Falgues, germà del notari autoritzant. [4] p.
Llatí i català
1543, juliol,
7

"Venda y original creacio de censal feta y firmada per lo legítim procurador
del noble Sr. Don Anton de Oms a favor de las Sras. Adriana de Arbicia y
Ribes y Eleonor Lucrecia de Castellet, mare y filla"

Moja 10/II/9

Escriptura de censal mort atorgada per Anton d'Oms, i protocol·litzada per
Clement Calopa, per la qual Pau Renard, com a procurador general d'Anton
d'Oms, cavaller de l'Ordre militar de Sant Jaume de l'Espasa, ven a Adriana
Arbici i de Ribes, viuda de Miquel Jeroni Arbici, i a la filla d'ambdós, Leonor
Lucrècia, muller de Francesc de Castellet, un censal mort de 200 lliures de
preu i 10 lliures de pensió, sobre un censal mort de la Generalitat de
Catalunya procedent de l'herència d'Anna de Sentmenat, sa mare,
pagadores el 7 de juliol. Conté àpoca. Barcelona. Còpia autèntica estesa per
Bonaventura Gali, notari de Barcelona. [24] p.
Llatí
1555,
febrer, 18

"Venda de un censal de 550 ll. que rebia Dna. Anna de Semmanat del
Compte de Cabrera"

Moja 10/II/10

Escriptura de censal mort atorgada per Anton d'Oms, i protocol·litzada per
Pau Renard, per la qual Pere Pastor, com a procurador general d'Anton
d'Oms, ven a Catalina Pere, viuda de Bartomeu Pere, i als curadors i tutors
dels seus fills, un censal mort de 550 lliures de preu i 27 lliures i 10 sous de
pensió, sobre un censal mort del comte de Cabrera procedent de l'herència
d'Anna de Sentmenat, sa mare, pagadores el 5 de setembre. Conté àpoca.
Barcelona. Còpia autèntica estesa per Josep Francesc Fontana, notari de
Barcelona, el 4 d'abril de 1704. [13] p.
Llatí
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1595, juliol,
7 - 1595,
juliol, 8

"Copias de partidas fetas a 8 de juliol 1595 per lo banc de Jaume Bru y
Moja 19/59
Francesc Pobla de Barcelona de 442 lliures, 6 a dona Estephania de
Recasens y de Miquel d'Oms que pagava juntament per altras cavallers com
a fermansas de un censal feya Jaume Alamany de Bellpuig a dita dona
Estephania"
Galceran Cahorts i de Soler a compte de Galceran de Cartellà ordena al
banc de Jaume Bru i Francesc Pobla el pagament de 65 lliures a Miquel
d'Oms, les quals satisfà per la quantitat que ha de pagar a Estefania de
Requesens i de Cruïlles, muller de Miquel de Requesens i de Cruïlles, per
raó d'un censal de preu 2.000 lliures i pensió anual de 100 lliures que
Alemany de Bellpuig va vendre al pare d'Estefania. Per altra banda, Miquel
d'Oms ordena als mateixos banquers el pagament de 442 lliures i 6 a
l'esmentada senyora pels diners rebuts dels diferents fermances, els quals
per sentència de 5 de juny de 1595 de la Reial Audència foren condemnats.
Els condemnats foren els hereus de Ramon de Xammar, Pere Cella, Pere
Desbac, Miquel Cartellà, Pere Margarit, Francesc Monpalau, Andreu de biure
i Santcliment, Álvaro Caramnay i Joan Cors. Barcelona. [2] p.
Català

1597, març, "Àpoca de 39 lliures, 14 sous, 3 pagades per lo senyor Onofre de Oms per
25
unes despeses fetes de una executio feren per part de Eleonor Costa viuda
per 120 lliures"

Moja 20/59

Joan Clemens Argelich, notari de Perpinyà, dóna fe de la protocol·lització de
l'àpoca per la qual Bernat Sobre, notari; Josep Maiol i Antoni Martí,
procuradors de Leonor Costa, reconeixen haver cobrat d'Onofre d'Oms, de
Vilallonga de la Salanca, 39 lliures, 14 sous i 3 diners per les despeses, que
es transcriuen, d'un procés instat per la mateixa senyora contra Onofre
d'Oms per un deute de 120 lliures. Perpinyà. Còpia autèntica estesa pel
notari autoritzant. [1] bif.
Llatí i català
1610,
gener, 28

Escriptura d'àpoca atorgada per Rafel Cervera i protocol·litzada per Bernat
Puigvert, notari de Barcelona, a favor de Ramon i Marianna d'Oms

Moja 10/II/19

Rafel Cervera, ciutadà honrat de Barcelona, reconeix haver rebut de Ramon
d'Oms, cavaller de l'Ordre militar de Montesa i general de les galeres de la
Generalitat de Catalunya, i de Marianna d'Oms i Sentmenat, viuda de
Berenguer d'Oms, 75 lliures com a pagament de la pensió d'un censal mort.
Barcelona. Còpia autèntica estesa sobre paper segellat per Francesc
Bonaventura Torres, notari de Barcelona, l'1 de juliol de 1724. [2] p.
Llatí
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1610, març, Escriptura d'àpoca atorgada per Miquel Vidal, procurador de Jerònima
8
Agullana, i protocol·litzada per Bernat Puigvert, notari de Barcelona, a favor
d'Isabel d'Oliver, abadessa del Convent de Sant Pere de les Puelles de
Barcelona, en nom de Marianna d'Oms i Sentmenat i Berenguer d'Oms

Moja 10/II/20

Miquel Vidal, prevere, beneficiat de la Catedral de Barcelona i procurador de
Jerònima Agullana, viuda de Joan Agullana, reconeix haver rebut d'Isabel
d'Oliver, en nom de Marianna d'Oms i Sentmenat, viuda de Berenguer
d'Oms, 80 lliures com a pagament de la lluïció d'un censal mort. Barcelona.
Còpia autèntica estesa sobre paper segellat per Francesc Bonaventura
Torres, notari de Barcelona, el 24 de novembre de 1722. [3] p.
Llatí
1610, març, Escriptura d'àpoca atorgada per Miquel Vidal, procurador de Jerònima
8
Agullana, i protocol·litzada per Bernat Puigvert, notari de Barcelona, a favor
d'Isabel d'Oliver, abadessa del Convent de Sant Pere de les Puelles de
Barcelona, en nom de Marianna d'Oms i Sentmenat i Berenguer d'Oms

Moja 10/II/23

Miquel Vidal, prevere, beneficiat de la Catedral de Barcelona i procurador de
Jerònima Agullana, viuda de Joan Agullana, reconeix haver rebut d'Isabel
Oliver, en nom de Marianna d'Oms i Sentmenat, viuda de Berenguer d'Oms, i
Berenguer d'Oms, 300 lliures com a pagament d'una part de la lluïció d'un
censal mort. Barcelona. Còpia autèntica estesa sobre paper segellat per
Francesc Bonaventura Torres, notari de Barcelona, el 24 de novembre de
1722. [4] p.
Llatí
1610, març, Escriptura d'àpoca atorgada per Miquel Vidal, procurador de Jerònima
8
Agullana, i protocol·litzada per Bernart Puigvert, notari de Barcelona, a favor
de Francisca Ones, monja del Convent de Sant Pere de les Puelles de
Barcelona i administradora de la causa pia instituïda per Magdalena d'Oluja,
en nom de Marianna d'Oms i Sentmenat i Berenguer d'Oms

Moja 10/II/21

Miquel Vidal, prevere, beneficiat de la Catedral de Barcelona i procurador de
Jerònima Agullana, viuda de Joan Agullana, reconeix haver rebut de
Francisca Ones, en nom de Marianna d'Oms i Sentmenat, viuda de
Berenguer d'Oms, i Berenguer d'Oms, 100 lliures com a pagament d'una part
de la lluïció d'un censal mort. Barcelona. Còpia autèntica estesa sobre paper
segellat per Francesc Bonaventura Torres, notari de Barcelona, el 24 de
novembre de 1722. [4] p.
Llatí
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1610, març, Escriptura d'àpoca atorgada per Miquel Vidal, procurador de Jerònima
8
Agullana, i protocol·litzada per Bernat Puigvert, notari de Barcelona, a favor
d'Isabel d'Oliver, abadessa del Convent de Sant Pere de les Puelles de
Barcelona i administradora de la causa pia instituïda per Marina Civila, en
nom de Marianna d'Oms i Sentmenat i Berenguer d'Oms

Moja 10/II/22

Miquel Vidal, prevere, beneficiat de la Catedral de Barcelona i procurador de
Jerònima Agullana, viuda de Joan Agullana, reconeix haver rebut d'Isabel
Oliver, en nom de Marianna d'Oms i Sentmenat, viuda de Berenguer d'Oms, i
Berenguer d'Oms, 120 lliures com a pagament d'una part de la lluïció d'un
censal mort. Barcelona. Còpia autèntica estesa sobre paper segellat per
Francesc Bonaventura Torres, notari de Barcelona, el 24 de novembre de
1722. [4] p.
Llatí
1611, maig, Escriptura d'àpoca atorgada per Rafel Cervera, ciutadà honrat de Barcelona, Moja 10/II/24
26
i protocol·litzada per Bernat Puigvert, notari de Barcelona, a favor de
Berenguer d'Oms
Rafel Cervera reconeix haver rebut de Berenguer d'Oms, 75 lliures com a
pagament d'una pensió d'un censal mort. Barcelona. Còpia autèntica estesa
sobre paper segellat per Francesc Bonaventura Torres, notari de Barcelona,
l'1 de juliol de 1724. [2] p.
Llatí
1615, juny,
26

Nota sobre l'àpoca atorgada per Joaquim Valls davant Bernat Puigvert a
favor de Berenguer d'Oms

Moja 11/III/4

Joan Vilana Perles, escrivent de Bernat Puigvert, notari de Barcelona, estèn
nota que Joaquim Valls ha atorgat àpoca a favor de Berenguer d'Oms de 30
lliures rebudes en concepte de pensió de censal. [Barcelona]. 1 p.
Català
1616,
gener, 29 1617,
febrer, 15

Causa judicial entre Francesc Lluch i Magdalena d'Oms

1627, maig
21

Requeriment de Francisco Gualtieri a Berenguer d'Oms i Santapau

Moja 318/3

Procediment seguit en la Cúria del governador per Francesc Lluch, argenter
de Barcelona, contra Magdalena d'Oms per una feina no cobrada que
encarregà Ramon d'Oms, pare de Magdalena, al pare de Francesc:
demanda, diligències i exposició de fets. Barcelona. Còpia per a Magdalena
d'Oms. [19] p.
Llatí i català
Moja 20/9

Francisco Gualtieri, protonotari i jutge comissari apostòlic en les causes i
negocis de l'espoli del difunt Francesc Sentjust, bisbe de Girona, requereix a
Berenguer d'Oms que en termini de sis hores després de rebuda la cèdula
de notificació pagui 400 lliures que devia al difunt bisbe, sota pena
d'excomunió i de 1.000 ducats. Girona. [1] bif.
Castellà

Fons Marquesat de Moja

434

01.02.03.03.06. PASSIU. CENSALS VENUTS, DEUTES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1630,
desembre,
6 - 1631,
maig, 20

Causa judicial entre Antoni de Sentmenat de Lanuça i Berenguer d'Oms

Moja 318/4

1637,
febrer, 26 1638,
gener, 23

Causa judicial entre Elisabet Joana Sayol i Pere Desbosc i la seva esposa
Joana de Guimerà

1643, abril,
23

"Debitori fermat per dona Francisca de Oms y de Vilanova a Joan Vilarubia,
apotecari de Barcelona, de 203 lliures, 15 sous, 11 moneda barcelonesa"

Procediment seguit en la Reial Audiència per Antoni de Sentmenat contra
Berenguer d'Oms per pensions impagades de tres censals que prestava
l'heretat d'Oms: demanda, diligències i exposició de fets. Barcelona. Còpia
per a Berenguer d'Oms. [24] p.
Llatí i català

Moja 53/42

Procediment obert en la Reial Audiència en la causa entre Elisabet Joana
Sayol, d'una part, i Pere Desbosc i la seva esposa Joana de Guimerà, per un
censal: exposició de fets, diligències i sentència. Barcelona. Còpia per a
Pere Desbosc i la seva esposa Joana de Guimerà. [12] p.
Llatí i català
Moja 56/10

Signat davant el notari Honorat Sunyer. Perpinyà. [7] f.
Llatí i català
1644, maig, Causa judicial entre Francisca Carles, viuda de Bernat Carles, i Francisca
Moja 20/11
28 - 1644,
d'Oms
octubre 7
Procés instat en el Consolat de Mar de Perpinyà per Francisca Carles, viuda
de Bernat Carles, burgès de Perpinyà, contra Francisca d'Oms, viuda de
Josep d'Oms, i Jaume Traver, pagès del lloc de Vilallonga de Salanca i sogre
i hereu de Vicenç Andreu, per un deute de 205 lliures que va contreure
Josep d'Oms Desboc amb una lletra de canvi protestada, signada el 4 de
febrer de 1640 a favor de Bernat Carles i en la qual quedava obligat Vicenç
Andreu. Perpinyà. [12] f.
Llatí i català
1644,
novembre,
23 - 1645,
gener, 12

Causa judicial entre Francina Carles i Francesc d'Oms

1650, abril,
29 - 1650,
juny, 30

Causa judicial entre Ramon Calaf i Emanuel d'Oms

Moja 318/5

Procediment, d'apel·lació, seguit en el Consolat de Mar per Francina Carles
contra Francesc d'Oms: súplica i diligències. Barcelona. Còpia per a
Francesc d'Oms. [3] p.
Llatí i català
Moja 318/7

Procediment seguit en la Reial Audiència per Ramon Calaf, beneficiat de
l'Església de Sant Pere de les Puelles de Barcelona, contra Emanuel d'Oms
per un deute de 371 lliures i un sou: demanda, diligències i exposició de fets.
Barcelona. Còpia per a Ramon Calaf. [11] p.
Llatí i català
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1650,
desembre,
17

Àpoca atorgada per Miquel Freixa i protocol·litzada per Joan Fores, notari de Moja 20/84
Perpinyà, a favor de Manuel d'Oms
Joan Pau Feliu, notari, procurador del noble Miquel Freixa, de Perpinyà,
confessa haver rebut de Manuel d'Oms 82 lliures, 2 sous, moneda
barcelonesa corresponents a l'ordre d'execució de la Reial Audiència.
Perpinyà. Còpia. [1] bif.
Llatí

1659, març, Causa judicial entre Francesc Pons i Teresa d'Oms
Moja 311/1
17 - 1659,
agost, 8
Procediment obert davant el lloctinent per Francesc Pons, frare de Ripoll,
contra Teresa d'Oms i Santapau, per pensions impagades d'un censal de
pensió 45 lliures, degudes com a consignatària de Josep Pons i de Guimerà,
d'un censal que prestava la casa d'Oms: diligències i articles de prova. Es fa
constar per diligència el tancament del plet per una concòrdia atorgada
davant Francesc Llunell, notari de Barcelona, el 8 d'agost de 1659 i una
àpoca. Barcelona. Còpia per a Teresa d'Oms. [27] p.
Llatí i català

1662,
febrer, 10

Al·legació jurídica redactada pels lletrats Tristany i Graells a favor dels tutors Moja 20/23
i curadors de Manuel de Sentmenat en la causa judicial seguida en la Reial
Audiència contra Teresa d'Oms
Al·legació a la liquidació de les quantitats econòmiques de la sentència
judicial. Els juristes són del parer que els tutors i curadors de Manuel de
Sentmenat més que debitors són creditors dels béns de l'altra part en
129.218 lliures i un diner. Inclou una anotació i una relació de títols per a la
continuació de la causa. Barcelona. [13] f. + [2] bif.
Català i castellà

1662, març, Rebut estès per Casilda de Sentmenat i de Lanuça, priora del Monestir de
Moja 20/40
10 - 1665,
Nostra Senyora de Junqueres, a favor de Teresa d'Oms
juliol, 10
Casilda de Sentmenat confessa haver rebut de Teresa d'Oms 150 i 60 lliures
el 10 de març de 1662 i el 10 de juliol de 1665 respectivament, diners
corresponents a les pensions anuals de censal de 1651 a 1664. [Barcelona].
[1] f.
Català
1664,
desembre,
26

Escriptura d'àpoca atorgada per Francesc de Sentmenat a favor de Manuel
d'Oms

Moja 20/16

Francesc de Sentmenat, tant en nom propi com també procurador de la seva
esposa Emerenciana de Toralla i Gassol, reconeix haver rebut de Manuel
d'Oms 137 dobles d'or en concepte d'una consignació que satisfé el 8 de
setembre de 1664 a Lluís Sayol. Barcelona. Còpia simple sense que consti el
nom del notari autoritzant. [1] f.
Llatí
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1664, juny,
13

Escriptura de consignació atorgada per Francesc de Sentmenat a favor de
Lluís Sayol

Moja 20/15

Francesc de Sentmenat consigna a Lluís Sayol 25 dobles d'or, de valor 137
lliures i 10 sous en moneda barcelonesa, d'un deute de Manuel d'Oms,
segons concòrdia signada el 23 de setembre de 1664, les quals satisfarà
Manuel d'Oms el 8 de setembre de 1664. Barcelona. Còpia simple sense que
consti el nom del notari autoritzant. [2] p.
Llatí
1665, juny,
10

Acta de manifestacions atorgada per Gaspar d'Oms, abat de la Col·legiata
de Sant Feliu de Girona

Moja 20/90

Gaspar d'Oms, davant Pere Rosselló, notari de Girona, i els testimonis de
Pere Collell i Pere Batlle, declara que per pagar les butlles emanades al seu
favor per a la provisió de l'abadiat de la Col·legiata de Sant Feliu, la seva
mare Teresa d'Oms va manlllevar i vendre diferent tapissaria per valor de
400 dobles. Girona. Còpia autèntica estesa sobre paper segellat per
Francesc de Déu, notari de Girona, el 20 de maig de 1727. [1] f.
Llatí i català
1666, juliol, Causa judicial entre Maria Teresa d'Oms i diversos creditors
22 - 1666,
setembre, 3 Procediment obert en la Reial Audiència per Maria Teresa d'Oms, viuda,
contra diferents creditors pel fet de no poder pagar els deutes degut a
l'embargament del patrimoni de l'heretat Oms situat al Rosselló per part de
França: súplica i diligències. Barcelona. Còpia. [4] p.
Llatí i català

Moja 318/9

1666,
setembre,
20

Ordre de pagament de Manuel d'Oms a Jaume Teixidor

Moja 11/III/10

1668, abril,
10

"Divisió entre los egregis senyors comptes de Plasencia de una y don
Emanuel de Oms y de Cabrera de part altra y consigna per dit don Emanuel
feta a dits egregis comptes de Plasencia de 587 lliures proprias y pencio 72
lliures, 14 sous, 10 part del censal dividit"

Lletra ordenant a Jaume Teixidor el pagament de sis dobles a Pedro
Planella, el qual a continuació estèn rebut. S.l. [2] p.
Català
Moja 20/69

Escriptura de divisió atorgada per Josep de Lanuça i la seva esposa
Gertrudis, compte de Plasencia, d'una part, i Manuel d'Oms i de Cabrera, de
l'altra, i protocol·litzada per Ramon Vilana Perlas, per la qual, d'acord amb
escriptura de concòrdia signada el 28 de febrer de 1668 per Gabriel de
Llupià, com a procurador de la senyora Maria Grimau i de Llupià i dels nobles
Francisco Fernández de Córdova, comte de Torralva i de la seva esposa
Marianna de Córdova i Grimau, d'una part, i Josep de Lanuça Montbui,
comte de Plasencia, com a usufructuari, i Gertrudis de Lanuça, la seva
esposa, com a propietària, i Manuel d'Oms i de Cabrera, capità de cavalls de
la companyia de les guàrdies de Catalunya de l'altra, acorden la divisió d'un
censal i Manuel d'Oms atorga consigna. Barcelona. Còpia autèntica. [4] f.
Llatí i català
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1670, maig, Carta de Mariana d'Àustria a Francisco Fernández de Córdoba, duc de
12
Sessa i virrei de Catalunya

Moja 60/70

La reina governadora després de transcriure la lletra que va dirigir a Vicente
Gonzaga, virrei de Catalunya, amb data d'1 de desembre de 1666, en la que
exposa que és la seva voluntat que els creditors de Maria Teresa d'Oms i del
seu fill Ramon cobrin a proporció de les rendes disponibles del patrimoni del
llinatge existent a Catalunya i no per les perdudes del Rosselló, reitera la
disposició i dóna ordre al virrei perquè així ho executi la Reial Audiència.
Madrid. Còpia. [2] p.
Castellà
1670, maig, Àpoca atorgada per Gaspar Riu i protocol·litzada per Tomàs Canta, notari de Moja 20/70
2
Perpinyà, a favor de Ramon d'Oms i de Santapau
Gaspar Riu, pagès de Perpinyà, confessa haver rebut de Ramon d'Oms, fill i
hereu de Teresa d'Oms, 48 escuts d'or corresponents a 74 escuts d'un
reconeixement de deute atorgat per Maria Teresa d'Oms davant Francesc
Soldevila, notari de Barcelona. Perpinyà. Còpia autèntica estesa pel notari
autoritzant i rubricada també per Josep Costa i Josep Llembí, notaris de
Perpinyà. [1] bif.
Llatí
1671, abril, 9 Lletra de citació de la Cort del veguer del Rosselló i el Vallespir per demanda Moja 20/72
de Josep Dàrdena i Darnius contra Maria i Anton d'Oms
Francesc Romanyà, veguer del Rosselló i Vallespir, per demanda
interposada per Josep Dàrdena i Darnius, comte de les Illes, davant
Francesc Pontalla, jutge i assessor ordinari de la cort del veguer, cita a
comparèixer a Maria i Anton d'Oms. Inclou còpia de la súplica de demanda.
Perpinyà. [1] f. + [1] bif.
Català
1672,
octubre, 8

Causa judicial entre Maria d'Oms i Pau Lladó

Moja 11/III/14

Demanda presentada davant el canceller per Maria d'Oms, viuda de Manuel
d'Oms, contra Pau Lladó, mercader, per raó d'un paner de plata que el seu
difunt marit li deixà en penyora. Barcelona. Còpia per a Maria d'Oms. [6] p.
Llatí i català
1676, juny,
12

Àpoca atorgada per Llàtzer Borell, prevere i rector de la Parròquia de Sant
Vicenç, a favor de Ramon d'Oms i de Santapau

Moja 20/78

Llàtzer Borell, prevere i rector de l'església parroquial de Sant Vicenç, de la
diòcesi de Girona, obtentor del benefici eclesiàstic de la Santa Creu, atorga
davant Miquel Orri, notari d'Olot, àpoca per la qual reconeix haver rebut de
Magí Figuerola, doctor en ambdós drets de la vila d'Olot i procurador general
de Ramon d'Oms i de Santapau, senyor de la Baronia de Santapau, 46
lliures, 10 sous en moneda barcelonesa en concepte de pensions d'un
censal de preu 300 lliures venut per Rafel Ros i de Ballarac, difunt,
procurador de Ramon d'Oms el 30 de gener de 1671. Olot (la Garrotxa).
Còpia autèntica estesa pel mateix notari autoritzant. [1] bif.
Llatí
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1677, agost, Rebuts estesos pels receptors de l'ofici de mestre racional, a favor de
8 / 1680,
Ramon d'Oms per una consigna
març, 18
Dossier amb dos rebuts pels quals Joan de Masdeu Esteve i Rafel Juan
Càrcer confessen haver rebut de Ramon d'Oms 22 lliures i 33 lliures
respectivament per un ajust de paraula fet entre Ramon d'Oms i Pere Rubí,
lloctinent de mestre racional, a compte del que ha de satisfer per una
consigna feta pel difunt Anton Reart. [Barcelona]. [2] p.
Català

Moja 11/III/15

1677,
"Apocha feta y firmada per lo reverent Llàtzer Burell, prevere y rector del
Moja 20/80
novembre, 6 Sallent, al molt il·lustre y noble senyor don Ramon de Oms y de Santapau..."
Josep Corominas, notari de la Baronia de Santapau, estén testimoni de
l'àpoca per la qual Llàtzer Burell confessa haver rebut de Ramon d'Oms 30
lliures en moneda barcelonesa corresponents a dues pensions d'un censal
venut el 30 de gener de 1671. Santa Pau (la Garrotxa). Còpia autèntica. [4] f.
Llatí

1678,
setembre,
26

"Concordia feta y firmada per y entre la noble mi Sra. Dona Maria de Oms,
viuda dexada del noble Sr. de Emanuel de Oms y de Cabrera, capità de
cavalls de las guardias de Catalunya, y don Anton de Oms, mare y fill, de
una, y lo noble Sr. Don Emanuel de Semmanat y de Lanuça, de part altre;
rebuda en poder del notari avall escrit als 26 de satembre 1678"

Moja 20/81

Maria d'Oms, Anton i Manuel d'Oms, davant les causes judicials iniciades
pels seus avantpassats el 1582 en relació a diferents rendes, les quals
malgrat ésser objecte de sentències, encara són objecte de conflictes,
convenen en resoldre les diferències i finir els plets d'acord en quatre
capítols. Barcelona. Còpia autèntica estesa per Ramon Vilana Perles i còpia
simple de la mateixa. [17] f.
Llatí i català
1679,
Cèdula de requeriment notarial estesa a instància d'Andreu Reart Icart i de
novembre, 3 Queralt dirigida a Maria d'Oms i Cabrera

Moja 20/107

Bonaventura Torres, notari de Barcelona, requereix a Maria d'Oms viuda a
que pagui a Andreu Reart Icart i de Queralt les pensions degudes d'un
censal mort de preu 800 lliures i pensió 40 lliures que li pertanyen per
escriptura de capítols matrimonials signats el 20 d'octubre de 1679.
Barcelona. [1] f.
Català
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1680,
gener, 30

Àpoca i protocol·lització de rebuts atorgada per Josep Seguí, procurador de
Josep de Ros, a favor de Ramon d'Oms i de Santapau

Moja 20/109

Josep Seguí, ciutadà de Barcelona, procurador de Josep de Ros, de Girona,
per escriptura de poders signats davant el notari gironí Isidre Vila el 30
d'octubre de 1677, reconeix haver rebut de Ramon d'Oms i de Santapau 115
lliures en moneda barcelonesa en concepte de tres pensions de censal de
1675, 1676 i 1677 de 35 lliures anuals, les quals consten cobrades pel seu
poderdant per rebuts, que transcriu, estesos pel mateix Josep de Ros.
Barcelona. Còpia autèntica estesa per Bonaventura Torres, notari de
Barcelona. [1] bif.
Llatí i català
1681, març, Rebut estès per Francesc Pontallà, advocat, a favor de Maria i Anton d'Oms Moja 11/III/18
10
Confessa haver rebut del doctor Josep Martí 6 dobles d'or corresponents a
pagues de treballs i memorials fets en les causes judicials que contra Maria i
Anton d'Oms aportaven en la Cort del Consell soberà de Rosselló la
comtessa d'Illa i el baró de Montclar. Perpinyà. [1] bif.
Català
1681,
novembre,
15

Compte del treball de notari i escrivà per encàrrec de Maria i Antoni d'Oms

1681,
setembre,
9 - 1693,
setembre,
26

Causa judicial entre el comte de Plasencia i Maria d'Oms

Moja 11/III/19

Anton Fabra, notari, i Francesc Gil, escrivà, estenen rebut de la factura
cobrada corresponent al treball realitzat en la causa judicial amb el doctor en
medicina Francesc Maresma. L'import inclou honoraris de feina, fulls i gestió
dels testimonis cridats pels Oms. [Barcelona]. 1 p.
Català
Moja 311/2

Procediment obert davant la Reial Audiència per Josep de Lanuza, comte de
Plasencia, contra Maria d'Oms, viuda d'Emanuel d'Oms, i el seu fill Anton per
un censal de preu 5.000 lliures i de pensió 250: demanda, diligències i
articles de prova. Barcelona. Còpia per a Maria d'Oms. [108] p.
Català i llatí

1682, març, Protest del comte de Plasencia a dues partides lliurades a la taula de canvi
16
per Maria i Anton d'Oms

Moja 11/III/20

Isidre Serra, causídic, com a procurador de Josep de Lanuça, comte de
Plasencia, protesta una partida de sis-centes trenta lliures lliurada mitjançant
taula de canvi de Barcelona per Maria d'Oms viuda i el seu fill Anton d'Oms,
capità de cavalls de la guarda de Catalunya, per raó que és un import
incorrecte, en realitat ha de ser de 1.050 lliures. Per la mateixa raó protesta
una altra partida de 215 lliures, 15 sous, sense que consti l'import íntegre
que s'exigeix. [Barcelona]. [2] p.
Català i llatí
1682,
novembre,
28 - 1686,
juny, 17

Causa judicial de Josep de Lanuça, comte de Plasencia, contra Antoni
d'Oms per un censal

Moja 20/110

Josep de Lanuça demanda a Antoni d'Oms com a hereu de Manuel d'Oms
pel capital i interessos d'un censal. Barcelona. [21] f.
Català i llatí
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1683, agost, Causa judicial entre el comte de Plasencia i la causa pia de Pere Mir
30 - 1700,
setembre,
Procediment obert per la causa pia de Mir en la causa seguida en la Reial
10
Audiència entre el comte de Plasencia contra Antoni d'Oms per un censal
venut per son pare Emanuel d'Oms a la causa pia i impagat: diligències i
fonaments de dret. Barcelona. Còpia. [35] p.
Llatí i català

Moja 318/43

1685, maig, Lletra de canvi estesa per Anton d'Oms ordenant al Sr. Pujol el pagament de Moja 11/III/21
14 / 1685,
500 lliures a Joan Farriol
maig, 16
Anton d'Oms signa ordre a favor de Joan Farriol, botiguer de teles el qual a
continuació signa rebut. [Barcelona]. 1 p.
Català
1687,
novembre,
7 - 1688,
març, 8

Causa judicial entre Joan Seol i Ramon d'Oms

1689,
novembre,
3 - 1692,
gener, 10

Causa judicial entre el comte de Plasencia i Antoni d'Oms i de Cabrera

1690,
febrer, 23 1690, juny,
27

Causa judicial entre Joana de Peguera i Antoni d'Oms

1690, juliol,
29

Carta de Carles II a Carlos de Aragón de Gurrea y de Borja, duc de
Villahermosa i virrei de Catalunya

Moja 318/11

Procediment de suplicació a una provisió de la causa oberta en la Reial
Audiència per Joan Seol i Joana Ventós contra Ramon d'Oms: súplica i
diligències. Inclou una factura de despeses per la suplicació. Barcelona.
Còpia. [6] p.
Llatí i català
Moja 318/12

Procediment de suplicació a una provisió de la causa oberta en la Reial
Audiència per Josep de Lanuza, comte de Plasencia, contra Antoni d'Oms,
capità de cavalls, per un censal impagat: súplica, diligències i fonaments de
dret. Inclou una factura de despeses per la suplicació. Barcelona. Còpia per
a Antoni d'Oms. [41] p.
Llatí i català
Moja 318/14

Procediment obert davant l'auditor general de l'exèrcit per Joana de Peguera
contra Antoni d'Oms i de Cabrera, capità de cavalls de les guàrdies de
Catalunya, per un censal impagat: demanda, diligències i fonaments de dret.
Barcelona. Còpia per a Antoni d'Oms. [6] p.
Castellà
Moja 60/83

Lletra de Carles II en la qual exposa que, vistos els serveis prestats per
Antoni d'Oms i Cabrera, capità de les guàrdies del Principat de Catalunya,
tracti si algun ministre pot tractar amb els creditors del capità per tal
d'acordar un ajust en el plet incoat en la Reial Audiència pel comte de
Plasència. Madrid. Còpia. [2] p.
Castellà
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1690, maig, Causa judicial entre Antoni de Camporrells i Antoni d'Oms
22 - 1690,
agost, 29
Procediment obert davant l'auditor general de l'exèrcit per Antoni de
Camporrell contra Antoni d'Oms i de Cabrera, capità de cavalls de les
guàrdies de Catalunya, per un crèdit impagat de 247,5 dobles: demanda,
diligències i exposició de fets. Barcelona. Còpia per a Antoni d'Oms. [6] p.
Castellà

Moja 318/13

1691,
Despatx del Consell de Guerra dirigit a l'auditor general de la gent de guerra
desembre, 3 del Principat de Catalunya en referència a una súplica d'Anton d'Oms

Moja 20/93

Francisco de Villaveta Ramírez, dels Consell de Guerra i de Castella,
comunica a l'auditor general de la gent de guerra del Principat de Catalunya
que, vista la súplica, que es transcriu, d'Anton d'Oms, capità de cavalls de la
companyia de les guàrdies Catalunya, en apel·lació a la sentència d'un plet
interposat per Josep de Lanuça, comte de Plasencia, suspengui les
diligències d'execució de la sentència. Madrid. [4] f.
Castellà
1691,
octubre,
13 - 1691,
octubre, 16

"Venerabilis abbatissa et conventus monialium Santi Petri Puellarum
presentis civitatis contra nob. don Antonium de Homs, Barcinonae
populatum".

Moja 20/22

En la causa judicial instada pel Convent de Sant Pere de les Puelles davant
la Reial Audiència sense que consti el motiu contra Anton d'Oms i Cabrera,
capità de cavalls de la guàrdia de Catalunya, la part d'Anton d'Oms demana
poder veure els actes del procés. Barcelona. [6] f.
Llatí i català
1696,
Certificat notarial d'una àpoca atorgada per Marià Fontana a favor d'Anton
desembre, 8 d'Oms

Moja 11/III/32

Joan Francesc Verneda, notari de Barcelona, reconeix que Marià Fontana,
apotecari, ha signat àpoca a favor d'Anton d'Oms de 40 dobles per l'import
de les medicines comprades a crèdit de la seva botiga per Ramon d'Oms i la
seva família; de les quals la meitat ha rebudes d'Eudald Morató, arrendatari
de les tasques de la Baronia de Santapau, i les restants per mans d'Anton
d'Oms. Barcelona. 1 p.
Català
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1698, març, Despatx de citació judicial del rei Lluís XIV instada per Joana de Pons i de
1
Ros, baronessa de Montclar

Moja 11/III/34

El rei Lluís XIV de França després d'exposar que Joana de Pons i de Ros,
viuda de Josep de Pons i de Guimerà i baronessa de Montclar, li ha fet saber
que el síndic del convent de Sant Agustí de Perpinyà havia obert causa
judicial contra Francesc Palmerola el qual havia estat condemnat, com a
possessor de béns de Josep i Manuel d'Oms, pare i fill respectivament,
domiciliats a Barcelona, a fundar una missa quotidiana en l'església de
l'esmentat convent i que l'esmentat Palmerola havia assignat a la baronessa
com a garantia, quan en cap cas pot estar obligada perquè en realitat ho són
els Oms, motiu pel qual demana que sigui Antoni d'Oms el condemnat en
prestar la garantia, cita a comparèixer a judici a Antoni d'Oms davant el
Consell Sobirà del Rosselló. Perpinyà. Còpia. [3] p.
Francès
1698,
octubre,
13 - 1704,
gener, 19

Causa judicial entre Joan Ferriol, Bernat i Narcisa Malag, d'una part, i Maria i Moja 318/16
Antoni d'Oms, d'una altra

1700,
gener, 15

"Compta del que lo señor Dn. Anton de Oms y Sta. Pau deu a Juan Lapeyra, Moja 11/III/42
que són 159 lliures, 4 sous, 9"

Procediments seguits en la Reial Audiència per Joan Ferriol i Bernat i
Narcisa Malag contra Maria d'Oms i de Lanuça, viuda, i Antoni d'Oms per un
debitori de 1.280 lliures impagat: súpliques, diligències i fonaments de dret.
Barcelona. Còpia per a Antoni d'Oms. 2 unitats. [53] p.
Llatí i català

Relació de despeses d'Antoni d'Oms i la seva muller Teresa satisfetes per
Joan Lapeyra, així com també diners deixats per aquest senyor. [Barcelona].
[2] p.
Català
1701,
novembre,
20

Relació de béns rebuts per mestre Francesc Faiges

1702, juny,
30 - 1703,
juny, 28

Causa judicial entre Gabriel Germà i Maria d'Oms

Moja 11/III/45

Felip Igual, d'ordre del mestre seller Francesc Faiges, estén rebut de béns
possiblement empenyorats per Antoni d'Oms i la seva muller, en el qual
consten un anell d'or i diamants, una dotzena de coixins guarnits, un doser i
un llit sencer. [Barcelona]. 1 p.
Català
Moja 318/17

Procediment obert en la Cúria del Veguer de Barcelona per Gabriel Germà,
paraire i saboner d'Olot, contra Maria d'Oms per un deute de 43 dobles
contret per Ramon d'Oms, marit de la denunciada, amb Miquel Camps, avi
de Gabriel Germà: demanda, diligències i fonaments de dret. Barcelona.
Còpia per a Antoni d'Oms. [9] p.
Llatí i català
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1703,
setembre,
24

Cèdula notarial de notificació estesa a instància de Joana de Paguera
dirigida a Anton d'Oms

Moja 20/39

Melcior Cortès, notari de Barcelona, notifica a Anton d'Oms que per un
capítol d'una escriptura de concòrdia atorgada el 19 de gener de 1701 entre
Joana de Paguera, viuda d'Anton de Paguera, i el seu fill Ermangol, el censal
de 27 lliures de pensió anual que satisfeia a Ermangol d'Oms ha de ser
satisfet a Joana de Paguera. Barcelona. [1] f.
Català
1704,
desembre,
9 - 1750,
juliol, 1

Causa judicial entre Joan de Sentmenat i Antoni d'Oms i continuada pels
seus descendents

1704, juny,
26

Rebut dels honoraris del notari Guillem Bosom per la redacció d'una acta de
manifestacions de cinc testimonis

Moja 311/33

Procediments oberts davant la Reial Audiència per Joan de Sentmenat
contra Antoni d'Oms per censals impagats: demanda, diligències i fonaments
de drets. Inclou l'àpoca atorgada per Francesc de Sentmenat a favor de
Manuel d'Oms el 18 d'abril de 1662, comptes i notes sobre les pensions
satisfetes. Barcelona. Còpia per a Teresa d'Oms. 20 unitats. [139] p.
Català, castellà i llatí

Moja 341/13

Guillem Bosom, notari, estèn rebut a favor d'Anton d'Oms per l'import d'una
acta de manifestacions de cinc testimonis en una causa judicial en la Reial
Audiència moguda per Felip Quintana contra l'esmentat Anton d'Oms.
Barcelona. 1 p.
Català
1706,
febrer, 3

Certificat notarial del reconeixement de deute atorgat per Anton d'Oms i
Santapau a favor de Josep Vilaseca, sastre de Barcelona

Moja 20/94

Joan Francesc Verneda, notari de Barcelona, certifica que per escriptura de
debitori atorgada davant seu el 17 d'octubre de 1694, Anton d'Oms va
reconèixer deure a Josep Vilaseca 600 lliures, quantitat que es va
comprometre a retornar en sis partides de 100 lliures anuals a comptar a
partir del moment que recuperés el patrimoni confiscat per França.
Barcelona. [1] bif.
Català
1707,
Causa judicial entre Francesc Amat Planella Gravalosa i Joan de Lanuça i
setembre,
d'Oms, comte de Plasencia
30 - 1707,
novembre, 9 Procediment obert per Francesc Amat Planella en la causa seguida en la
Reial Audiència entre Joan de Lanuça contra Teresa de Calders Desbosc:
súplica i diligències. Barcelona. Còpia per a Francesc Amat. [6] p.
Llatí i català
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1708, març, Despatx de Felip IV a favor d'Antoni d'Oms Santapau
Moja 60/106
9
José de Bordonaba, escrivà de la cambra, de manament del rei i d'acord
amb el consell fa saber a qualssevols responsables de justícia que els béns i
fideïcomissos d'Antoni d'Oms Santapau, procedents de l'herència de la seva
tia Teressa Calders i Desbosc, malgrat estar en territori enemic, no poden
ser embargats. Madrid, [5] p.
Castellà
1711, agost, Pagaré de 40 escuts d'or estès per Antoni d'Oms i de Santapau a favor de
Moja 11/III/48
25 / 1717,
Jacome Francisco Andriani
gener, 5
Anton d'Oms estén un val per un import de 40 doblons. A continuació, en el
dors, Jacome Francisco Andriani signa rebut a favor del Marquès de Moja de
la Torre de la quantitat retornada. Madrid. [2] p.
Castellà
1713,
Súplica d'Alonso de la Lama Noriega dirigida a l'alcalde de Madrid per
Moja 20/114
novembre, 4 l'embargament dels béns d'Antoni d'Oms i Santapau per impagament d'un val
Alonso de la Lama y Noriega, en nom d'Agustín Bernardo de Mendiri, veí de
Madrid, suplica a l'alcalde Francisco de Henao que mani als hereus, o en el
seu defecte, els marmessors, d'Antoni d'Oms que reconeguin el val que
signà el 19 de novembre de 1709 a favor de Juan Cavello Solares i, constant
la declaració, passi a embargar els seus béns. Segueix a continuació l'acord
favorable. Madrid. [1] f.
Castellà
1715, juny, 2 Acta de manifestacions atorgada per Joan Francesc Masnou davant Joan
Bosch, notari de Sant Feliu de Pallerols, a instància de Jaume Serrat

Moja 20/101

Joan Francesc Masnou, pagès del mas Masnou, de la parròquia de Sant
Pere Sacosta de les Planes d'Hostoles, i familiar del Sant Ofici de la
Inquisició, davant Joan Bosch, notari de Sant Feliu de Pallerols, declara que
el 1699 deixà sense interès al difunt Anton d'Oms i de Santapau 25 dobles
d'or, les quals va deixar a petició d'una lletra que va portar Jaume Serrat,
datada el 25 d'octubre, del mateix Anton d'Oms en què en demanava 50.
Mesos després Jaume Serrat li retornà les 25 dobles dels seus propis diners
per no haver-los pogut cobrar. Sant Feliu de Pallerols (la Garrotxa). Còpia
autèntica estesa pel notari autoritzant i rubricada també per Jaume Oliveres i
Jaume Pujol, notaris d'Olot. [1] bif.
Llatí i català

1715, març, Reconeixement privat de deute de Gaietana d'Oms i Santapau a favor dels
Moja 11/III/56
11 / 1716,
senyors Cambi i Spinelli
desembre,
31
Gaietana d'Oms confessa que els senyors Cambi i Spinelli li prestaren 200
doblons per poder pagar el funeral i enterrament del seu pare Antoni d'Oms,
el qual també els demanà prestats 200 doblons més amb motiu de la mort de
la seva esposa i mare. A continuació, Cambi i Spinelli signen rebut. Inclou
una nota en forma d'ordre sol·licitant la signatura del rebut. Madrid. 2 unitats.
[5] p.
Castellà

Fons Marquesat de Moja

445

01.02.03.03.06. PASSIU. CENSALS VENUTS, DEUTES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1716,
Escriptura de poders per a cobrar deutes atorgada davant Josep Llaurador
Moja 20/103
setembre 25 per Manuela Domènech, Maria Anna Vilaseca i Lucia Bover a favor de Pedro
de Urbina
Manuela Domènech, viuda de Francesc Domènech, ferrer i veí de Barcelona;
Maria Anna Vilaseca, viuda de Josep Vilaseca, sastre i veí de Barcelona, i
Lucia Bover atorguen poders a favor de Pedro de Urbina, resident en la Cort
de Madrid, amb les facultats de poder demanar, rebre i cobrar, atorgar i
confessar haver rebut dels hereus d'Antoni d'Oms i Santapau, i d'altres
qualssevols persones que tinguin i cobrin qualsevol béns i drets de
l'esmentat senyor, així com també pledejar i poder ser substituït. Les
quantitats adeutades són 76 lliures, 7 sous i 6; 624 lliures i 3 sous, i 47 lliures
i 7 sous corresponents a Manuela Domènech, Maria Anna Vilaseca i a
Luacia Bover respectivament. Barcelona. Còpia autèntica estesa per Josep
Llaurador, amb diligència de la credibilitat del notari autoritzant rubricada per
Pere Llosas i Salvador Pi, notaris de Barcelona. [1] bif.
Castellà
1716,
setembre,
28

Escriptura de poders per a cobrar deutes atorgada davant Josep Llaurador
per Carles i Jacint Camps, i Joan Avellà a favor de Pedro de Urbina

Moja 20/102

Carles Camps, confiter; Jacint Camps, teixidor de vels, i Joan Avellà,
xocolater, tots veïns de Barcelona, atorguen poders a favor de Pedro de
Urbina, resident en la Cort de Madrid, amb les facultats de poder demanar,
rebre i cobrar, atorgar i confessar haver rebut dels hereus d'Antoni d'Oms i
Santapau, i d'altres qualssevols persones que tinguin i cobrin qualsevol béns
i drets de l'esmentat senyor, així com també poder pledejar i poder ser
substituït per poders. Les quantitats adeutades són 13 lliures, 1 sou i 6; 108
lliures i 2 sous, i 537 lliures i 8 sous corresponents a Carles i Jacint Camps, i
Joan Avellà, com hereu del seu pare Joan, respectivament. Barcelona. Còpia
autèntica estesa sobre paper segellat per Josep Llaurador, amb diligència de
la credibilitat del notari autoritzant rubricada per Pere Llosas i Salvador Pi,
notaris de Barcelona. [1] bif.
Castellà
1718,
gener, 8 1750,
novembre,
18

Causa judicial entre Francesc Bergadà i els marquesos de Moja

Moja 311/19

Procediments oberts davant la Reial Audiència per Francesc Bergadà, de
Barcelona, contra els marquesos de Moja per un deute contret per Antoni
d'Oms amb Francesc Bergadà, pare del demandant, el qual va empenyorar
un censal que cobrava del comte de Torralva: demanda, diligències i proves.
Barcelona. Còpies per la marquesa de Moja i per Francesc Bergadà. 3
unitats. [46] p.
Castellà
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1718, juliol,
22

"Escriptura de cesión que otorgó el Ilmo. Señor don Fernando Ignacio de
Moja 11/III/61
Arango, abad de la Santa Iglesia de San Ildefonso de León, a favor del Rmo.
padre Juan Garzía, provincial de la religión de padres clérigos regulares
ministros de los enfermos que llaman Agonizantes en estos reynos de
España"
Dossier amb l'escriptura per la qual Fernando Ignacio de Arango atorga
davant Juan Pérez Muñoz, notari de Madrid, la donació dels 100 doblons que
li deu el marquès de Moja de la Torre com a hereu d'Antoni d'Oms i
Santapau. Així mateix, inclou el val per import de 100 doblons estès per
Antoni d'Oms a favor de Fernando de Aragon el 27 de novembre de 1711 i el
reconeixement del mateix pel marquès de Moja de la Torre el 29 d'octubre
de 1716. Madrid. Còpies simples. 3 unitats. [5] p.
Castellà

1719,
Resposta del marquès de Moja de la Torre a la proposta d'ajust amb Josep
desembre, 1 d'Antic, creditor d'Anton d'Oms, el seu difunt sogre

Moja 11/III/62

Agustí de Copons i Copons, II marquès de Moja, responent a la proposta de
Josep d'Antic de 15 de novembre de 1719 d'entrar en un ajust pel deute
d'Anton d'Oms, respon afirmativament, oferint satisfer 6.000 lliures pel primer
crèdit i pels altres, segons l'arbitratge de persones proposades per les dues
parts, a terminis, i en cas no sigui possible, s'ofereix a efectuar ajust privat.
Barcelona. [2] p.
Català
1721, juny,
21 - 1722,
juny, 1

Causa judicial entre Josep Antic i Joan de Sarriera, comte de Solterra

Moja 318/35

Procediment seguit en la Reial Audiència per Josep Antic contra Joan de
Sarriera, com a fiador amb Pere Cartellà i Desbac, marquès de Cartellà, d'un
censal de preu 1.030 lliures i pensió 51 lliures, 10 sous venut per Antoni
d'Oms i de Santapau a favor de Francesc Antic, pare de Josep, el qual va
ser impagat: súplica, diligències... Barcelona. Còpia per als marquesos de
Moja. [11] p.
Llatí i castellà

1722,
Certificat notarial dels assentaments consignats en la taula de canvi de
novembre, 6 Barcelona de la lluïció i quitament d'un censal mort realitzat per Marianna
d'Oms i Sentmenat, viuda de Berenguer d'Oms

Moja 20/62

Francesc Serra, notari de Barcelona i secretari de l'Ajuntament de Barcelona,
certifica sobre paper segellat que en el "Manual tercero de la tabla del
cambio y depósitos comunes" de 1609, 1610 i 1619, es troben assentades
partides, que transcriu, de la lluïció i restitució del preu d'un censal mort
efectuat per Isabel Olivera, abadessa del Convent de Sant Pere de les
Puelles i administradora de la causa pia instituïda per la difunta Marina Civila,
i Francisca Ones, monja del mateix monestir, en nom de Marianna d'Oms, el
qual va ser venut per Joan Sarriera i del que és titular Jerònima d'Agullana;
escriptura de lluïció fet en compliment de concòrdia atorgada per Magdalena
Sarriera, Joan de Sarriera, d'una part, i els Oms d'una altra. Barcelona. [4] f.
Castellà i català
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01.02.03.03.06. PASSIU. CENSALS VENUTS, DEUTES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1722,
Certificat notarial de l'assentament d'una pensió anual de 130 lliures i 12
novembre, 6 sous i 6 d'un censal mort consignat en la Taula de canvi de Barcelona

Moja 20/61

Francesc Serra, notari de Barcelona i secretari de l'Ajuntament de Barcelona,
certifica sobre paper segellat que en el "Manual quarto de la tabla del cambio
y depósitos comunes" del bienni 1607-1608, en jornada de 11 de gener de
1608, es troba assentada una partida, que transcriu, d'una pensió d'un
censal mort de 130 lliures, 12 sous, 6 diners d'Isabel de Sentmenat amb
Marianna d'Oms, mare i curadora de Berenguer d'Oms, hereu d'Oròsia
d'Oms. Barcelona. Segell. [1] f.
Castellà i català
1723,
Intima de la Taula de canvi de Barcelona a Agustí de Copons, marquès de
setembre, 1 Moja de la Torre, com a usufructuari, i a Gaietana d'Oms com a propietària i
cohereva de Teresa d'Oms

Moja 20/105

Notificació als hereus de la senyora Teresa d'Oms, esposa del difunt Anton
d'Oms i de Santapau, capità de cavalls de les guàrdies de Catalunya, de cinc
partides de taula de canvi, a instància del caritater, dels protectors de la
Lluminària del Preciosíssim Cos de Jesucrist, administradors i protectors de
la Pia Almoina, protector de la mana i protector de l'Administració dels
Aniversaris Comuns de la Catedral de Barcelona, de 1.705 lliures i 8 diners,
1.479 lliures, 241 lliuires, 13 sous, 8 diners, 80 lliures, 4 sous i 1.394 lliures, 1
sou i 8 diners, respectivament. Barcelona. [8] f.
Català
1724, juliol,
1

Certificat notarial de l'assentament consignat en la taula de canvi de
Barcelona de la lluïció i restitució del preu d'un censal mort realitzat per
Aldonça d'Oms i Berenguer d'Oms

Moja 20/56

Francesc Serra, notari de Barcelona i secretari de l'Ajuntament de Barcelona,
certifica sobre paper segellat que en el "Manual tercero de la tabla del
cambio o comunes depósitos" del bienni 1569-1570, en jornada de 2 de maig
de 1570, es troba assentada una partida, que transcriu, de la lluïció i
restitució del preu d'un censal mort efectuat pel vicari i comunitat dels
preveres de Santa Maria del Mar, en nom d'Aldonça d'Oms i Berenguer
d'Oms, el qual va ser venut per Anna de Sentmenat, muller de Berenguer
d'Oms, a Janot Destorrent i a la seva esposa Margarida el 24 de desembre
de 1498, i del que n'era beneficiari Francesc Granada. Barcelona. [1] bif.
Castellà i català
1725, abril,
28

Certificat notarial de la propietat de Gaietana d'Oms en la vila d'Elx

Moja 20/42

Antonio Sansano, notari de la vila d'Elx i de les rendes del patrimoni del duc
d'Arcos i de Maqueda, marquès d'Elx, certifica sobre paper segellat, a
sol·licitud de Joan Ginestar, apoderat de la senyora Gaietana d'Oms, que
com hereva d'Antoni d'Oms i Santapau, l'esmentada senyora respon al
patrimoni que va ser adjudicat al seu pare i que deu 2.606 reals, 13 diners al
marquès d'Elx, en concepte de drets dominicals. Elx. [1] f.
Castellà
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1725, juliol,
5

Certificat de la valoració d'una creu de plata amb guarniments

Moja 19/70

Dionisio de Mosquera, tasador de joies, valora una creu de plata guarnida de
pedreria i altres complements per 694 ducats de plata. Madrid. [2] p.
Castellà

1728, juny, Rebuts a favor del marquès de Moja estesos pel procurador d'Helena de
22 - [1737, Lanuça, comtessa de Plasencia
octubre, 20]
Dossier amb els rebuts estesos per Jaume Oliveres, com a procurador de la
comtessa de Plasencia, a favor del marquès de Moja corresponents a
pensions de 20 lliures anuals d'un llegat establert per Maria d'Oms; nota
sobre la consigna del marquès, datada el 20 d'octubre de 1737, de 700
lliures a favor de Joana de Lanuça i Oms a cobrar per satisfer pensions d'un
censal de Josep Olivella, corder de Vilafranca del Penedès, arrendatari dels
delmes i censos de Santa Margarita, i rebut estès per Oleguer d'Oms,
prevere, procurador d'Isabel i Joana de Lanuça i Oms, monges del monestir
de Junqueres, a favor d'Agustí de Copons. Barcelona. 9 unitats. [9] p.
Català

Moja 11/III/73

1738, juliol,
14 - 1774,
març, 23

Moja 311/10

Causa judicial entre Manuel Oriol i la marquesa de Moja i Josep Antic
Procediment obert davant la Reial Audiència per Manuel Oriol contra la
marquesa de Moja i Josep Antic pel Mas Oriol, del Prat de Llobregat, venuda
per Antoni d'Oms el 17 d'abril de 1693 a Francesc Antic: diligències i
exposició de fets. Inclou sense relligar una súplica de Pere Serra, com a
procurador, de Pere Serra, com a procurador del marquès de Moja, i
antecedents documentals entre les quals l'escriptura de venda atorgada per
Joan Oriol, la seva esposa Jerònima i el seu germà Pau a favor de Jacint
Vilanova del Mas Oriola, abans Duran, el 1637. Barcelona. Còpia per a la
marquesa de Moja. 3 unitats.[53] p.
Castellà i català

1739, agost, Escriptura de poders per a plets atorgada per Gaietà Lluís de Copons,
22
marquès de Moja de la Torre, a favor de Pau Casanovas

Moja 26/28

Gaietà Lluís de Copons, domiciliat a Barcelona, davant el notari Jeroni
Gomis, atorga poders a Pau Casanovas, notari de Barcelona, perquè en el
seu nom pugui comparèixer davant la Reial Audiència, en la sala de
Francesc Borràs, en la causa oberta entre Manuel Oriol i Josep Antich.
Barcelona. Còpia estesa sobre paper segellat i autenticada pel mateix notari
autoritzant. [3] p.
Castellà

1754,
novembre,
24

Lletra del marquès de Tamarit al marquès de Moja de la Torre

Moja 11/III/68

Missiva en la que exposa que el seu difunt oncle prestà 900 doblons de dos
escuts d'or a Antoni d'Oms en dues partides que van ser anotades en una
escriptura d'obligació atorgada davant Juan de Toro Carmona, notari de
Madrid, i dels quals 110 resten pendents de satisfer. Inclou una anotació al
marge amb la resposta, al·legant no disposar de béns d'Antoni d'Oms.
Altafulla (el Tarragonès). [2] p.
Castellà
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Sd.

Censal de 49 lliures i 16 sous prestat pels Oms al Convent de Santa Caterina Moja 11/III/69
Nota en la qual es fa referència que en una consigna atorgada per Llorenç
Parallada, procurador de Francesc de Borrell, senyor de la casa o Castell de
Podio de la vila i terme de Sant Boi de Llobregat, datada el 18 d'agost de
1649, a favor del Convent de Santa Caterina, d'un censal de 49 lliures, 16
sous es fa constar que la casa d'Oms prestava inicialment el censal al
marquès de Vilassar per després passar a Francesc Borrell, el qual el
consignà, amb la confomitat de Maria Teresa d'Oms, al convent esmentat.
[Barcelona]. [2] p.
Català
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1670 /
1705]

Comptes de farmacèutics per encàrrecs de Maria d'Oms, viuda de Manuel
d'Oms, i Teresa Sarriera, muller d'Antoni d'Oms

Moja 11/III/11

La botiga de Rafel Riu factura el deute per medicines encomanades des del
16 de maig de 1665 fins el 28 de maig de 1670, deute que, per anotació a la
portada, va ser pagat amb consigna protocol·litzada per Ramon Vilana
Perlas, notari de Barcelona, el 6 d'agost de 1672. I compte de l'apotecari
Tomàs Roig de medicines adeutades per Teresa de Sarriera des de 26 de
març de 1703 fins 27 d'abril de 1705. [Barcelona]. [13] p.
Català
[1698]

Despesa de seller i de teles de roba

Moja 11/III/33

Anotació anònima, possiblement d'Antoni d'Oms, d'una despesa de 16
dobles, 2 lliures i 9 sous per la compra de vellut carmesí, puntes blanques i
una mantellada, així com per la feina de seller. [Barcelona]. 1 p.
Català
[1705]

Compte del treball de ferrer per a un cotxe per encàrrec d'Antoni d'Oms

Moja 11/III/47

Manuela Domènec factura el deute del treball realitzat en el cotxe d'Anton
d'Oms des del 28 de juliol de 1700 fins el 25 de setembre de 1705, la feina
inclou, a més del ferrar i mantenir les rodes i altres elements del cotxe, la
manescalia de mules i cavall. [Barcelona]. [2] p.
Català
1659, març, Lletra d'Isidre Bassols a Teresa d'Oms
2
Dossier amb la missiva d'Isidre Bassols tractant de comptes i despeses amb
un flaquer. Olot (la Garrotxa). 1 lletra. [2] p.
Català
1664,
octubre, 26

Moja 11/III/8

"Comtes de Juan Avallà, choquolater, contra del molt ilustre señor Dn. Anton Moja 11/III/9
de Oms pagats per lo molt ilustre señor marquès de Moja com conste ab
àpoca en poder de Joseph Llauradó lo dia 8 de febre de l'any 1726"
Dossiers amb els comptes de Joan Avallà, xocolater, pel cacau, la vainilla i
els jornals de treball d'obrar xocolata a Maria i Anton d'Oms. [Barcelona]. [8]
p.
Català

1698,
"Recibo de 28 doblas per lo cotxe ha comprat don Anton de Oms"
novembre, 4
Francesc Fajes, seller, estén un rebut de 28 dobles a favor d'Anton d'Oms.
[Barcelona]. 2 p.
Català
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Topogràfic

1703,
setembre,
25

Comptes de sastres, velers i bordadors per encàrrecs d'Antoni d'Oms i la
seva esposa Teresa

Moja 11/III/46

Dossier amb les factures per les quals Jacint Camps, veler, anota el deute de
gèneres de tafetà, mocador i toques presos de la seva botiga des de 1690; la
botiga de Pau Font i Joan Antoja factura vellut, tafetà i panyo d'Anglaterra,
encomanat el 30 de juliol de 1701, constant en el compte haver cobrat de
Joan Catxepai part de l'import; Pere Palau, bordador, factura el deute del
treball de brodar dues banderoles de trompetes de domàs verd i un
guarniment de "mantilla y tapa, fundas y sella de tissó de plata"; i factura
anònima corresponent a la roba encomanada amb motiu de l'entrada del rei.
Barcelona. [6] f.
Català
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01.02.03.04.01. CÀRRECS MILITARS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1587,
agost, 17]

Súplica d'Onofre d'Oms, alcait del Castell de Talteüll, al rei

Moja 60/8

Onofre d'Oms, després d'exposar els serveis prestats a la monarquia durant
trenta-sis anys com a alcait de la fortalesa i que amb motiu de les darreres
pagues del veedor Pedro de Issunça i del pagador de l'exèrcit, que només
varen pagar les companyies de soldats residents en el Castell de Perpinyà i
a Roses, motiu pel qual els altres soldats de la frontera es van indignar, va
manifestar el seu desacord al lloctinent general de Catalunya el qual el va fer
empresonar a Barcelona, suplica al monarca que mani al virrei que remeti a
la cort els càrrecs que se li imputen i que doni llicència per a què es pugui
desplaçar fins a la cort per poder presentar les al·legacions. [Barcelona]. [3]
p.
Castellà
[1598-1602] Súpliques dels germans Bernat i Jeroni d'Oms, fills d'Onofre d'Oms, alcait
del Castell de Talteüll, al rei

Moja 60/11

Bernat d'Oms després d'exposar els seus mèrits militars (fer front a l'exèrcit
francès que assetjava el castell de Talteüll i al davant d'una companyia
atacar una tropa de cavalleria) sol·licita el poder exportar mil càrregues
anuals de blat fruit de les seves rendes en els comtats del Rosselló i la
Cerdanya. Així mateix, en una altra súplica separada, el seu germà Jeroni,
manifesta que també va participar en la defensa de Talteüll i al davant d'una
companyia proveïda pel duc de Feria, virrei de Catalunya, en la lluita d'Òpol,
on va ser ferit a una cama, mèrits pels quals sol·licita una companyia
d'infanteria espanyola o, en el seu defecte, li sigui assenyalat entreteniment
de capità reformat en la frontera del Rosselló. Esborrany. S.l. [4] p.
Castellà
[1622, juny]

Súplica de Berenguer d'Oms al rei

Moja 60/30

Sol·licita, en consideració als serveis prestats a la monarquia pels seus
avantpassats, i en especial el seu bisavi, Berenguer d'Oms, el seu avi Antoni
d'Oms, el seu pare Berenguer i el seus oncles Antoni i Ramon, algun càrrec
o mercè. [Barcelona]. Esborrany. [3] p.
Castellà
1475, març, Concessió de Ferran el Catòlic a Lluís d'Oms
1
Títol reial de concessió del càrrec de vicegerència de general governador
dels comtats de Rosselló i Cerdanya i castellania de la fortalesa de Perpinyà
a Lluís d'Oms i als seus successors. Còpia autènticada per Joan Baptista
d'Aloy, escrivà de manament. Olmedo. [6] p.
Llatí

Moja 60/1

1522, març, Carta del rei Carles V a Francesc d'Oms.
16
Lletra del rei Carles V a Francesc d'Oms agraint-li els seus serveis en
l'expulsió de les tropes franceses de la Cerdanya, alhora que demana
segueixi assistint a l'arquebisbe de Tarragona i lloctinent general de
Catalunya. Signatura autògrafa del rei. Brussel·les. 1 p.
Castellà

Caixa XI/58
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1524,
novembre,
16

Lletra de Carles V a Francesc [d'Oms]

Caixa XI/60

1539, juny,
21

Carta del rei Carles V a [Joha]nes d'Oms

Carles V comunica que, mentrestant són enviats els socors per la defensa i
expulsió dels enemics francesos, confia amb la seva ajuda. El Pardo. 1 p.
Castellà

Caixa XI/64

Carles V mana a Joan d'Oms es posi a les ordres del governador de
Perpinyà a causa dels enfrontaments que s'hi han produit entre el poble i els
soldats. Signatura autògrafa del rei. 1 p.
Castellà
1541,
febrer, 12

Carta del rei Carles V al senyor anomenat Origa

Moja 60/3

Lletra del rei Carles V al senyor anomenat Origa disposant respecti i
assisteixi a Joan d'Acunya, el qual passarà a residir a les fronteres amb
França, al Rosselló i la Cerdanya. Madrid. 1 p.
Castellà
1544, març, Concòrdia
Moja 20/54
14
Antoni d'Oms i de Sentmenat, cavaller de l'Ordre de Sant Jaume de l'Espasa
i capità del castell de Cotlliure, Còpia. [10] f.
Llatí
1569,
novembre,
22

Despatx de nomenament d'alcait del Castell de Salses atorgat per Diego
Hurtado de Mendoça, lloctinent i capità general de Catalunya, a favor
d'Onofre d'Oms

Moja 60/6

El capità general, en consideració als serveis militars prestats per Onofre
d'Oms i que la plaça resta vacant per mort de Rafael de Robles, el nomena
alcait. Barcelona. [1] p.
Castellà

1594, juny,
11

Carta de Felip II a Ramon d'Oms

Moja 60/10

El rei, en consideració als serveis militars prestats per Ramon d'Oms i que la
plaça de caporal i sobreintendent de les drassanes de Barcelona resta
vacant per mort d'Antonio de Alzate, el nomena en el càrrec i li dóna
instruccions de bon govern. Madrid. Signatura autògrafa. [4] p.
Castellà
1637,
setembre,
11

Patent de capità i tinent coronell de la coronella de la ciutat de Barcelona
atorgat pel virrei a favor d'Antoni d'Oms

Moja 60/39

Enric d'Aragó i Cardona, duc de Sogorb, comte de Prades, marquès de
Comares, i virrei de Catalunya, amb motiu que la ciutat de Barcelona ha
resolt fer una lleva de cinc-cents soldats i que és necessari dotar-la amb cinc
capitans que han de tenir al seu càrrec cent soldats cadascun, i en
consideració als mèrits que recauen en Antoni Oms, el nomena capità i tinent
coronell, ordenant així mateix als ministres i oficials majors i menors l'honrin,
tractin i tinguin com a tal capità i als oficials i soldats de la seva companyia el
respetin i l'obeeixin. Clairà (el Rosselló, França). [2] p.
Castellà
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1704,
febrer, 29

Certificat de mèrits militars estès per Roque Villalba, comptador principal de
l'exèrcit de Catalunya, a favor de Joan Copons

Moja 326/II/22

Roque Villalba certifica els anys de servei del capità Joan Copons en les
diferents formacions militars. Barcelona. [2] p.
Castellà
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01.02.03.04.01.01. COMPANYIA DE CAVALLS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1657]

"Señor. Don Manuel de Homs señor de Vilallonga cassa y castillo de Tartaull. Moja 38/I/7
Dize que don Iusepe, don Bernardo, don Honofre, Juan Francisco y
Francisco de Homs primero sigundo y tercero padre suyo, aguelo y
bisaguelo an seruido a V. Magestad, y serenisimos reyes sus
antecessores...".
Súplica del senyor Manuel d'Oms al rei en la qual, després de fer relació de
tots els mèrits i serveis que els seus pare, avi i besavi varen prestar a la
monarquia, sol·licita la plaça de capità de la companyia de la guàrdia de
Catalunya, ocupada per Francisco Iudice, i mentre no l'obtingui, una plaça de
cavalls coraces. Imprès. S.l. S.n. Impr. [12] p.
Castellà

[1660]

Informe de Manuel d'Oms sobre el finançament de la companyia de cavalls
de la guàrdia de Catalunya

Moja 60/55

Parer dirigit al virrei de Catalunya en el qual exposa que caldria seguir el
mateix sistema que es fa en els regnes d'Aragó i València, és a dir, que el
sosteniment el facin deu ciutats (Barcelona, Tortosa, Girona, Lleida, Vic,
Manresa, Tarragona, Solsona, la Seu d'Urgell i Balaguer) per via de servei
particular. [Barcelona]. [6] p.
Castellà

[1665]

Súplica de Manuel d'Oms a la regent Mariana d'Àustria

Moja 60/59

Manuel d'Oms, capità de la companyia de cavalls cuirasses de les guàrdies
de Catalunya, després d'exposar que ha obtingut permís reial per
representar davant la reina l'estat en el qual es troba el patrimoni del seu
llinatge pels infortunis de la guerra i el tractament rebut dels ministres de
França i que han representat una gran pèrdua patrimonial, que la seva
família ha servit de generació en generació a la monarquia, sol·licita la
disposició d'alguna ajuda i que la paga dels 110 escuts de sou es faci amb
pa i civada. [Madrid]. Esborrrany. [4] p.
Castellà
[1666,
gener]

Súplica de Manuel d'Oms a la regent Mariana d'Àustria

Moja 60/62

Manuel d'Oms, capità de la companyia de la guàrdia de Catalunya, després
d'exposar que ja ha fet constar anteriorment els infortunis de la guerra i el
tractament rebut dels ministres de França i la pèrdua patrimonial que ha patit
(rendes de sis llocs amb el Castell de Talteüll), sol·licita que un dels seus
fills, tenint setze o divuit anys, pugui servir a la companyia de la guàrdia de
Catalunya. Inclou un esborrany. [Madrid]. Còpia. 2 unitats. [6] p.
Castellà
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Topogràfic

[1701,
desembre]

Súplica d'Antoni d'Oms Santapau i Cabrera al rei Felip V

Moja 60/91

Antoni d'Oms, gentilhome de cambra del rei i capità de cavalls cuirasses de
la guàrdia de Catalunya, després d'exposar que algunes vegades la seva
companyia ha fet cos separat de les guàrdies del capità general, el més
regular ha estat formar amb elles, amb la situació però que estant ausent el
capità de la primera companyia del capità general, la de cuirasses, el de la
segona, anomenada de trabucs, havia d'estar a l'ordre del de la guàrdia de
Catalunya, sol·licita que, davant el fet que amb motiu de la vinguda del rei
només hi haurà el capità de la companyia de trabucs, que la companyia de la
guàrdia de Catalunya sigui la preeminent i el capità pugui ordenar-la.
[Barcelona]. Còpia. [2] p.
Castellà
[1702, maig] Súplica de Francesc Bofarull i de Guiamet al virrei de Catalunya

Moja 60/92

Francesc Bofarull i de Guiamet, membre de la companyia de la guàrdia de
Catalunya, després d'exposar que va aconseguir que fos llicenciat per les
seves malalties mercès un informe enviat pel virrei a Antoni d'Oms i de
Santapau, capità de la companyia, qui a la vegada el transferí al tinent de la
mateixa companyia el qual però no li vol donar l'informe fins no hagi lliurat
primer la casaca i les botes, súplica, en consideració a les pagues que se li
deuen, ordenar al tinent faci lliurament de l'informe. [Barcelona]. Còpia. [2] p.
Castellà
[1703]

Súplica d'Antoni d'Oms i Santapau dirigida al rei Felip V

Moja 60/103

Antoni d'Oms, gentilhome de cambra del rei i capità de la guarda de
Catalunya, després d'exposar els anys de servei, la participació en catorze
campanyes militars, les singularitats de la companyia de la guàrdia de
Catalunya i en consideració a que el nou reglament disposa que totes les
companyies es posin en forma de regiments, sol·licita, donat ser el capità
més antic dels exèrcits del rei, que la companyia es mantingui en el mateix
peu i no entri en regiment, així com també se li mantinguin les preeminències
de guàrdia de sa majestad i obtingui el grau de coronell. [Barcelona]. Còpia.
[3] p.
Castellà
[1703]

Súplica d'Antoni d'Oms Santapau i Cabrera al rei Felip V

Moja 60/101

Antoni d'Oms, gentilhome de cambra del rei i capità de la guarda de
Catalunya, després d'exposar que van ser vulnerats els seus drets i
preeminències en les pràctiques militars, i en consideració als serveis
prestats per la seva companyia, sol·licita que, davant el fet que el monarca
ha resolt unificar els cossos fragmentats de la cavalleria en regiments,
l'obtenció del grau de coronell sobre la seva companyia, unificada amb les
dues del capità general. [Barcelona]. Còpia. [3] p.
Castellà
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[1703]

Súplica d'Antoni d'Oms i Santapau al rei Felip V

Moja 60/102

Antoni d'Oms, gentilhome de cambra del rei i capità de la guarda de
Catalunya, després d'exposar els anys de servei, la participació en dotze
campanyes militars, que malgrat les gestions no ha pogut ascendir de grau i
que el seu llinatge ha estat al servei de la monarquia de generació en
generació, sol·licita que, i en consideració a que el monarca ha resolt unificar
els cossos fragmentats de la cavalleria en regiments, l'obtenció del grau de
coronell sobre la seva companyia, unificada amb les dues del capità general.
[Barcelona]. Còpia. [3] p.
Castellà
1612,
Carta de Felip III a Ramon d'Oms, capità general de les galeres de Catalunya Moja 60/15
desembre, 5
Lletra de Felip II en la qual, després d'acusar rebut d'una carta en la que
s'informava haver pogut recuperar dues embarcacions agafades per una
sagetia turca, capturant-la, li dóna les gràcies per aquest succés i pels altres
cinc vaixells que ha pres des que capitaneja les galeres. Signatura
autògrafa. El Pardo, Madrid. [2] p.
Castellà
1613, març, Procés informatiu ad futuram rei memoriam incoat a petició de Berenguer
Moja 60/16
16 - 1613,
d'Oms i Santapau pel veguer de Barcelona
març, 28
Actes de les declaracions testificals realitzades davant el veguer en relació a
la súplica de Berenguer d'Oms per provar el valor de la galera anomenada la
Porfiada confiscada pel rei, que era propietat del seu oncle Ramon d'Oms i
donada després en capítols matrimonials al seu nebot. En el procés declaren
Gabriel i Joan de Llupià, Antoni Bosc, Antoni Reig, Miquel Serafí i Ponç
Llombí, els quals responen a 15 articles d'interrogació. Còpia autèntica
estesa per Joan Jeroni Sala, notari de Barcelona, el 22 d'abril de 1626. [31] p.
Català i llatí
1625,
desembre,
25

Certificat estès per Antoni d'Oms, cavaller de l'ordre de Calatrava i capità
d'infanteria, a favor de Josep d'Oms

Moja 60/31

Acredita que Josep d'Oms assentà plaça el 24 de novembre de 1623 en la
companyia d'Antoni d'Oms i, fins el 22 de desembre de 1625 moment el que
fou llicenciat pel duc de Feria, sempre va complir amb la seva obligació,
combatent amb valentia en campanyes. Novara (Itàlia). [2] p.
Castellà
1626,
gener, 7

Certificat estès per Juan de Ayçaga, comptador principal de l'Estat de Milà,
Moja 60/32
exèrcits, castells i artilleria del Piemont i Llombardia, a favor de Josep d'Oms
Acredita que Josep d'Oms, fill de Bernardí i natural de Barcelona, assentà
plaça el 24 de novembre de 1623 en la companyia d'Antoni d'Oms amb vint-icinc anys i, fins el 22 de desembre de 1625 moment en què presentà
llicència per anar a Espanya. Novara (Itàlia). 2 p.
Castellà
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1634,
desembre,
24

Patent de capità de cavalls de la guàrdia ordinària de la frontera atorgat pel
virrei a favor de Josep d'Oms

Moja 60/34

Enric d'Aragó i Cardona, duc de Sogorb, comte de Prades, marquès de
Comares, i virrei de Catalunya, amb motiu que la plaça de capità de cavalls
de la frontera resta vacant per la mort de Paris Antonio Judice Fiesco i en
consideració als mèrits que concorren en la persona de Josep d'Oms, i
mentre el rei no disposi altra cosa, el nomena el seu capità, ordenant així
mateix al comissari general Felipe de Areyçaga li doni possessió i als
ministres superiors, capitans i altres oficials i soldats de les altres
companyies l'honrin, tractin i tinguin com a tal capità i al caporal, altres
oficials i soldats de la seva companyia el respetin i l'obeeixin. Perpinyà. 1 p.
Castellà
1635,
setembre,
29

Despatx reial de nomenament de capità de la companyia de cavalleria de
Perpinyà a favor de Josep d'Oms

Moja 60/35

El rei Felip IV, en consideració als serveis militars prestats des de 1609 en el
Principat de Catalunya i en la Llombardia, i darrerament, des d'octubre de
1633, en la tinència del castel de Talteüll, per Josep d'Oms, el nomena
capità de la companyia en lloc del difunt Paris Judici Fiesco, cavaller de
l'ordre de Santiago. Madrid. Signatura autògrafa. [1] p.
Castellà
1636, març, Carta de Felip IV a Enric d'Aragó i Cardona, virrei de Catalunya
24
Testimoni notarial de la lletra de Felip IV en la qual, davant la súplica que ha
rebut de Josep d'Oms i de Cabrera, capità de la companyia de cavalls de la
frontera de Perpinyà, en què demana li sigui augmentat el sou al mateix
nivell dels capitans de la cavalleria valona i italiana, i després de tractada la
petició en la Junta de Ejecución del Ejército, li demana informi sobre l'afer.
Madrid. Còpia autenticada per Antoni Guillot, Honorat Sunyer i Pau Roger,
notaris de Perpinyà. [2] p.
Llatí i castellà

Moja 60/36

1637,
desembre,
18

Moja 60/42

Carta de Felip IV a Enric d'Aragó i Cardona, virrei de Catalunya
Testimoni notarial de la lletra de Felip IV en la qual, davant la súplica que ha
rebut de Josep d'Oms i de Cabrera, castellà del Castell de Talteüll i capità de
la companyia de cavalls de la frontera de Perpinyà, que sigui recompensat
per tots el mèrits prestats a la monarquia, i després de tractada la petició en
el Consell de Guerra, li demana consulta sobre l'afer. Madrid. Còpia
autenticada per Antoni Duran i Ramon de Vilana Perlas, notaris de
Barcelona, de còpia autèntica de 1638. [3] p.
Llatí i castellà

1637,
Credencial de Josep d'Oms, capità de la guàrdia de les fronteres de
desembre, 4 Catalunya

Moja 60/41

Jerónimo Villanueva, protonotari del Consell d'Aragó, manifesta la voluntat
reial que Josep d'Oms sigui auxiliat en el seu viatge de retorn al Principat de
Catalunya. Madrid. 1 p.
Castellà
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1637,
gener, 23

Carta de Felip IV a Josep d'Oms i de Cabrera

Moja 60/37

El rei, coneixedor pel duc de Cardona, lloctinent i capità general de
Catalunya i comtats del Rosselló i la Cerdanya, del bon zel amb el que tracta
Josep d'Oms, castellà de Talteüll i capità de la companyia de cavalls de la
frontera de Perpinyà, les matèries secretes, li dóna les gràcies i li fa saber
que ho tindrà present per les necessitats del servei. Madrid. Signatura
autògrafa. [1] p.
Castellà
1637, juny,
26

Carta de Felip IV al duc de Cardona, lloctinent i capità general de Catalunya

Moja 60/38

El rei, davant la súplica presentada per Josep d'Oms i de Cabrera, alcait del
castell de Talteüll i capità de la companyia de cavalls de la frontera de
Perpinyà, en la qual sol·licita un augment de sou amb la finalitat que quedi
equiparat al dels capitans de cuirassers estrangers que es troben en la
frontera, tractat en el Consell de Guerra, ve a bé que en temps de guerra en
la frontera de Catalunya el suplicant gaudeixi el mateix sou que els altres
capitans, però que l'augment no tingui lloc una vegada hagi acabat la guerra,
per la qual cosa ordena al capità general faci les disposicions necessàries.
Madrid. Signatura autògrafa. [2] p.
Castellà
1637,
octubre, 5

Certificat estès per Enric d'Aragó i Cardona, duc de Sogorb, comte de
Prades, marquès de Comares, i virrei de Catalunya, a favor de Josep d'Oms

Moja 60/40

Acredita que Josep d'Oms tingué cura, per ordre del virrei i amb secret,
puntualitat i satisfacció, de les relacions amb persones de França, activitats
del qual el rei n'ha estat informat. Perpinyà. 1 p.
Castellà

1638, març, Credencial de Josep d'Oms, capità de la companyia de cavalls de la guàrdia
4
de les fronteres de Catalunya

Moja 60/43

Dalmau de Queralt i Codina, comte de Santa Coloma, lloctinent i capità
general de Catalunya, manifesta la voluntat reial que Josep d'Oms sigui
auxiliat en el seu viatge de retorn a Perpinyà per la qual cosa estèn
credencial a favor seu, manant a qualssevol que sigui requerit a ajudar-lo
que així ho faci sota pena de 500 florins d'or. Barcelona. 1 p.
Català
1639, juliol,
2

Credencial de Josep d'Oms, capità de la guàrdia de les fronteres de
Catalunya

Moja 60/44

Gaspar Toralto de Aragón manifesta que Josep d'Oms, capità d'una
companyia de cavalls cuirassers, se li ha encomenat marxi a Elna motiu pel
qual ordena que tot el personal de guerra existent en l'esmentada ciutat es
posi al seu servei. Perpinyà. [1] p.
Castellà
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1647,
octubre 20

Carta de Felip IV a Francisco Tutavila, mariscal de camp general de l'exèrcit
de Catalunya

Moja 60/46

Lletra de Felip II en la qual, després d'acusar rebut d'una carta del mes de
setembre en la qual el mariscal va informar de la sol·licitud de Joana d'Oms
de que el seu germà Berenguer, resident a Gènova, sigui satifet del que se li
deu, i que ha ordenat s'escrigui a l'ambaixador a Gènova perquè el pagui,
demana passi a informar del que s'ha disposat a la sol·licitant. Signatura
autògrafa. Inclou una còpia. Madrid. 2 unitats. [2] p.
Castellà
1655, agost, Patent de capità de cavalls cuirasses de Catalunya atorgat pel virrei a favor
27
de Manuel d'Oms

Moja 60/49

Joan Josep d'Àustria, virrei de Catalunya, amb motiu que la plaça de capità
de cavalls resta vacant per la mort de Pere Ballester i en consideració als
mèrits que concorren en la persona de Manuel d'Oms, soldat de la
companyia de Lluís d'Arens, el nomena el seu capità, ordenant així mateix
als membres de l'exèrcit l'honrin, tractin i tinguin com a tal capità. Barcelona.
[2] p.
Castellà
1658, agost, Privilegi de concessió de la companyia de cavalls de la guàrdia de la frontera Moja 60/52
7
atorgat pel rei Felip IV a favor de Manuel d'Oms
Felip IV en consideració als mèrits que concorren en la persona de Manuel
d'Oms i als serveis prestats pel seu pare Josep, i amb motiu que la plaça de
capità de cavalls de la frontera resta vacant per la mort de Francisco Judice
Spínola, el nomena capità de l'esmentada companyia. Madid. [4] p.
Llatí i castellà

1659, juliol,
30

Carta de Francisco de Orozco, marquès de Mortara i virrei de Catalunya al
rei Felip IV

Moja 60/53

Francisco de Orozco acredita els mèrits militars que recauen en Manuel
d'Oms, capità de cavalls cuirasses de la companyia de les guàrdies de
Catalunya, en la seva participació en la guerra, operacions de Camprodon i
Foix. Barcelona. 1 p.
Castellà
1664, agost, Carta de Felip IV a Vicente Gonzaga, virrei de Catalunya
Moja 60/56
9
Lletra de Felip IV en la qual, davant la súplica que ha rebut de Manuel
d'Oms, capità de la companyia de cavalls de les guàrdies de Catalunya,
manifestant que pel fet que ha perdut el patrimoni familiar de Perpinyà amb
el Tractat dels Pirineus i no disposa de rendes, se li paguin els sous
endarrerits, li demana passi a ajudar al capità. Signatura autògrafa. Inclou un
testimoni de la missiva estesa per Francesc Llunell, Francesc Simon i
Ramon de Vilana Perlas, notaris de Barcelona. Madrid. 2 unitats. [2] p.
Castellà
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1665, agost, Certificat estès per Agustín de Goiri, comptador de la gent de guerra i
4
presidis del Principat de Catalunya, a favor de Manuel d'Oms

Moja 60/58

Acredita que Manuel d'Oms figura en les llistes com a capità de cavalls
cuirasses de la companyia de la guàrdia de Catalunya, amb sou de 110
escuts al mes, i que ha obtingut llicència del rei per anar a la cort. Barcelona.
1 p.
Castellà
1665, juny,
15

Carta de Felip IV a Vicente Gonzaga, lloctinent i capità general de Catalunya Moja 60/57
El rei participa al lloctinent que després de veure i tractar la seva lletra sobre
l'informe que se li demanà referent a l'interès de Manuel d'Oms, capità de
cavalls, d'obtenir llicència per a poder passar a la Cort amb la finalitat de
tractar sobre la seva hisenda represaliada per França, hi està d'acord motiu
pel qual li ordena doni llicència al capità. Madrid. Signatura estampillada. [2]
p.
Castellà

1665,
novembre,
19

Carta de Mariana d'Àustria a Vicente Gonzaga, virrei de Catalunya

1665,
octubre, 6

Carta de Mariana d'Àustria a Vicente Gonzaga, virrei de Catalunya

Moja 60/61

La reina governadora després d'exposar que Manuel d'Oms, capità de la
companyia de cavalls de la guàrdia de Catalunya, li ha lliurat un memorial en
el qual representa els serveis del seu llinatge prestats a la monarquia i la
pèrdua de patrimoni que ha patit en les darreres guerres, sol·licitant
l'heretament de l'esmentada companyia de cavalls per a un dels seus fills, li
demana passi a sol·licitar informació sobre el contingut de la sol·licitud:
antecedents, de quines rendes es paga el càrrec, l'estat en el qual es troba
la companyia i dels mèrits i edat del fill. Madrid. Còpia. 1 p.
Castellà
Moja 60/60

La reina governadora després d'exposar que Manuel d'Oms, capità de la
companyia de cavalls de la guàrdia de Catalunya, li ha lliurat un memorial en
el qual representa els serveis del seu llinatge prestats a la monarquia i la
pèrdua de patrimoni que ha patit en les darreres guerres, sol·licitant la
jurisdicció i rendes de la vila i lloc d'Almenara, li demana passi a sol·licitar
informació sobre el contingut del memorial i al batlle general. Madrid. Còpia.
1 p.
Castellà
1666,
gener, 18 /
1666,
febrer, 1

Carta de Mariana d'Àustria a Vicente Gonzaga, virrei de Catalunya

Moja 60/63

La reina governadora, en consideració als mèrits i serveis de Manuel d'Oms,
capità de la companyia de cavalls de les guàrdies de Catalunya, comunica
que ha resolt donar al seu fill Antoni una plaça de menor edat, motiu pel qual
demana al virrei doni l'ordre necessària perquè es faci assentament en una
de les companyies dels tercios d'infanteria espanyola i que d'aquest mateix
despatx prenguin raó el veedor i el comptador. Amb les diligències posteriors
del virrei, del veedor i del comptador. Madrid. Signatura autògrafa. [3] p.
Castellà
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1666,
setembre,
25

Privilegi de concessió de l'herebilitat de la companyia de cavalls de la guàrdia Moja 60/65
de la frontera atorgat per la reina governadora Mariana d'Àustria a favor de
Manuel d'Oms
Mariana d'Àustria, en consideració a la fidelitat a la monarquia de Manuel
d'Oms, capità de cavalls lleugers del comtat de la Cerdanya i dels virreis de
Catalunya, i als serveis prestats, el faculta per a elegir i nomenar a un dels
seus fills com a successor seu en el càrrec de l'esmentada companyia.
Inclou traducció al castellà. Madrid. Còpia. 2 unitats. [2] p.
Castellà

1667, març, Carta de Mariana d'Àustria a Vicente Gonzaga, virrei de Catalunya
Moja 60/67
4
La reina governadora, després de manifestar que Manuel d'Oms, capità de la
companyia de cavalls de la guàrdia de Catalunya, li ha exposat els seus
serveis i la necessitat en la qual es troba que se li prorrogui la paga del seu
sou, exposa la seva conformitat en els mateixos termes que ho va resoldre
per despatx de 26 de febrer de 1666, i disposa que el virrei doni les ordres
de conveniència. Madrid. Signatura estampillada. [2] p.
Castellà
1667,
setembre,
28

Certificat estès per Francisco Lucio Mexía, veedor dels presidis de
Catalunya, a favor de Ramon d'Oms

Moja 60/68

Acredita els serveis militars de Ramon d'Oms; natural de Barcelona i fill
d'Antoni, ha servit de soldat del rei en la companyia del general de la
cavalleria des del 7 d'agost de 1654 fins 28 de maig de 1655, dia en què fou
llicenciat per anar a la Cort, i en la companyia de cavalls del senyor Manuel
d'Oms de la companyia de la guàrdia de Catalunya des del dia 12 de
desembre de 1658 fins el 10 de juliol de 1662, moment en el que va anar a
Mallorca. Barcelona. 1 p.
Castellà
1669,
desembre,
28 - 1670,
gener, 2

Patent de capità de cavalls cuirasses de la guàrdia de Catalunya atorgat pel
virrei a favor de Lorenzo Julián

Moja 60/69

Francisco Fernández de Córdoba, duc de Sessa i virrei de Catalunya, amb
motiu de la decissió presa que en les companyies de la guàrdia de Catalunya
hi hagi, a més de dos tinents ordinaris, dos més amb patent de cavalls
arcabussers, i en consideració als mèrits que concorren en la persona de
Lorenzo Julián, tinent de cavalls, el nomena el capità de cavalls arcabussers,
ordenant així mateix als membres de l'exèrcit l'honrin, tractin i tinguin com a
tal capità. Amb les diligències d'inscripció en els registes de la comptaduria i
la veedoria. Barcelona. 1 p.
Castellà
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1671,
gener, 12

Carta de Mariana d'Àustria a Francisco Fernández de Córdoba, duc de
Sessa i lloctinent de Catalunya

Moja 60/71

La reina governadora després d'exposar que per carta del mateix virrei de
novembre de l'any anterior és coneixedora que Antoni d'Oms, capità de
cavallls cuirasses de la guàrdia de Catalunya, depèn totalment de la
companyia per tenir el seu patrimoni de França repressaliat, motiu pel qual
donà ordre que s'assistís al seu pare, Manuel d'Oms, ara, i en consideració
que concorren en el fill les mateixes circumstàncies i qualitats del pare, dóna
ordre que continuï la satisfacció del seu sou de la mateixa mateixa que es
feia amb el seu antecessor. Madrid. Còpia. 1 p.
Castellà
1671, juliol,
7

Carta de Francisco Fernández de Córdoba, duc de Sessa i virrei de
Catalunya, a Fèlix Ballaró

Moja 60/72

El virrei, en consideració que per Despatx reial de 1 de maig de 1671 la reina
governadora va resoldre que en la companyia de cavalls cuirasses de la
guàrdia de Catalunya, de la qual és capità Antoni d'Oms, es crei el lloc de
capità tinent, a més de tinent ordinari, nomena per aquest càrrec, i en
consideració als mèrits que concorren en la seva persona, a Fèlix Ballaró,
capità de cavalls. Inclou una còpia. Barcelona. Còpia. 2 unitats. [4] p.
Castellà
1673, agost, Patent de capità de cavalls cuirasses de la guàrdia de Catalunya atorgat pel Moja 60/75
1 - 1673,
virrei a favor de Lorenzo Julián
agost, 10
Francisco Fernández de Córdoba, duc de Sessa i virrei de Catalunya, amb
motiu que la plaça de capità de cavalls resta vacant per la mort de Rafel Puc
i en consideració als mèrits que concorren en la persona de Lorenzo Julián,
capità de cavalls arcabussers que serveix de capità tinent de la companyia
de cavalls cuirasses, el nomena el seu capità, ordenant així mateix als
membres de l'exèrcit l'honrin, tractin i tinguin com a tal capità. Inclou les
diligències dels assentaments de la patent en els registres de comptadoria i
veedoria. Barcelona. 1 p.
Castellà
1675,
gener, 30

Carta de Mariana d'Àustria a Ramon d'Oms i Santapau

Moja 60/78

La reina governadora, després d'exposar que pel lloctinent i capità general
de Catalunya ha tingut coneixement del zel amb el qual Ramon d'Oms i
Santapau ha participat en la campanya militar de defensa de Catalunya,
passa a donar-li les gràcies. Madrid. Signatura estampillada. [2] p.
Castellà
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1679,
desembre,
31

Informe relatiu a la paga d'Antoni d'Oms, capità de la companyia de la
guàrdia de Catalunya

Moja 60/80

Consulta escrita per Manuel Francisco, duc d'Estrada, i Francisco Lucio
Mexía, dirigida a Alejandro de Bournonville, virrei de Catalunya, en relació a
la paga d'Antoni d'Oms el qual cobra cada mes segons ordre reial i no deu
ser inclòs en la llista de membres del quarter per cobrar també el pa i la
civada. El virrei disposa estar conforme amb l'informe, amb el benentès però
que se li doni el despatx necessari. Còpia estesa per la Comptaduria
principal de l'exèrcit, signada per Manuel Francisco, duc d'Estrada, i
Francisco Lucio Mexía, el de 3 de gener de 1680. 1 p.
Castellà
1683, març, Carta de Carles II a Alejandro de Bournonville, virrei de Catalunya
26 / 1683,
abril, 10
Lletra de Carles II en la qual exposa que per despatx de 21 de gener de
1682 va atorgar a Ramon d'Oms i de Santapau que es prorrogués el
pagament del seu sou de 150 escuts en forma de pa i ordi i en consideració
a la recomenació a la seva persona que fa el mateix virrei, tractada en el
Consell de Guerra, disposa que aquesta pensió sigui vitalícia. Inclou
diligencia del virrei ordenant a Luis Antonio Daza es doni compliment al
despatx. Madrid i Barcelona. Còpia datada 1 de març de 1691 d'altra estesa
per la Comptaduria principal de l'exèrcit de Catalunya. 1 p.
Castellà

Moja 60/81

1691, abril, 6 Carta de Carles II a Juan Clarós Pérez de Guzmán y Fernández de Córdoba, Moja 60/85
duc de Medina-Sidonia i virrei de Catalunya
El rei després d'exposar que Antoni d'Oms i Cabrera, gentilhome de cambra i
capità de la companyia de cavalls cuirasses de la guàrdia de Catalunya, li ha
sol·licitat el grau i honors de maestre de camp, i en consideració que no pot
atorgar-li aquesta mercè, demana al virrei passi a demanar al sol·licitant
quines altres mercès reials poden ser alternativa. Inclou còpia. Madrid.
Còpia. 2 unitats. [2] p.
Castellà
1697,
Carta de Carles II a Diego Hurtado de Mendoza, conde de la Corzana i virrei
desembre, 9 de Catalunya

Moja 60/86

El rei, en consideració als serveis militars prestats per Antoni d'Oms i
Santapau i al fet d'haver tornat a Barcelona, amb ocasió del setge que patí la
ciutat, i malgrat fos llicenciat, disposa se li aclari de bell nou la plaça. Madrid.
Còpia. [1] p.
Castellà
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1702, agost, Lletra d'Antonio de Ubilla, marquès de Ruinas i secretari del rei, a Antoni
13
d'Oms

Moja 60/93

Després d'exposar que va traslladar al rei la seva petició i el memorial que
incluia, en la qual sol·licitava el comandament de les companyies de
guàrdies del capità general de Catalunya i que la seva companyia tingués la
vanguàrdia fixa, comunica que el rei ha resolt que per ara s'alterni el
comandament de la mateixa manera que en temps del virrei Medina-Sidonia.
Luzzara (Itàlia). 1 p.
Castellà
1702, juny,
17

Citació judicial del Tribunal de l'Auditoria General de l'Exèrcit de Catalunya
convocant a Antoni d'Oms

Moja 20/20

De part del capità general de l'exèrcit de Catalunya per provisió feta per
l'auditor general de l'exèrcit, es requereix a Antoni d'Oms, capità de cavalls
de les guàrdies de Catalunya, a que en un termini de vint-i-sis dies
comparega davant l'auditor general per a respondre a una súplica
presentada per Teresa Mora, viuda de l'alferes Vicente Mora, i altrament
proseguir i continuar la causa. No consta el contingut de la súplica.
Barcelona. [1] f.
Castellà
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Títol/Descripció

Topogràfic

[1613]

Súplica de Berenguer d'Oms al rei

Moja 60/17

Berenguer d'Oms sol·licita que, de la mateixa manera que a Gabriel de
Llupià li fou satisfet l'import de la galera anomenada la Llupiana, confiscada
tal com la seva, la Porfiada, el 1586 per passar a ser incorporada a
l'esquadra de galeres d'Espanya, li sigui també satisfet el seu valor, així com
també els interesos i sous en conformitat als contractes ("asiento") signats el
1571. [2] p.
Castellà
[1615, juny]

Dictamen en relació a l'estendard reial i les preeminències del monarca en
les galeres del Principat de Catalunya

Moja 60/28

Parer anònim d'un jurista en el qual fent ús de l'autoritat de Jerónimo Castillo
de Bovadilla en la seva obra "Política para corregidores y señores de
vassallos en tiempo de paz y de guerra, y para jueces eclesiásticos y
seglares y de sacas, aduanas y de residencias y sus oficiales, y para
regidores y abogados y del valor de los corregimientos y goviernos realengos
y de las ordenes" defensa les respostes de Berenguer d'Oms a un
requeriment presentat pel síndic de la Diputació del General de Catalunya en
relació a la possessió de l'estendard reial. [Barcelona]. Esborrany. 2 p.
Català
1528,
setembre,
11

Articulat d'un procés judicial presentat per Berenguer d'Oms

Moja 20/6

Articles o capítols presentats pel cavaller Berenguer d'Oms, (en el tribunal de
greuges de la Cort de Montsó de 1528?), amb els quals legitima els seus
drets i reclama l'import d'un deute que va contreure l'emperador amb ell;
al·lega que va mantenir quatre galeres i un bergantí per la qual cosa
l'emperador li va fer consignació sobre la Cruzada i que per efecte de la
revolta de Castella, la consignació s'estengué sobre la Butlla de Sant Pere
d'Aragó, Sicília i Catalunya i que encara no ho ha pogut cobrar tot. S.l. [4] f.
Llatí i català

1567, maig, Pleg de condicions d'un contracte per a la gestió del servei de galeres
1
d'Espanya

Moja 60/4

Capítols d'un contracte ("asiento") de galeres per a la guàrdia dels regnes
d'Espanya. El formulari, que consta de 12 paràgrafs, especifica, entre altres
aspectes, que la concessió es regirà sota les mateixes condicions i clàusules
que les donades anteriorment a Bernardino de Mendoça, capità general de
les galeres; que sa majestad aportarà noves naus i que el concessionari
s'obligarà a armar-les. Còpia. S.l. [3] p.
Castellà
1568, abril,
9 - 1571,
maig, 4

Plegs de condicions de contractes per a la gestió de serveis de galeres

Moja 60/5

Capítols i cèdules reials de contractes ("asiento") del servei de galeres
atorgats a favor de Tomàs Llupià, Joaquim Centelles i Berenguer d'Oms,
propietaris de les naus anomenades Llupiana, Serafina i Porfiada, redactats
a partir d'un contracte anterior, que s'hi transcriu, signat amb el genovès
Llucià Centurion. Aranjuez, Madrid. Còpia de 1609. 15 p.
Castellà i llatí
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Topogràfic

1573,
febrer, 13

Àpoca atorgada per Ramon d'Oms davant l'escrivà Francisco de Vera a favor Moja 60/7
de Juan Benito Creus
Ramon d'Oms, a la ciutat de Sevilla estant, per poders atorgats per
Berenguer d'Oms, germà seu i capità de la galera anomenada la Porfiada,
confessa haver rebut de Juan Benito Creus, per ordre de Juan i Pau Sauri,
600.000 maravedissos els quals són a compte del contracte ("asiento")
signat entre ambdós i Berenguer d'Oms en la ciutat de Madrid davant
l'escrivà del rei Antonio Gonçales. Sevilla. Còpia autenticada per l'escrivà
Francisco de Vera. [3] p.
Castellà

1593,
gener, 3

Carta de Felip II a Antonio de Iravién, comptador del Principat de Catalunya

Moja 60/9

Lletra de Felip II en la qual, després d'exposar els antecedents relatius als
comptes de la galera de Gabriel Llupià i del seu oncle Tomàs Llupià, li
ordena que les valori arbitralment. Madrid. Còpia autenticada per Guillem
Domènec, notari de Perpinyà. [6] p.
Castellà

1599, juliol,
8

"Sindicat de la Cort General de Cataluña per crear censals"

Moja 543/18

La Cort General de Catalunya, davant la necessitat de vendre censals per
valor de vuitanta mil lliures per finançar quatre galeres de la Diputació del
General, atorga poders a diferents persones, que es detallen, amb l'encàrrec
de vendre els censals. Barcelona. Còpia autèntica. [8] p.
Llatí i català
1604, juliol,
10

Cèdula de Felip III nomenant Antonio Coloma Calvillo capità general de
l'esquadra de galeres de Portugal

Moja 60/14

El rei nomena, en substitució del marquès de Santa Cruz que ha estat
promogut a capità general de les galeres del Regne de Nàpols, en el càrrec
vacant de la capitania general de l'esquadra de galeres de Portugal, a
Antonio Coloma Calvilla, comte d'Elda, ordenant que quedarà a les ordres
del monarca o del comte de Niebla, capità general de les galeres d'Espanya,
i així mateix que sigui assistit i ajudat, en l'exercici del seu càrrec, per tots els
altres capitans generals i responsables civils i militars. Còpia simple. [3] p.
Castellà
1613,
desembre,
13

Carta de Felip III a Ramon d'Oms

Moja 60/18

El rei, després de donar conformitat a les diligències que ha fet contra
Francesc Sabater, un dels capitans de les galeres, per haver-se negat a
alliberar un pres, li ordena que procedeixi amb rigor contra l'esmentat capità i
contra Joan de Pinós. Madrid. Signatura autògrafa. [3] p.
Castellà
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1614,
desembre,
15

Carta de Felip III a Ramon d'Oms, capità general de les galeres de Catalunya Moja 60/25

1614,
febrer, 22

Carta de Felip III a Ramon d'Oms, capità general de les galeres de Catalunya Moja 60/20

Lletra de Felip II en la qual manifesta que estant informat que molts esclaus i
forçats de les galeres al seu càrrec s'escapen no tan sols per negligència
sinó amb el vistiplau dels oficials, li ordena que investigui l'afer i imposi els
càstigs pertinents. També li ordena que castigui el veedor, el pagador i el
comptador si delinqueixen. Signatura autògrafa. Madrid. [1] p.
Castellà

Lletra de Felip II en la qual, després d'acusar rebut d'una carta de primer de
mes, li envia cartes pel lloctinent i capità general i assessors de capitania del
Principat i que s'envia una ordre al veguer de Puigcerdà perquè lliuri els
presos i processos de l'expedient de la resistència de Francisco Sabater i
altres soldats de les galeres de Ramon d'Oms. Signatura autògrafa. Madrid.
[2] p.
Castellà

1614,
febrer, 5

Carta de Felip III a Ramon d'Oms

Moja 60/19

El rei, després de donar avís de rebuda de la carta amb la documentació
anexa en la qual Francesc Sabater testificava deixant sospites sobre Ramon
d'Oms, li ordena que segueixi en el procediment i passi a castigar als
inculpats. Madrid. Signatura autògrafa. [2] p.
Castellà
1614, juliol,
4

Carta de Felip III a Ramon d'Oms

Moja 60/24

El rei, després d'exposar que Francesc Gualbes de Corbera ha renunciat al
càrrec de capità d'una de les galeres, ordena a Ramon d'Oms que li remeti
una nònima de possibles candidats juntament amb el seu parer amb la
finalitat de poder decidir el que més convingui. Madrid. Signatura autògrafa.
[2] p.
Castellà
1614, març, Carta de Felip III a Ramon d'Oms
12
El rei, després d'exposar que en el moment de rebre la carta ja haurà rebut
els processos contra el capità Francesc Sabater i altres soldats de les
galeres, li ordena que procedeixi amb cura com convé a la bona
administració de justícia. Madrid. Signatura autògrafa. [2] p.
Castellà

Moja 60/21

1614, març, Carta de Felip III a Ramon d'Oms, capità general de les galeres de Catalunya Moja 60/22
19
Lletra de Felip II en la qual, després d'acusar rebut d'una carta de primer de
mes, li demana que, tenint notícia que va presentar dues escriptures de
requeriment a la Diputació del General de Catalunya en relació a la intenció
de la institució de desarmar dues galeres, en remeti còpia i també faci un
informe en relació a la mala administració dels drets que es cobren per
mantenir-les i la despesa que es podria estalviar. Signatura autògrafa.
Madrid. [2] p.
Castellà

Fons Marquesat de Moja

469

01.02.03.04.01.02. SERVEI DE GALERES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1614, març, Carta de Felip III a Ramon d'Oms, capità general de les galeres de Catalunya Moja 60/23
24
Lletra de Felip II en la qual demana si és certa la notícia que Gualbes de
Corbera, capità de la galera capitana, de les que estan al seu càrrec, ha
renunciat, prenent l'hàbit de clergue. Signatura autògrafa. Madrid. [2] p.
Castellà

1615, abril,
14

Carta de Felip III a Ramon d'Oms

Moja 60/26

El rei, després de participar que té coneixement que l'auditor va procedir
contra alguns oficials de les galeres i que els visitadors de la Diputació del
General van admetre la querella que els oficials varen presentar contra ell,
envia còpia de la carta que ha enviat als visitadors i mana a Ramon d'Oms
que ordeni que l'auditor segueixi el procediment, impartint justícia i castigant
els oficials de les galeres. Madrid. Signatura autògrafa. [2] p.
Castellà
1615, juny,
18

"Possessió presa per don Baranguer d'Oms del càrrech de capità general de Moja 60/27
las galeras del Principat de Catalunya a 18 de juny 1615"
Acta de manifestacions i presència redactada per Melchor de Frías Remírez,
escrivà de les galeres i armada del rei, a requeriment de Berenguer d'Oms i
de Santapau, cavaller de l'Ordre de Santiago, de la presa de possessió dels
càrrecs de capità general de les galeres de Catalunya i de Barcelona per part
de Juan Ruiz de Velasco i Berenguer d'Oms respectivament per
nomenaments del príncep Emanuel Filiberto amb motiu de la mort de Ramon
d'Oms, davant els testimonis Francesc de Calders, Pere de Vilamala,
Francesc Fortuny i Jaume Cros, veïns de Barcelona. Barcelona. Còpia
simple de còpia autèntica estesa per Lluís Torres, notari de Barcelona, el 15
d'octubre de 1615. [4] p.
Castellà i llatí

1622,
febrer, 22

Súplica de Ramon d'Oms al rei Felip IV

Moja 60/29

Ramon d'Oms sol·licita que, de la mateixa manera que a Gabriel de Llupià li
fou satisfet l'import de la galera anomenada la Llupiana, confiscada com la
del seu sogre, anomenada la Porfiada, de Berenguer d'Oms, el 1586 per
passar a ser incorporada a l'esquadra de galeres d'Espanya, li sigui també
satisfet el seu valor, així com també els interesos i sous en conformitat als
contractes ("asiento") signats el 1571. [Barcelona]. [3] p.
Castellà
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[1660]

Capítol de carta de Felip IV a Francisco de Orozco, marquès de Mortara i
virrei de Catalunya

Moja 60/54

Fragment de lletra reial en la qual, després d'exposar que el bisbe d'Orange
ha anat al Rosselló i ha ajornat el dia del jurament de fidelitat al rei dels
cavallers i altres persones que tenen rendes i que Maria Teresa d'Oms i
Santapau i Manuel d'Oms li havien suplicat donés les instruccions oportunes
sobre aquest particular, ordena passi a traslladar als suplicants que s'han
d'adecuar a la naturalesa i lleis dels feus que posseixen. [Madrid]. Còpia. [3]
p.
Castellà
[1674]

"Copia de la Real cedula se halla en el Archivo Real, a favor del noble y
magnifico Luis de Oms, y de sus herederos / sacala a luz don Antonio de
Oms y de Santa-Pau, gentil-hombre de la camara de Su Magestad y su
capitan de guardias en el Principado de Cathaluña...".

Moja 60/76

Títol reial atorgat pel rei Ferran el Catòlic l'1 de març de 1475 de concessió
del càrrec de la vicegerència de general governador dels comtats de
Rosselló i Cerdanya i castellania de la fortalesa de Perpinyà a Lluís d'Oms i
als seus descendents. Imprès. S.l. S.n. Impr. [8] p.
Castellà
[1760]

Nota referent a l'assistència de membres del llinatge Oms a Corts

Moja 60/109

Apunt de la participació de Pere Guillem d'Oms en les Corts de 1351 i de
Berenguer d'Oms en les de 1396, 1406 i 1414, extret d'un llibre, amb les
referències al tom i les pàgines, però sense referenciar l'autor. S.l. 1 p.
Castellà
1626,
gener, 26

Escriptura de poders atorgada per Bernat d'Oms i de Cabrera a favor de
Berenguer d'Oms i de Santapau

Moja 60/33

Bernat d'Oms i de Cabrera, domiciliat a Villalonga de Salanca, del Comtat de
Rosselló, davant el notari Gaspar Pi, faculta a Berenguer d'Oms i de
Santapau, cavaller de l'Ordre de Sant Jaume de l'Espasa, perquè en nom
seu pugui assistir a les corts generals convocades pel rei a Lleida. Perpinyà.
Còpia autèntica signada per Gaspar Pi, notari de Perpinyà. [4] p.
Llatí
1653, abril,
1 - 1653,
juliol, 7

Privilegi de concessió del càrrec de batlle general de Catalunya atorgat pel
rei Felip IV a favor de Berenguer d'Oms

Moja 60/48

Felip IV en consideració als mèrits que concorren en la persona de
Berenguer d'Oms, i amb motiu que el càrrec de batlle general resta vacant
per la mort de Lluís de Monsuar, el nomena batlle. Inclou les diligències dels
assentaments. Madrid. [6] p.
Llatí i castellà
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1653, març, Convocatòria a Corts del lloctinent i capità general de Catalunya Joan Josep
16
d'Àustria

Moja 60/47

Joan Josep d'Àustria convoca al noble Berenguer d'Oms a les Corts a
celebrar a Barcelona el 31 de març de 1653. Barcelona. Imprès i manuscrit.
[1] p.
Llatí

1701, juliol,
16

Convocatòria a Corts del rei Felip V

Moja 60/87

Felip V convoca al noble Antoni d'Oms i de Cabrera a les Corts a celebrar a
Barcelona el 9 de setembre 1701. Barcelona. Signatura autògrafa. [2] p.
Llatí
1706,
gener, 28

Títol de conseller del Consejo de Indias atorgat per Felip V a favor d'Antoni
d'Oms i Santapau

Moja 60/105

El rei, en consideració als mèrits i serveis prestats per Antoni d'Oms i que en
fidelitat a la monarquia, amb motiu de la revolta de Catalunya, ha abandonat
la seva casa i patrimoni, li concedeix la plaça de conseller amb els sous,
retribucions i honors que li són inherents. Testimoni estès pels comptadors
de comptes del Consejo Real de las Indias el 23 de maig de 1739. Madrid.
[7] p.
Castellà
1710, maig, Carta de la reina María Luisa Gabriela de Saboia a Manuel Vadillo i Velasco
9
Lletra que disposa que, vist el memorial i petició feta per Antoni d'Oms i
Santapau pel qual demana que s'ordeni passar oficis amb el rei i el seu avi
amb la finalitat que l'intendent, presidents i Parlament de Perpinyà facin
justícia al suplicant en el plet que es segueix, i en atenció als mèrits del
suplicant, passi en nom del rei els oficis que consideri més convenients amb
la intenció que se li adiministri justícia. Madrid. Còpia. [2] p.
Castellà
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[1674]

"Privilegio que concedió el máximo de los emperadores Carlos V, rei de
Moja 60/77
Castilla, de Aragón ... al ilustríssimo señor don Carlos de Oms, governador
general de los condados de Rossellon i Cerdaña ... i a don Juan de Oms, su
ermano ... sácale a luz don Ramón de Oms i de Santa Pau, señor de la casa
de Oms, sucesor ..."
Títol de noblesa atorgat per Carles V el 24 de juliol de 1529 a favor de Carles
i Joan d'Oms, i als seus descendents. Còpia autenticada el 13 d'agost de
1674. Imprès amb signatura autògrafa d'Arnaldo de Copons Oms. S.l. S.n.
impr. 7 p.
Castellà

[1674]

"Declaracion del escudo, timbre y armas que dio el emperador Carlo Magno
a don Arnaldo de Oms i à todos los decendientes de la casa de Oms, en
calificacion y apoyo de lo grande de sus echos".

Moja 545/64

Relació dels mèrits d'Arnau d'Oms i descripció de l'escut heràldic atorgat per
l'emperador. [Barcelona]. Imprès. Impremta de Rafael Figueró. [3] p.
Castellà
[1703]

Memorial d'Antoni d'Oms i Santapau a la cort

Moja 60/104

Memorial, dirigit probablement a Antonio Ubilla, secretari del rei Felip V, en el
qual exposa que no va ser vanitat declarar en un memorial anterior que la
seva casa descendeix del rei dels gots i que sempre s'ha sotmès a la
voluntat reial. [Barcelona]. Còpia. [4] p.
Castellà
[1785]

"Catalago dels vervessors de Montescot, alies Dolius o Doms, e de llurs
armas"

Moja 60/110

Descripció anòmina de l'escut de la Baronia de Santapau i petita anotació de
fets històrics de la baronia. [Barcelona]. [2] p.
Català
1520, juliol,
10 - 1520,
juliol, 21

Cartells de deseiximent entre Joan de Vivers i Honorat Causa

1529, juliol,
24

Títol de noble atorgat per Carles V a favor de Carles i Joan d'Oms

Moja 10/II/8

Honorat Causa, per una ofensa transmessa per mossèn Gelabert de Llupià i
mossèn Àngel de Bearn, desafia a mossèn Joanot Vivers, el qual a la
vegada li respon, i en la seva absència a Honorat d'Oms. Sl. [2] p.
Català
Moja 60/2

Atorgat per Carles V a favor dels germans Carles i Joan d'Oms, fills de Lluís,
i els seus descendents. Còpia autènticada per Joan Baptista d'Aloy, escrivà
de manament. Barcelona. [5] p.
Llatí
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1601, abril
18

Cèdula de Felip III disposant que Berenguer d'Oms sigui armat cavaller de
l'Ordre de Santiago

Moja 60/12

D'acord amb la concessió del títol de cavaller, donat pel rei el 14 de gener de
1600, el rei faculta i dóna poders perquè en el seu nom i autoridad
Berenguer d'Oms sigui armat cavaller. Inclou diligència notarial de
l'ordenació realitzada en el Monestir de Junqueres, estesa per Gabriel
Olzina. Signatura autògrafa. Valladolid. [2] p.
Castellà
1601, maig,
8 / 1605,
maig 11 1606, març,
26

Acta de manifestacions i presència redactada per Gabriel Olzina de
l'ordenació com a cavaller de l'Ordre de Santiago de Berenguer d'Oms.

Moja 60/13

1666, abril,
30 - 1679

"Explicación del escudo de armas que el emperador Carlo Magno dio a don Moja 545/78
Arnaldo de Oms y a sus descendientes. Privilegio que el emperador Carlos V
concedió a los hermanos don Carlos y don Oms y a su posteridad. Carta de
la señora reyna al virrey de Cataluña para que manifestase su gratitud a don
Ramón de Oms por los motivos expresa"

Gabriel Olzina, escrivà de manament, dóna fe com en la seva presència en
el monestir o església de Sant Jaume de Junqueres de Barcelona, i amb la
presència també de Lorenzo Suárez de Figueroa, duc de Feria, comendador
de Sigura de la Sierra de l'Ordre de Santiago i virrei de Catalunya i dels
comtats del Rosselló i la Cerdanya, i dels testimonis d'Enric de Cardona i
Plegamans de Marimon, cavallers de la mateixa ordre i padrins de Berenguer
d'Oms, després de llegida la carta i provisió reial de 18 d'abril de 1601,
s'ordena cavaller, seguint el ceremonial acostumat, Berenguer d'Oms. Inclou
les diligències posteriors de la visita realitzada pels visitadors generals de
l'ordre i de quatre comunions del cavaller. Còpia autèntica. [6] p.
Castellà i català

Gravat amb l'escut heràldic dels Oms i a continuació "Declaración del
escudo, timbre, i armas que dio el emperador Carlo Magno a don Arnaldo de
Oms, i a todos los decendientes de la Casa de Oms.."; "Privilegio, que
concedió el máximo de los emperadores Carlos V... al illustríssimo señor don
Carlos de Oms", i "Copia de una carta escrita por la reyna nuestra señora al
excelentíssimo señor don Vicente de Gonçaga, siendo virrey y capitán
general del Principado de Cataluña". Imprès. Barcelona. Impremta de Rafael
Figueró. [13] p.
Castellà
1673, juny, 3 "Rebuda de cent diset lliures dotse sous y vuit dines plata de la media annata Moja 60/74
de les mercès que lo Rey ha fetas als de la casa de Oms"
Àpoca estesa per Anton de Reart, arxiver reial, a favor de Ramon d'Oms i de
Santapau, de 117 lliures, 12 sous i 8 diners de plata, cobrades com a primer
termini d'un debitori de 352 lliures, 18 sous signat en concepte de drets de
segell deguts a la Reial Cancelleria del Consell d'Aragó. Barcelona. [2] p.
Català
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01.02.03.04.04. NOBLESA I ORDES MILITARS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1674

"Declaración del escudo, timbre i armas que dio el emperador Carlo Magno a Moja 545/114
don Arnaldo de Oms y a todos los decendientes de la casa de Oms, en
calificación y apoyo de lo grande de sus echos".
Relació dels mèrits d'Arnau d'Oms i descripció de l'escut heràldic atorgat per
l'emperador. Imprès amb esmena manuscrita. Barcelona. Impremta de
Rafael Figueró. [3] p.
Castellà

1674, agost, "Privilegio, que concedio el maximo de los emperadores Carlos V, rei de
Castilla, de Aragon ... al ilustrissimo señor don Carlos de Oms governador
13
general de los condados de Rossellon, i Cerdaña ... i a don Iuan de Oms su
ermano ... sacale a luz don Ramon de Oms i de Santa Pau señor de la casa
de Oms, sucesor ..."

Moja 38/I/21

Títol de noblesa concedit per l'emperador a favor de Carles i Joan d'Oms.
Imprès. Barcelona. Impremta de Rafael Figueró. [7] p.
Castellà

1689,
desembre,
18

Rebut del pagament de l'impost de la media annata per la concessió del
despatx de gentilhome de cambra atorgat pel rei Carles II a favor d'Antoni
d'Oms

Moja 11/III/23

Alejandro de Saavedra estèn rebut de cent doblons a favor de Francisco de
Arjemir els quals corresponen a una lletra de canvi enviada per Antoni d'Oms
per satisfer l'impost. Madrid. 1 p.
Castellà
1691, abril, 6 Certificat estès per Juan Manuel de Zeaorrote, cavaller de l'Ordre de
Santiago i secretari del rei, a favor d'Antoni d'Oms i Cabrera

Moja 60/84

Dóna fe que el rei Carles II per Reial Decret de 20 de novembre de 1689, i
per altres papers de la consulta, originals dels quals es troben a la secretaria
del seu càrrec, va atorgar a Antoni d'Oms i Cabrera el títol de la clau de
gentilhome sense exercici i que el jurament acostumat del titular es va
realitzar en la ciutat de Saragossa el 11 de febrer 1690. Madrid. 1 p.
Castellà
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01.02.03.07. RECURSOS D'INFORMACIÓ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1665, juny, 2 "Extret dels registres de la Cort del Consell Soberà de Perpinyà"

Moja 38/I/14

Relació de la causa criminal, instada per Alexandre de Belleguisse, fermier
general de les gabelles de la sal de Rosselló, Conflent i Cerdanya, incoada
en els tribunals de Perpinyà contra les universitats dels llocs de Sant Llorenç
de Cerdans, Custoja, Vilaroja, Manera, Serrallonga i Arles, acusats dels
crims de sedició, rebel·lió i homicidis comesos en les persones de Gardes,
Dumàs, Audemar, Vives, Cardona, guardes de les gabelles de la sal, i
ferides a Lluís Massi. Imprès i amb diligència de concordar amb l'original
manuscrita. [Perpinyà]. S.n. Impr. 13 p.
Català
1704,
octubre, 18

"Constitucions de las Corts de Barcelona de 1702 sobre la possessió de 80
anys y altres punts"

Moja 499/1

Acta de presència i testimoni notarial estès per Josep Fores, notari de
Barcelona, de tres capítols de Cort continguts en la compilació "Constitucions
i altres drets de Catalunya". Els textos transcrits són els referents als salaris
dels assessors dels governadors, el dret a la propietat del patrimoni reial
gaudit per espai de vuitanta anys i l'obligatorietat dels jutges de motivar les
sentències. Amb les signatures de Jaume Vilar i Ignasi Teixidor, notaris de
Barcelona. Barcelona. [5] p.
Català, llatí i francès
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01.02.04.01. ARXIU.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1580]

Relació i regest d'escriptures de l'arxiu del llinatge Gibert, integrant del
patrimoni Desbosc

Moja 25/I

Inventari de 638 documents en el qual es fa constar la seva tipologia, el
notari, l'atorgant, la data i el contingut. Les peces relacionades abasten un
període cronològic comprès entre 1286 i 1587, algunes sense regest. Inclou
a l'inici un sumari pels carrers i territoris de Barcelona citats en les unitats, un
segon per territoris fora de Barcelona, un tercer de testaments i un quart
d'onomàstic d'unitats no descrites. [Barcelona]. [168] p.
Català
[1630]

Inventari de títols jurídics referents a Mataró, Premià i Argentona de l'arxiu de Moja 467/2
l'heretat del llinatge Desbosc
Inventari de les unitats documentals referents als alous de Mataró ("Plica
dels alous de Mataró"), Premià i Argentona de l'arxiu del llinatge Desbosc,
amb els regestos de 6, 6 i 9 unitats respectivament en els quals es troba
descrita la tipologia documental, la cronologia, amb dates de 1230 a 1491, i
els intervinents. La sèrie corresponent a Premià sembla acèfala i la
d'Argentona correspon al foli d'un inventari independent. [Barcelona]. [6] p.
Català

[1633]

"Rúbrica dels llibres de la heretat de la senyora Boscha de Corbera y
Vilagaia"

Moja 467/1

Inventari de l'arxiu de l'heretat de la senyora Bosc de Corbera amb els
regestos de 35 unitats en els quals es troba descrita la morfologia, la
tipologia documental, la cronologia, amb dates de 1406 a 1633, i els
intervinents. La major part de les unitats descrites corresponen a llibres de
comptes dels llinatges Bosc, Vilagaia, Setantí, Gibert, Destorrent, Desvalls,
Regàs, Guimerà i Desbosc. [Barcelona]. [6] p.
Català
[1639 1830]

"Fragments y notas sueltas"

Moja 269/81

Dossier amb petites camises que tenen signatures antigues les quals devien
acompanyar unitats d'arxiu i notes descontextualitzades la majoria de les
quals relacionades amb escriptures. [Barcelona i Vilassar]. 25 unitats. [34] p.
Català
[1639]

Inventari de la documentació relativa al feu de Vilassar de l'arxiu dels
Desbosc

Moja 297/2

Inventari amb el regest de 10 unitats documentals, datats entre 1360 i 1577,
de l'arxiu dels Desbosc, referents al feu de Vilassar. [Barcelona]. [2] p.
Català
[1640]

Fragment d'un inventari de l'arxiu del llinatge Desbosc

Moja 279/7

Relació acèfala amb regestos d'escriptures. [Barcelona]. 1 p.
Català
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01.02.04.01. ARXIU.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1650 1673]

"Scriptures de Mataró, Premià y Granollers y tenbé altres llochs diferents"

Moja 21/4

Inventari amb el regest de les escriptures del fons d'arxiu Desbosc relatives a
Mataró, Premià, Granollers i Sant Andreu del Palomar en el qual es detallen
vendes de cases, àpoques, preses de possessió, establiments, poders,
precaris, clàusules de testaments, requeriments, súpliques, memorials en
dret... Datats entre 1218 i 1542. A continuació, 6 regestos de causes judicials
oberts, principalment de capbrevació, entre 1636 i 1665. [Barcelona]. [25] p.
Català
[1650 1725]

"Gibert y Calafell y morabatins"

Moja 21/7

Inventari amb el regest de les escriptures del fons d'arxiu Desbosc relatives
al llinatge Gibert i de les propietats de Calafell, datats entre 1473 i 1624. A
continuació, 25 regestos de causes judicials obertes contra els emfiteutes de
Vilassar. [Barcelona]. [15] p.
Català

[1650 1737]

"Testaments de la casa del Bosch, Vilagaya y Corbera"

Moja 21/9

Inventari amb el regest de testaments, clàusules testamentàries i altres
instruments jurídics relacionats amb la transmissió de patrimoni per causa de
mort del fons d'arxiu Desbosc relatives al llinatges Desbosc, Vilagaia i
Corbera datats entre 1433 i 1644. A continuació, regestos de causes judicials
obertes contra els emfiteutes de Vilassar, datades entre 1594 a 1733 i
númerades del 125 a 177. [Barcelona]. [32] p.
Català
[1650 1737]

"Testaments de la casa de Bosch y de Sant Vicens"

Moja 21/10

Inventari amb el regest de testaments, clàusules testamentàries i altres
instruments jurídics relacionats amb la transmissió de patrimoni per causa de
mort del fons d'arxiu Desbosc relatives al llinatges Desbosc i de Sant Vicenç,
datats entre 1367 i 1573. A continuació, regestos de causes judicials obertes
contra els emfiteutes de Vilassar, datades entre 1419 a 1731 i númerades
del 206 a 234. [Barcelona]. [24] p.
Català i llatí
[1650 1737]

"Testaments de la casa de Guimerà y al Papiol"

Moja 21/11

Inventari amb el regest de testaments, clàusules testamentàries i altres
instruments jurídics relacionats amb la transmissió de patrimoni per causa de
mort del fons d'arxiu Desbosc relatives al llinatges Guimerà i del Papiol,
datats entre 1408 i 1627. A continuació, regestos de causes judicials obertes
contra els emfiteutes de Vilassar, datades entre 1596 a 1724 i númerades
del 178 a 205. [Barcelona]. [36] p.
Català i llatí
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01.02.04.01. ARXIU.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1650 /
1683]

"Censals que no diu que sien de casa sinó de diferents persones y per axò
són arxivades de part. Cudern 2"

Moja 21/2

Inventari amb el regest de les escriptures del fons d'arxiu Desbosc relatives a
censals no relacionades amb el patrimoni Desbosc, dates de les quals
comprenen entre 1350 i 1605. I sense relligar regestos de dues escriptures
de 1667 i 1683 relacionades amb la venda d'una casa del carrer del Carme
de Barcelona. [Barcelona]. [28] p.
Català
[1650]

"Borrador de las escriptures que seran arxivades en la casa del senyor don
Moja 21/1
Faderich des Bosch y de Sant Vicens de totas las senyories, directes
senyories, y altres rendes té en la ciutat de Barcelona y altres viles y llochs
en lo principat de Catalunye fet per títols, desenes y totes numerades fins lo
número 10 de cada titoll és desenes que s·i trobaran y totes posades per son
orde. Cudern 1"
Inventari amb el regest de les escriptures del fons d'arxiu Desbosc relatives a
senyories, principalment de Barcelona, en el qual es detallen vendes de
cases, àpoques, preses de possessió, establiments, poders, precaris,
clàusules de testaments... Datats entre 1248 i 1645. I a continuació, en el
mateix plec, "Cençals de la casa de don Phederich des Bosch y de Sant
Vicens, tant de las unas asiendes com de les altres", on es troben
regestrades les escriptures de censals, dates de les quals comprenen de
1340 a 1644. [Barcelona]. [84] p.
Català

[1650]

"Castell y terme de Vilassar, feus directes, senyories, privilegis, çentençies,
Moja 21/3
statblimens, reduccions y cualsevol altres scriptures scriptures [sic] fahents y
tocans al castell y terme de Vilessar. Cudern 3"
Inventari amb el regest de les escriptures del fons d'arxiu Desbosc relatives a
Vilassar, en el qual es detallen vendes de cases, àpoques, preses de
possessió, establiments, poders, precaris, clàusules de testaments,
requeriments, súpliques, memorials en dret... Datats entre 1207 i 1644.
[Barcelona]. [69] p.
Català

[1650-1737] "Casa del Bosch de Vilagaya y Corbera, Llorens y Torre de Raxach y algun
censos, capítols y inventaris"

Moja 21/5

Inventari amb el regest de les escriptures del fons d'arxiu Desbosc relatives a
capítols matrimonials i inventaris dels llinatges Desbosc i Vilagaia, així com
també d'establiments, vendes, concòrdies... Dels mateixos llinatges i de
també de la casa Guimerà, datats entre 1230 i 1620. A continuació, 46
regestos de causes judicials obertes contra els emfiteutes d'Argentona, i 34
contra els de Mataró. [Barcelona]. [75] p.
Català
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01.02.04.01. ARXIU.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1690]

"Nota dels capbreus de la casa de Desbosch se troban en las escripturas
que regeix Joseph Llaurador, notari públich de número de Barcelona"

Moja 325/II/3

Relació de 8 llibres de capbreus del patrimoni del llinatge Desbosc
conservats per Josep Llaurador, i a continuació tres regestos de confessions
atorgades davant el mateix notari el 1686 i 1687 i notes sobre el benefici de
San Macari. [Barcelona]. [4] p.
Català
[1780]

"Noticias que se hallan en el Real Archibo de Barcelona pertenecientes a la
casa de Pedro de Bosch"

Moja 325/II/1

Relació anònima amb els títols de 16 unitats documentals referents al llinatge
Desbosc conservades a l'Arxiu Reial; es fa constar la tipologia però no les
dates dels instruments. [Barcelona]. [7] p.
Llatí
[1840]

Nota sobre la localització a l'arxiu dels marquesos de Moja de documentació
referent a Banyeres

Moja 339/9

Anotació anònima en què s'adverteix de la localització a l'arxiu de documents
relacionats amb el patrimoni i rendes del terme de Banyeres. [Barcelona]. 1 p.
Català
1583 / 1614 "Llibre de scripturas archivadas de la casa de Bosch"

Moja 325/I

Inventari de l'arxiu de l'heretat dels Desbosch realitzat en els anys 1583 i
1614, en temps de Frederic Desbosc i de Pere Desbosch respectivament, i
ordenat segons el lloc d'instal·lació de la documentació (en calaixos i armaris
de diferents arquimeses i en una caixa amb les armes dels Desbosc i de
Cartellà) en la casa de la família en el carrer Ample de Barcelona. El llibre
s'inicia amb l'anotació, "En lo present libre estan continuats tots los actes,
memorials y altres coses fahents per la heretat del il·lustre señor don Federic
Desbosc y de Sant Vicens, señor del Castell de Vilassar y de Sant Vicens,
comensat a vi de abril del añy MDLXXXIII", corresponent al primer inventari, i
que recull els regestos de les diferents unitats arxivades, amb el número
corresponent de catalogació. Una segona part s'inicia amb l'aclariment "En lo
present llibre stan continuats tots los actes y altres scriptures y papés tocant
per la haretat del il·lustre senyor don Pedro Desbosch de Sant Vicens,
senyor dels castells de Sant Vicens y de Vilaçar, comensat al primer de janer
de 1614", i aporta un sumari temàtic. En una tercera part, "Seguexen-se las
scripturas de la casa de Bosch y de Sant Viçens arxivades per plicas de vint
en vint", es recullen les unitats no recollides en les precedents. Barcelona.
[149] p.
Català
1591,
desembre,
26 - 1642,
agost, 7

"Notas que se han trobat esqueixadas, però recullidas per haver-las
considerat per útils. Són relativas a Vilasar"

Moja 312/68

Dossier amb notes estripades referents a escriptures i a altres títols jurídics
referents al feu i castlania de Vilassar. 65 fragments.
Català
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01.02.04.01. ARXIU.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1639

"Borrador dels actes que stan archivats en casa del senyor don Pedro
Desbosch y de Sant Vicens de la asienda de Vilassar fet en lo any 1639"

Moja 297/1

Inventari amb el regest dels instruments jurídics del fons d'arxiu Desbosc
relatius al castell i terme de Vilassar, cases de Barcelona i censals de
Granollers, ordenats pels conceptes "Jurisdictió", "Ribatge de la mar", "Obras
de Castell" "Casa del carrer de la Mercè", "Casas del carrer Ampla", "Cases
de mossèn Talavera té stablertas a cens" i "Censals de Granollers", datats
entre 1263 i 1636. [Barcelona]. Esborrany. [32] p.
Català
1640 /
[1660]

"Borrador dels actes archivats de la casa de Bosch y de Vilagaya"

Moja 317/1

Inventari amb el regest de 56 llibres (capbreus i llevadors) del fons d'arxiu
Desbosc. Inclou, en el mateix plec, una nota sobre un censal creat per Maria
Desbosc Guimerà per pagar un deute, censal que, segons la nota, va ser lluït
el 20 d'octubre e 1660. [Barcelona]. 2 unitats. [20] p.
Català
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01.02.04.02.02. CERTIFICATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1711, abril,
17

Partida de defunció de Frederic Desbosc

Moja 1 bis/84

Certificat estès per Pere Conrat, prevere, el qual dóna fe i transcriu la partida
de defunció, de data 12 de gener de 1589, de Frederic Desbosc, assentada
en el llibre de funerària de la comunitat de sant Miquel de Barcelona.
Barcelona. 1 p.
Llatí i català
s.d.

"Fe del batptisme de mi senyora dona Theresa de Calders Desbosch Sant
Vicens y Vilafranca"

Moja 56/35

Certificat estès pel notari Antoni Manyer de l'assentament realitzat en el llibre
de baptismes de l'església parroquial de Sant Miquel de Barcelona amb data
de 10 de febrer de 1621. Barcelona. 1 f.
Llatí i català
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01.02.04.02.03. RÈGIM MATRIMONIAL.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1460]

"Capítols matrimonials del senyor Francesch Antoni de Satantí y de la
senyora Juana, filla del senyor mossèn Francesch Bartomeu Desbosch de
part altra"

Moja 555/VI

Còpia simple.
Català i llatí
[1536]

"Còpia dels llegats fa lo Miquel Francesch Delbosch a Miquel Delbosch son
fill de algunes cases y censals en Granollers"

Moja 56/14

Nota del notari Felip Agustí Masines en la qual fa constar que, per capítols
matrimonials signats davant el notari Rafel Puig el 30 de maig de 1536,
Miquel Desbosc i la seva muller van fer donació d'una casa i diferents
censos. Inclou una nota de data posterior sobre els mateixos capítols, datantlos el 20 de maig de 1526. [Barcelona]. [3] f.
Llatí i català
1367, març, "Capítols matrimonials, entre parts de Perico Desbosch y Maria Desvall,
15
donzella"

Moja 56/1

Capítols matrimonials signats davant el notari Guillem de Sant Hilari. Còpia
autèntica estesa pel notari Miquel Arnús el dia 1 de març de 1783.
Barcelona. [24] f.
Llatí i català
1367, març, "Capítols matrimonials entre Perico Desbosch y Maria Desvalls a 15 mars
15
1367"

Moja 56/11

Còpia autèntica realitzada pel notari de Perpinyà Francesc [Belfurs?] d'una
altra còpia datada el 1 d'abril de 1568. Barcelona. [10] f.
Llatí i català
1508,
"Còpia auctènticha dels capítols matrimonials fermats entre los magnífichs
setembre, 1 mossèn Francesch Miquel Bosch e la senyora Hyerònima, filla de mossèn
Miquel de Vilagaya"

Moja 56/12

Realitzada pel notari Antoni Anglès el 26 de març de 1516. Barcelona. 20 f.
Llatí

1532, gener "Capítols matrimonials del senyor Jaume Desbrull y de Peremola y la
27
senyora Isabel Joana, filla del senyor Francesch Miquel Desbosch y de
Corbera de part altra"

Moja 555/VII

Còpia simple.
Català i llatí
1567,
octubre, 14

"Absolucio de jurament de Llatzer y Hieronyma Desbosch"

Moja 1 bis/14

Montserrat Guardiola notifica que per part de Llàtzer Desbosc, tant com a
nom seu com també procurador de la seva esposa Jerònima, li ha estat
presentada súplica sol·licitant l'absolució de jurament, i en consideració a les
informacions recollides els absol del jurament. Barcelona. [2] p.
Llatí

Fons Marquesat de Moja

483

01.02.04.02.03. RÈGIM MATRIMONIAL.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1570,
febrer, 4

Capítols matrimonials de Llàtzer del Bosch de Vilagaya i Isabel Joana
Destorrent

Moja 56/18

Còpia autèntica realitzada pel notari Pere Fitor. Barcelona. [11] f.
Català i llatí

1573, juliol 9 "Capítols matrimonials entre don Federich Desbosch, fill de don Miquel y de Moja 56/2
dona Joana, y dona Marina Desbosch, filla de don Francesch Desbosch y de
dona Marina de Oms"
Capítols matrimonials signats davant el notari Pere Mambla. Còpia autèntica
realitzada pel notari Jacint Borràs el dia 18 d'abril de 1663. Barcelona. [27] f.
Llatí i català
1600, juliol
11

"Capítols matrimonials fets y firmats per y entre lo noble don Joan Amat y
Desfar en Barcelona populat de una y la senyora don Patronilla Desboch y
de Sant Vicens donzella de part altra"

Moja 56/32

Còpia autèntica realitzada pel notari Francesc Torres el dia 20 de maig de
1617. Barcelona. [40] f.
Llatí i català
1610,
novembre
23

"Capítols matrimonials entre lo noble don Pedro Desbosch y de Sant Vissens Moja 56/34
de una y la nobla senyora dona Maria Desbosch y de Guimerà"
Còpia autèntica realitzada pel notari Francesc Reverter el dia [31 d'agost de
1660?]. Inclou així mateix una còpia autèntica realitzada pel notari Bartomeu
Plea d'aquesta mateixa còpia i còpies de diferents clàusules d'aquesta
escriptura: de la part referent a la constitució dotal, realitzada per Francesc
Reverter; dues còpies de les clàusules fideïcomissàries, una feta pel notari
Ramon Vilana Perlas i l'altra per Joan Baptista Vidal, i un certificat amb data
de 23 de juny de 1728 amb la transcripció de les clàusules de donació
disposades per Maria Desbosc. Barcelona. [87] f.
Llatí, català i castellà

1632,
setembre,
16

Capítols matrimonials de Josep Corbera i Isabel Desbosc

s.d.

Nota sobre els capítols matrimonials signats davant el notari Jeroni Moleu el
12 de desembre de 1562 entre Rafel Terrades, de Girona, i Magdalena
Desbosc

Moja 56/46

Instruccions signades per Frederic Meca i de Clasquerí i Bernat d'Oms per a
la redacció dels capítols, disposant les donacions de Lluís Corbera, pare de
Josep, i de la dot d'Isabel, amb llurs condicions. [Barcelona]. [4] f.
Català
Moja 56/15

S.l. 1 f.
Català
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1436]

Inventari de l'heretat de Lluís des Bosc i relacions de deutes pagats

Moja 558/VI

Dossier que inclou les relacions amb els títols "Memorial de la heretat que lo
honorable en Luys Desbosch avia lo jorn que morí segons apar per l'inventari
fet per en P[ere] Desbosch, axí com hereu del dit Luys Desbosch segons se
seguex" (amb el detall dels béns immobles, censos, censals morts i violaris),
"Ací apareixen los deutes e càrrechs qui eren deguts per lo honorable en
Luys Desbosch los quals són stats pegats per en Pere Desbosch com hareu
del dit pare seu, segons se sagueixen" (entre altres, medicines, sabates,
honoraris de menescal, palla, i cera) i "Manà l'onrat en Pere Desbosch
quòndam ésser pagats los deutes següents" (deixes). [Barcelona]. 3 unitats.
[10] p.
Català
[1657]

"Advertèncias per lo senyor don Federich eho mi senyora doña Maria
Moja 56/5
Desbosch y de Sant Vicens en demonstració dels gravàmens, errors y
descuits en son dany respectivament comesos en los càlculs y provisions de
liquidació de la causa que contra si apòrtan los administradors del Col·legi de
Sant Sever ha relació del noble don Fabricio Pons de Castellví"
Relació dels errors en els càlculs econòmics de la liquidació de l'herència de
Frederic Desbosc. [Barcelona]. [8] f.
Català i llatí

[1671]

"Memorial dels mobles se són trobats faltar en lo inventari pres en Vilassar
per dona Maria Desbosch"

Moja 312/67

Relació de béns de tota mena que probablement no constaven en l'inventari
protocol·litzat per Ramon Vilana Perlas el 17 d'agost de 1671. [Barcelona].
[2] p.
Català
1466, febrer
27 / 1493,
octubre 1
Acta de l'inventari postmortem, realitzat per Antoni Lombard, notari de
Barcelona, a instància d'Isabel Desbosc, dels béns del seu difunt marit
Francesc Bartomeu Desbosc, la major part dels quals eren de la seva
fillastra Joana. Còpia simple. Inclou còpia amb diligències posteriors del
mateix notari d'augment de llegats realitzades a requeriment d'Isabel
Desbosc. Còpia simple.
Català i llatí

Moja 555/IV

1477, maig, Divisió de l'herència de Jaume Pau
Moja 480/2
28
Divisió de l'herència de Jaume Pau, doctor en ambdós drets, protocol·litzada
per Pere Miquel Carbonell, notari de Barcelona, per part dels seus fills i amb
la intervenció dels tutors del testament, Pere Desbosc, senyor del castell de
Vilassar; Guillem Alegre, mercader i d'Isabel, la seva viuda. Inclou l'inventari
post mortem dels béns, entre els quals els mobles i biblioteca d'una casa del
carrer de la Canuda de Barcelona, una relació de les rendes de l'heretat
cobrades per mesos en censals i una altra en morabatins i un inventari de les
rendes no cobrades. Còpia simple. [142] p.
Llatí i català
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1520,
octubre, 23

Inventari postmortem de l'heretat i rendes de Jordi Bernat del Bosch

Moja 56/13

Realitzat per encàrrec de la seva hereva, la seva germana Joana. Barcelona.
[16] f.
Llatí i català

1555,
novembre,
29

"Inventari pres per Francesch del Bosch y de Corbera dels bens de senyor
Francesch Miquel del Bosch de Vilagaya"

Moja 557/V

Acta de l'inventari postmortem realitzat a instància de Francesc Desbosch i
de Corbera, fill i hereu de Francesc Miquel Desbosch i de Vilagaia, dels béns
del seu pare, en el qual es troben descrits els béns de les seves cases de
Barcelona i en el Castell del Castell de Llorenç, així com també les rendes en
forma de violaris i censals. Barcelona. Còpia autèntica signada per Joan
Monjo. [8] p.
Català i llatí
1555,
novembre,
29

"Inventari dels béns del pubill"

Moja 557/IV

Acta de l'inventaris post mortem realitzat a instància de Francesc Desbosch i
de Corbera, fill i hereu de Francesc Miquel Desbosch i de Vilagaia, i tutor i
curador del pubill Llàtzer Desbosch, son nebot, fill i hereu del seu germà
Miquel Desbosch de Vilagaia, dels béns del seu difunt germà Miquel
Desbosch de Vilagaia, en el qual es troben descrits els béns de la seva casa
situada en la plaça de Sant Jaume de Barcelona i del Castell del Castell de
Llorenç, així com també les rendes en forma de censals i censos. Barcelona.
Còpia autèntica signada per Joan Monjo, notari de Barcelona. [26] p.
Català i llatí

1565, juny 9

Moja 555/V
Acta de l'inventari postmortem, realitzat per Onofre Bou, notari de Barcelona,
a instància de Marina Desbosch i Oms, dels béns del seu difunt marit
Francesc Desbosc i de Corbera. Còpia simple.
Català i llatí

1584,
gener, 7 1584,
gener, 9

"Restima feta per Joan Comes y Joan Xuriguer, corredos de coll, elegits y
nomenats per restimar la estima feta per Pere y Vicens Serras a 26 de iener
1583 de l'inventari y béns mobles de mossèn Joan de Setantí eo del
quondam mossèn Frances[c] Setantí, son pare..."

Moja 536/II

Inventari amb l'estimació del seu valor de tots els béns mobles de Francesc
Setantí el qual inclou des de peces de roba, teles, mobles, estris de cuina,
llibres, quadresselles i armes... D'una casa i una torre, que no es localitzen.
[Barcelona]. [60] p.
Català i llatí
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Títol/Descripció

Topogràfic

1584, juliol,
29

"Inventari dels béns [de] Llatzer Bosch de Vilagaya pres per [la] senyora
Isabel Joana [Bos]cha sa muller y ai son los partits de las rendas de censals
y censos"

Moja 557/III

Acta de l'inventari post mortem, redactat a instància d'Isabel Joana Bosch,
dels béns del seu difunt marit Llàtzer Bosch i de Vilagaia, senyor del lloc i
terme de Llorenç i del Lletger, de la vegueria de Vilafranca del Penedès, en
el qual es troben descrits els béns de la seva casa situada al costat de
l'Església de Sant Jaume de Barcelona i del Castell del Castell de Llorenç,
així com també les rendes en forma de censals i censos. Barcelona. Còpia
autèntica signada per Salvador Coll. [30] p.
Català i llatí
1589, gener
24

Moja 555/III
Acta de l'inventari postmortem, realitzat per Francesc Soler, notari de
Barcelona, a instància de Marina Desbosc, dels béns del seu difunt marit
Federic Desbosc i de Santvicenç. Còpia autèntica. Inclou còpia d'una còpia
autèntica estesa per Marià Rondó, notari de Barcelona, el 1708.
Català i llatí

1594,
desembre,
16

"Cap y cua de l'inventari de la senyora Isabel Juana del Bosch y de Corbera
y de Vilagaya en poder de Salvador Coll a 12 de novembre 1594"

Moja 56/24

Continuació de l'inventari dels béns de la senyora Isabel Joana Bosc segons
consta en l'inventari realitzat per la seva filla en poder del notari Salvador Coll
. S.l. 5 f.
Llatí i català
1603,
gener, 26

"Difinisió del testament de la senyora Isabel Juana Delbosc y de Vilagaya ma Moja 26/64
sogra, que sia en glòria"
Felip de Sorribes i Descoll, veguer, reconeix a Jeroni Bosc de Vilagaia i de
Corbera i a la seva esposa Elisabet Joana de Vilagaia i de Corbera, com a
marmerssors del testament de Elisabet Joana Bosc de Vilagaia, viuda de
Llàtzer Bosc de Vilagaia, senyor del lloc i terme de Llorenç i el Lletger, les
darreres voluntats que protocol·litzà Salvador Coll, notari de Barcelona, el 20
d'octubre de 1594, i que es descriuen. Barcelona. 1 p.
Llatí

1612, març
18

"Testament de don Geroni del Bosch y de Vilagaya"

Moja 56/6

Signat davant el notari Galcerà Sever Pedralbes. Còpia autèntica realitzada
pel notari Benito Lafont el dia 19 de juny 1823. Barcelona. [12] f.
Llatí, català i castellà
1648, agost
27

Moja 556/II
Acta de l'inventari postmortem, realitzat per Antoni Portell, notari de
Barcelona, a instància de Maria Desbosch i de Guimerà, dels béns del seu
difunt marit Pere Desbosch i de Sant Vicenç. Còpia autèntica realitzada per
Jaume Corbera el 1652.
Català i llatí
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1671,
febrer, 27

Inventari post mortem dels béns i rendes de Frederic Desbosc del Castell de
Vilassar

Moja 556/III

Acta de l'inventari, realitzat per Ramon Vilana Perlas, notari de Barcelona, a
instància de Maria Desbosch i d'Oris, dels béns i rendes del Castell de
Vilassar del seu difunt marit Federic Desbosch i de Sant Vicenç. Còpia
autèntica.
Català i llatí
1679, agost, Lletra de Ramon de Calders a Teresa Desbosc, viuda de Carles de Calders
28
Dossier amb la missiva de Ramon de Calders, nebot de Teresa Desbosc,
sobre els llegats del difunt Carles de Calders i de Vilafranca. Barcelona. 1
lletra. [4] p.
Castellà

Moja 317/6

1704, maig, "Transumpto del testament de la noble senyora donya Theresa de Calders,
Moja 566/2
12 - 1707,
Desbosch y de Santvicens, viuda del quòndam Carlos Calders y de
desembre, Vilafranca"
20
Teresa de Calders, Desbosc i de Santvicenç, víuda de Carles de Calders i de
Vilafranca, filla dels senyors Pere Desbosc i de SantVicenç i de Maria
Desbosc i de Guimerà, atorga testament pel qual disposa, entre altres
voluntats que es detallen, que sigui enterrada en el Convent de Sant
Francesc de Barcelona, celebrades dos mil misses; es lliurin llegats al
Monestir de Jonqueres, a la Reial Confraria de la Immaculada, a l'Hospital
General de la Santa Creu i als hospitals de la Misericòrdia d'infants Òrfens i
de Sant Llàtzer, al personal domèstic; sigui creada una fundació per a la
celebració d'una missa d'aniversari per les ànimes del seu marit i seva en
l'església parroquial de Santa Maria del Mar i fa hereu universal a Anton
d'Oms i de Santapau, sota condicions fideïcomissàries. Segueixen les
relacions dels capitals als quals fa menció el testament i les diligències
notarials de la lectura del testament. Barcelona. Còpia autèntica rubricada
per Pere Pau Ribes, Salvador Cases Bosch i Bartomeu Llobet, notaris de
Barcelona, el 13 de desembre de 1710. [55] p.
s.d.

Inventari dels deutes i lleixes del difunt Pere Desbosc

Moja 56/54

[Barcelona]. [4] f.
Català
s.d.

"Crèdits que pretenen los senyors marmessors y executors del testament de Moja 56/49
mi senyora dona Teresa de Calders y Desbosch, última pocessora que fou
de la hazienda de la casa de Desbosch y Santvicens sobre la dita hazienda
possehida vuy per los il·lustres senyors marquesos de Moya de la Torre, junt
ab la resposta que se dóna per dits il·lustres marquesos a cada un dels dits
crèdits"
Relació de les diferents partides preteses pels executors amb l'argumentació
per la qual no s'han de satisfer. Inclou una còpia parcial i un altre informe
sobre el mateix afer. [Barcelona]. [38] f.
Català
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s.d.

Nota sobre els testaments de Miquel Desbosc i de la seva muller Anna de
Bellafilla

Moja 56/17

Apunt sobre els testaments atorgats el 1568 per Anna de Bellafilla i el 1573
per Miquel Desbosc. S.l. [1] f.
Català

s.d.

"Inventari de la senyora Isabel Joana del Bosch y de Vilagaya"

Moja 56/23

Relació dels béns de la senyora Isabel Joana Bosch segons consta en
l'inventari realitzat per la seva filla en poder del notari Salvador Coll en
diferents dies, el primer dels quals va ser el 12 de novembre de 1594. S.l. [5]
f.
Català
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Títol/Descripció

Topogràfic

[1630]

"Pro Isabela Ioanna del Bosch de Vilagaya contra Mariannam Bolet &
Monbuy"

Moja 38/II/18

Dictamen de [Joan Pere] Fontanella en el plet entre Isabel Joana del Bosc,
d'una part, i Marianna Bolet, de l'altra. Imprès. S.l. S.n. impr. [6] p.
Llatí i català
[1647]

"Summari de la causa de Sant Cever contra Desbosch"

Moja 56/4

Relació sumària del plet iniciat el 1594 entre Alexandre Destorrent i Jeroni
Desbosc i la seva muller pels béns hereditaris de Frederic Desbosc, amb un
arbre geneològic de les persones citades en la causa i una valoració de
l'heretat del causant extreta dels càlcols de Francesc Catà. [Barcelona]. [33] f.
Català
[1661]

"Summari del fet de la causa de suplicació del decret de exequutió fet per lo
molt reverent senyor canceller en favor del [sic] nobles conjuges Calders
contra los nobles mare y fill Desboch, vertent en la Real Audiencia. A relatió
del noble don Fabricio de Pons Castelví. Not. Ferrer".

Moja 38/II/19

Dictamen dels doctors en dret [Josep] Orlau i [Miquel de] Calderó. Imprès.
S.l. S.n. impr. [5] p.
Català i llatí
1424,
febrer, 29 1424, juliol,
11

Causa judicial entre Miquel Desbosc i les universitat de Vilassar i Argentona

1487, abril,
2 - 1489,
maig, 4

Causa judicial de Jordi Bernat Desbosc contra Isabel Corbera Desbosc i
Elisabet Desbosc per l'herència de Ramon Bartomeu Desbosc

Moja 446

Causa d'apel·lació interposada per les universitats de Vilassar i Argentona
davant la cúria del rei de la sentència promulgada per Guillem de Bordills,
veguer de Barcelona, assistit per Francesc d'Alçamora, que revocava el
nomenament de batlles reials. Barcelona. [156] p.
Llatí i català
Moja 207

Volum que recull el procés obert per Jordi Bernat Desbosc contra la seva
mare Isabel Corbera i Desbosc, muller del difunt Ramon Bartomeu Desbosc,
i la seva cunyada Elisabet, muller del difunt Pere Miquel Desbosc, germà del
denunciant, davant els jutges Jaume Destorrent i Benet Guinard, nomenats
per Enric d'Aragó, lloctinent del rei, per les pensions d'un censal de l'herència
de Ramon Bartomeu Desbosc, en mans de les denunciades. Barcelona.
[287] p.
Llatí i català
1567,
octubre 6

Concòrdia signada entre Guillem Pere Comes, canonge de la Seu de
Moja 56/16
Barcelona, Miquel Desbosc, Joan de Llordat, Miquel Jener i Joan Lluís Comet
Pactes referents al pagament de quatre-centes lliures de les despeses d'un
plet per l'heretat i béns d'Antic i Climent Cornet. S.l. 3 f.
Català

Fons Marquesat de Moja

490

01.02.04.02.05. CAUSES JUDICIALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1578, febrer "Adjudicatió de la heretat del noble don Miquel Desbosch en favor del noble
28
don Fadrich"

Moja 56/20

Còpia simple realitzada el 30 de maig de 1603 . Barcelona. [13] f.
Llatí i català

1618, abril
27

"Adjudicatió de la heretat de don Miquel y don Federich Desbosch en favor
de don Pedro Bosch y de Sant Vicent"

Moja 56/25

Còpia abreujada realitzada pel notari Joan Païssa el dia 6 de maig de 1619
del procés d'adjudicació. Barcelona. [4] f.
Llatí
1624, maig, "Concòrdia feta per y entre Isabel Joana Delbosch Corbera y Vilagaia, viuda Moja 56/36
18
dexada del magnífich senyor Hyerònim Delbosch Corbera y Vilagaia, cavaller
de una, y lo noble don Enrich de Senmenat y de Lanuza de part altra en
poder de Antoni Estalella, notari públich de Barcelona als 18 de maig de
1624"
Pactes per ordenar l'heretament de Maria de Semmenat, morta sense
descendència. Còpia autèntica realitzada pel notari Francesc Soldevila.
Inclou una altra còpia realitzada pel mateix notari. Llatí i Barcelona. [40] f.
Llatí i català
1663, juny, Causa judicial entre Carles de Calders Vilafranca i Maria Desbosc i de
Moja 318/45
28 - 1663,
Guimerà i el seu fill Frederic
setembre, 5
Procediment de recusació obert per Carles de Calders contra el jutge Fabrici
de Pons Castellví en la causa seguida en la Reial Audiència entre el
demandant i Maria Desbosc i el seu fill Frederic, sogre i cunyat
respectivament, per 2.000 lliures del dot promès de la seva esposa Teresa:
demanda, fets exposats, contestes i diligències. Barcelona. Còpia per a
Carles de Calders. [25] p.
Llatí i català
1682, maig, Causa judicial entre Ramon de Calders i Teresa de Calders
15 - 1682,
setembre,
Procediment obert en la Reial Audiència per Ramon de Calders, com a
16
administrador dels béns del seu fill Josep, en la causa contra Teresa de
Calders: súpliques i diligències. Barcelona. Còpia per a Teresa de Calders.
[12] p.
Llatí i català

Moja 53/34

1703,
octubre,
15 - 1707,
febrer, 7

Moja 318/18

Causa judicial entre Antoni d'Oms i el comte de Plasencia
Procediment obert en la Reial Audiència per Antoni d'Oms contra Joan de
Lanuça, comte de Plasencia, per l'herència fideicomissada per Federic
Desbosc de Teresa de Calders Desbosc: demanda, diligències i fonaments
de dret. Barcelona. Còpia per a Antoni d'Oms. [63] p.
Llatí i català
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1707,
setembre,
2 - 1712,
març, 7

Causes judicials per la incapacitació de Teresa Calders Desbosc i una
vegada morta pels seus llegats

Moja 37/I

Volum que presenta relligats els procediments judicials oberts primerament
per la declaració d' incapacitació de Teresa Calders Desbosc i després pels
seus llegats del seu testament, de 12 de maig de 1704. Les peces principals
són entre els marmessors i Joan de Lanuça, comte de Plasencia. Inclouen
proves documentals i declaracions de testimonis. Barcelona. [289] p.
Català, llatí i castellà
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1637]

Lletra de Josep Fontanella a [Pere Desbosc]

Moja 56/51

Dossier amb la missiva de Josep Fontanella, tractant qüestions de
procediment d'un afer de la batllia. [Barcelona]. 1 lletra. [2] f.
Català
1623, agost Lletres de Josep Montserrat a Pere Desbosc i de Santvicenç, senyor de
23 - 1624,
Vilassar
maig 15
Dossier amb les missives de Josep Monserrat, advocat, tractant
principalment de causes judicials. València. 12 lletres. [20] p.
Català i castellà

Moja 317/8

1624, març, Lletra de Bernat de Vilarig Carrós a Pere Desbosc i de Santvicenç, senyor de Moja 317/11
13
Vilassar
Dossier amb la missiva de Bernat de Vilarig Carrós, oferint els seus serveis.
València. 1 lletra.
Castellà
1624, març, Lletres de Valeriano Martí a Pere Desbosc i de Santvicenç, senyor de
13 / 1624,
Vilassar
maig, 22
Dossier amb les missives de Valeriano Martí, tractant d'un poders i de plets,
sense detallar. València. 2 lletres. [2] p.
Castellà

Fons Marquesat de Moja
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1550,
gener, 1

"Así en lo present libre estaran asentats y descrits tots los sensals y
propietats, sensos, delmes, tasques y totes altres rendes qualsevol que sien
y a mi Francesch Anthoni Setantí pertangan y qualsevol titol... fet lo present
capbreu y scrit de ma de mi dit Francesch Antoni Setantí al primer de janer
del any MDL en llaor y gloria de nostro Senyor Déu y de la gloriosa Verge
Maria...".

Moja 32/II

Capbreu en el qual es fan constar en primer lloc les propietats (casa en el
carrer Montcada, Torre en Santa Coloma de Gramenet, diferents camps,
altre torre entre la Verneda i el Besós i una baronia), en segon lloc els
censals (sobre el General de Catalunya, la ciutat de Barcelona i a particulars).
Català
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Títol/Descripció

Topogràfic

[1645 /
1740]

Llevador dels censals i censos que cobra Pere Desbosc i de Santvicenç i
inventari dels llibres d'arxiu del llinatge Desbosc

Moja 25/III

Inventari dels censals i censos integrants del patrimoni de Pere Desbosc,
procedent en la majoria de l'hisenda del llinatge Gibert en el que es fa
constar els censalistes i censataris, la pensió anual cobrada i el capital o
preu dels censals, l'escriptura que la legitima i en el cas del censos la peça
de terra. Inclou un sumari dels censalistes i dues relacions a part, "Memorial
dels censos se reben en lo Papiol" i "Memorial dels censos reben los senyors
del Papiol en Molin de Rey". A continuació, reaprofitant el plec, segueix
l'inventari dels llibres de l'arxiu del llinatge Desbosc en el qual es recullen 25
unitats que prenen números correlatius del 57 al 81. [Barcelona]. [36] p.
Català
[1664] "Llevador"
1670, maig,
22
Registre de censataris i de les seves propietats de l'heretat dels Desbosc
redactat devers 1664, amb l'assentament dels censos que presten i les
confessions conegudes. En alguns casos inclou la notícia de manaments de
capbrevació com si el llevador fos fet amb la intenció de redactar un nou
capbreu. Inclou sumari onomàstic a l'inici. Barcelona. [67] p.
Català

[1707] /
1718

Moja 209/XI

"Confessions de differents emphiteotas y terrastinents de la present ciutat de Moja 361/I
Barcelona, dels llochs de Vilassar, Argentona, Mataró y altres parts a favor
de la noble dona Teresa de Caldes y Desbosch"
Llevador amb els regestos de confessions atorgades davant Francesc
Verneda, notari de Barcelona, a favor de Teresa de Calders entre 1690 i
1706; primerament de dominis localitzats a Barcelona, molts procedents del
llinatge Gibert, i a continuació a Vilassar, Argentona, Premià, Mataró i
Calafell. Amb alguna anotació aclaratòria sobre els propietaris dels dominis
útils de 1718. [Barcelona]. [49] p.
Català

[1720]

Llevador de censataris del patrimoni Desbosc

Moja 211/24

Registre dels censataris del llinatge Desbosc elaborat per localització
(Vilassar, Argentona, Barcelona) amb el número de peces de terra i/o cases
de cadascú, el lloc on es troben i els noms dels propietaris que hi confronten.
[Barcelona]. [47] p.
Català i llatí
[1770]

Relació dels censataris de la casa Desbosc i Gibert continguts en el capbreu Moja 515/VI/8
protocol·litzat per Joan Rodés el 1636
Sumari anònim de les 21 confessions amb els noms dels emfiteutes i la
localització de les propietats (en els carrers de Plegamans, Ollers Blanchs,
Nou (abans d'en Tripó), Assada, Creu Coberta, Pont d'en Candera, portal
Nou, portal dels Tallers, la Palma, Tiradors, Bocaria, Argenteria (abans del
Mar), davallada dels Lleons, en els llocs anomenats Calafell i Tiradors,
places del Blat i de l'Oli i Sant Andreu del Palomar. [Barcelona]. [2] p.
Català
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01.02.04.03.01.02. LLEVADORS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1555 - 1586 "Libre de banch y taula y llevador de censos de […] de Vilagaya"
/ 1634 1636
Registre amb assentaments comptables d'entrades i de despeses de
Francesch Desboch i de Corbera i llevador de censos de Pere Desbosc i de
Sant Vicenç (folis 78v i 88v); negocis amb ramats de cabres (folis 140v i
141r), i nota per memòria de la defunció d'Isabel de Meca i de Clasquerí
(34v). Barcelona. [139] p.
Català

Moja 179/5

1643

Moja 528

Llevador dels censos i pensions de censals dels patrimonis de l'heretat
Desbosc
Llibre redactat per Pere Desbosc i de Santvicenç dels censos i pensions de
censals que havia de satisfer de cada patrimoni heretat, dels Desbosc,
Guimerà i Papiol, Gibert, i Bosc i Vilagaia. A més de les quanties, es troben
assentats els títols jurídics que els legitimen i les fonts d'arxiu (beneficis
eclesiàstics, cases del carrer Ample, Batllia General de Catalunya, Maria i
Magdalena Desbosc, monges del Monestir de Sant Pere de les Puelles;
aniversari per l'ànima de Federic Desbosc, Josep de Pons i de Queralt, Anna
Duzay, Josep Miquel de Moradell, Sant Ofici de la Inquisició, Felicià Sayol,
Jeroni Sauri, causa pia de Francesc Giginta, Monestir de Montalegre,
Monestir de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron, capellanies de Sant Bernat de
l'Església de Sant Just i Pastor, Monestir de Nostra Senyora de Montserrat,
Aniversaris Comuns de la Seu de Barcelona, pabordies i capellanies,
Cambreria del Monestir de Ripoll, Pia Almoina, Monestir de Sant Pau del
Camp, Convent de Natzaret, Convent de Nostra Senyora de Junqueres i
missa quotidiana per l'ànima de Jerònima de Queralt. Inclou sumari per les
diferents heretats. Barcelona. [54] p.
Català i llatí

1663, abril,
28 - 1670,
juny, 2

"Llevador molt vell dels censos y altres servituts que posseia lo noble don
Fedrich Desbosch com a succeint a Lluís Gibert y altres"

Moja 515/I

Registre dels censataris de Barcelona amb les seves propietats i del cens
que han de satisfer al senyor, Frederic Desbosc i de Santvicenç, com a
hereu del patrimoni de Lluís Gibert per via de la concòrdia signada per
Marina Desbosch el 1589, principalment del patrimoni (cases i peces de
terra) situat en la ciutat de Barcelona. Inclou a l'inici el "menorial dels que
fàltan a confessar lo sens que han pagat" i sol·licituds als jutges
emfiteuticaris d'emissió de cartells de citació i d'execució. Es troben
assentats els noms i cognoms dels emfiteutes, els títols que fonamenten els
censos (llevador i confessions) i l'historial de la tramitació de la capbrevació.
[Barcelona]. [89] p.
Català i llatí
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1675 - 1702 "Lavador dels censos y morobatins reb dona Teresa Caldés Desbosch y de
Sant Vicens dins y fora de Barcelona..."

Moja 209/II

Registre dels censataris amb les seves propietats i dels censos que han de
satisfer a la senyora Teresa Calders Desbosc i de Santvicenç del patrimoni
(cases, horts i peces de terra) situat principalment en la ciutat i rodalies de
Barcelona, redactat l'any 1675 pel seu procurador Rafel Llac, prevere i
beneficiat de l'església de Sant Jaume de Barcelona. Amb notícia de
pagaments efectuats poc abans abans de la redacció del llevador, desde
1672, i dels posteriors, fins 1702. Inclou sumari onomàstic a l'inici.
Barcelona. [121] p.
Català
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1568] 1584 /
1594 - 1597
/ 1603 1604 /
1613 -1620

"Llibre de albarans de la sepultura de la senyora Raymunda de Tamarit y
altres y de la senyora Bosch y de Vilagaya"

Moja 245

Llibre llevador de censals a cobrar segons els mesos de l'any redactat
devers 1568, possiblement d'Isabel Joana Desbosc i de Vilagaia, el qual fou
reutilitzat per anotar entrades i rebuts estesos a favor d'aquesta mateixa
senyora i també les despeses del seu enterrament el 1594, així com també
les dels enterraments de Marina Desbosc (1603), mare de Jeroni Desbosc
de Vilagaia de Corbera, i de Raimunda Tamarit i Desbosc (1620). Inclou
sense relligar tres rebuts de l'enterrament de la primera senyora esmentada i
de Josep Desbosc (1613), Isabel Desbosc i una anotació referent a les
empares fetes a Lluís Alzina, notari, com a síndic de Cardona, i a mossèn
Pau Castellar. Barcelona. [128] p.
Català i castellà

1441 - 1631 "Recibos de pensions de censos y censals que prestaba la casa de
Desbosch"

Moja 376

Llibre de rebuts, pagaments i cobraments, de pensions de censos i censals
de la casa Desbosc. Assentaments de rebuts estesos, principalment, pels
procuradors del Capítol de la Seu de Barcelona, dels Monestirs de Sant Pere
de les Puelles, de Sant Pau del Camps, de Jerusalem, de la Pia Almoina,
dels beneficiats del beneficis de Sant Julià i de Nostra Senyora de les Neus
de Santa Mar del Mar, de Sant Antoni de la Catedral de Barcelona, a favor
dels Desbosc. Inclou sumari incomplet a l'inici. Barcelona. [251] p.
Català
1487 1493, juliol,
6

Llibre de censals i de comptabilitat de Francesc Bartomeu Desbosc

Moja 379

Llevador en què primerament "per memòria" es troben tant els censals que
satisfà com els que cobra Francesc Bartomeu Desbosc, ciutadà de Lleida, i
la seva família i desordenadament registre de despeses entre els quals
soldades de personal domèstic, especialment de dides llogades. [Lleida]. [72]
p.
Català
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1522, agost, "[Llibre] de lluïsmes del Sr. don [Miquel] Desboch y [de] Santvicens"
Moja 250
30 - 1725,
febrer, 4
Registre dels traspassos de feus, masos i terres, i les corresponents
entrades de lluïsmes cobrats per la nissaga de senyors dels castells de
Vilassar i de Sant Vicenç, amb terres a Vilassar, Cabrera, Argentona i altres
llocs. Amb sis parts redactades per ordre de successors; la primera amb el
títol, "Libre en lo qual apar los trespostaments de feus, massos y terras, los
quals se tenen en feu y directa senyoria de mi, don Miquel Desbosch y de
Santvicens com a señor dels castells de Vilassar y de Sant Vicens, so és, en
Vilassar, Cabrera, Argentona, térmens de dits castells y altres lochs" (f. 139r), en la qual es troben assentades les alienacions, fent constar els
atorgants, notaris i la quantia del lluïsme, des del 30 d'agost de 1522 fins a
12 de setembre de 1583 (amb un sumari onomàstic a l'inici). Una segona
part amb el títol, "Assí estan posats los luysmes que jo dona Marina
Desbosch viuda relicta del noble senyor don Federich Desbosch y de
Santvicens com a ttenint y possehint la heretat y béns del dit quòndam marit
meu per mon dot y spoli y altres drets meus y com a usufructuària per ell de
tots sos béns en son últim testament he rebuts y los noms dels notaris qui
reberen los actes lo dia y any que se reberen, los noms de les pesses de
terra y las affrontacions de aquellas y los llocs" (48rv), que inclou
assentaments de 25 de gener de 1587 a 7 de juliol de 1588. La tercera part
s'inicia amb el títol "Memoria de tots los dinés he rebuts jo don Pedro
Desbosch y de Santvicens tocans a lluïsmes axí per raó de cabbrevasió com
tanbé per traspostasions, vendas, enpeioraments, cartas de gràsia y
sucsassions com a senyor dels castells de Santvicens de Vilaçar y térmens
de aquells comensat vull a 4 de juny de 1610, y tanbé de la asienda de
Gibert y Calafell" (39v-47v/ 49r-149r) i en la qual es troben assentats els
atorgants, conceptes, notaris i la quantia del lluïsme, des del 4 de juny de
1610 fins a 4 d'octubre de 1646 (amb un sumari onomàstic a l'inici que té per
títol "Abesedari dels noms del qui auran pagats lluïsmes comensant en lo
any de 1610 anant discorrent los demés anys conforme en dit llibra en cartas
avant constarà comensat per mi don Pedro Desbosch de Sant Vicens,
senyor dels castells de Sant Vicens y de Vilaçar y térmens de aquells"
f.39v). Una quarta part amb els lluïsmes cobrats per Maria Desbosc i de
Guimerà, des de 27 de setembre de 1648 a 20 de desembre de 1650 (f.
149v-153r). Una cinquena part corresponent a Federic Desbosc començada
el 5 d'octubre de 1655 i continuada per la seva germana Teresa el 14 d'agost
de 1671 (172r-199v). Per acabar, dos assentaments corresponents als
marquesos de Moja. [Barcelona]. [367] p.
Català
1534, abril,
10 - 1544,
novembre,
10

"Libre comensat en nom de Déu del comte della taula y de sensals y sensos
en gener de MDXXXIIII"

Moja 442

Llibre de taula del llinatge Desbosc en la qual es troben assentades entrades
de pensions de censals i censos (Deputació del General de Catalunya, Ciutat
de Barcelona, Dret de les Marques d'Aragó, un censal de Mallorca) i
pagaments de crèdits; a continuació, i a manera de llevador i per mesos de
l'any, ingressos per censos, violaris, censals, lloguers... I anotacions de la
Taula de Bernat Tavarner. Inclou anotacions de personal domèstic d'una
"torre". [Barcelona]. [244] p.
Català
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Títol/Descripció

Topogràfic

1578 - 1586 "Compte […] de la senyora Isabel Joana Delbosch [Desbosch]"

Moja 179/6

Llibre de comptabilitat; assentaments d'entrades i de despeses (mestre de
cases, traginers, criats,..., la major part però sense concepte). Barcelona.
[98] p.
Català

1584 - 1651 "Llibre de mi senyora dona Maria Desbosch y de Guimarà de notas y
pagaments y banch y taula"

Moja 240

Registre de notes de pagaments, rebudes, i de banc i taula de Maria
Desbosc i de Guimerà, vídua de Pere Desbosc i de Sant Vicenç, iniciat el
1648 reutilitzant un llevador més antic, amb primers apunts de 1584 de
Lluïsa de Guimerà. Assentaments de rebuts de pensions de censals
satisfetes per Maria Desbosc, crèdits demanats a mercaders; anotacions
sobre la investidura del castell, terme i jurisdicció del Papiol i castell, censos i
rendes de Vilassar, concessió per a tractar i decidir causes civils i criminals;
arrendament de la barca de Sant Vicenç; notes de la masoveria de la Torre
de Reixac, despeses derivades del celler del Castell de Vilassar; beneficis
obtinguts per la venda del vi del mateix castell, establiments, despeses de
sepultura i misses celebrades per les ànimes de Pere Desbosc i de Maria de
Guimerà, mare de Maria Desbosc. A la part del darrere es troba el "Memorial
de la distributió de las 5.000 lliures de la concòrdia feta entre mi dona Maria
Desbosch y de Guimarà de una part y lo senyor don Hierony de Miquel de
part altra per rahó de la hazienda de Bolet...". Barcelona. [43] p.
Català
1589 - 1633 "Llibre de comptas y albarans de la senyora Isabel Joana Delbosch
[Desbosch] de Vilagaya y de Corbera"

Moja 179/4

Assentaments de comptabilitat, amb entrades i despeses, i anotacions dels
naixements dels fills d'Isabel Joana Desbosc (folis 126v-127r) i de remeis
casolans (128v i 129r). Es troba assentat en el dors del primer foli el
"Memorial de totes les rendes que jo Hieronim Delbosc rep cada any axí de
sensals com de arrendaments y sensos y llogués de casses y botigues axí
de la cassa de ma muller com de la mia" en el qual es detallen els ingressos
desglossats per conceptes. Així mateix rebuts, entre els quals es troben, de
Joan Vilarubia, apotecari; Pere Pellicer, procurador; assentaments de
moviments bancaris. Inclou sumari. Barcelona. [174] p.
Català
1591 - 1612 "Libre de diversos albarans de diverses coses pague dona Marina Desbosch Moja 179/3
y de Sant Vicens"
Registre amb assentaments de comptabilitat amb entrades i sortides
mitjançant lletres dipositades en els bancs de: Barcelona, Dionís Puiggener,
Francesc Alexandre i Jeroni Moixó, Jaume Font, Antic Codina i Gabriel Rius;
Jaume Bru i Francesc Poble, Milsocors i Joan Berinyana; rebuts estesos per
la cambreria del Monestir de Ripoll, els monestir de la Vall d'Hebron i de Sant
Pau del Camp, pabordies i beneficis de la Seu de Barcelona, botiguers i
procurador a favor de Maria Desbosc. Inclou sumari. Barcelona. [66] p.
Català
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1621,
novembre,
15 - 1631,
febrer

"Memòria del què mossèn Francesc Fores prevera en la Seu de Barcelona,
beneficiat, a cobrat com a procurador de la senyora Elisabet Joana del
Bosch"

Moja 377/II

Llibreta de comptabilitat redactat per Francesc Fores en el qual consten els
censos cobrats del patrimoni barceloní dels Vilagaia. Consten cobraments
efectuats a mestre Comalada, assaonador; mossèn Vidal, la viuda de
Francesc Font, notari; Isabel de Paguera, Joan Sans, porter reial; Vidal,
carder; Josep Despalau i pubills Bruns amb el detall de la quantia i la data.
Barcelona. [9] p.
Català
1627 - 1647 "Llibre de la administració de la hazienda de dona Beatris Vila y altras cosas. Moja 179/7
Són los comptes del senyor don Pedro Desbosch"
Registre de les despeses de l'enterrament i herència de Beatriu Vila, mare
de Pere Desbosc, i de Marina Desbosc i de Sant Vicenç, mortes el 1627 i
1630 respectivament, en el qual es detallen les preses de possessió de les
propietats, despeses d'enterrament i misses per les ànimes de les difuntes,
sous endarrerits de cotxer, ferrer, apotecari, notari..., pagaments de llegats
testamentaris. Així mateix assentaments d'entrades pels arrendaments de la
barca de Sant Vicenç, pels delmes, censos i rendes de Calafell, pel molí
d'Argentona, "Memorial del que consisteix la eretat de la quòndam mi
senyora dona Beatris Vila y de Guimerà tant en dinés contans com en
sensals y lo que gira lo senyor Jaume Ramon Vila", "Memòria dels dinés
cobraran las senyoras dona Maria y Madalena mas jarmanas monjas veladas
de sant Pere", entrades per la venda de vi per fer aiguardent en el castell de
Vilassar i altres vendes. Inclou sumari. Barcelona. [189] p.
Català
1627,
octubre, 4 1629, juny,
10

"Llibre del que jo pago allas mongas de St. Pere dona Maria i dona Madalena Moja 377/I
Desbosch i de St. Visens y los mals tinch de pagar"
Llevador redactat per Joan Vallonga, paraire i procurador de Pere Desbosc i
de Santvicenç, en el qual consten les despeses satisfetes a les monges
Maria i Magdalena Desbosc, i entre d'altres, les pensions als Aniversaris de
la Seu de Barcelona, beneficis de Nostra Senyora i Sant Miquel, cambrer del
Monestir de Sant Cugat del Vallès, Aniversaris i misses de Santa Anna,
Monestir de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron, cambrer del Monestir de Ripoll,
Benefici de Santa Margarida, Pia Almoina i Capítol de la Seu; amb el detall
de la quantia i la data en què cau l'obligació. També recull l'assentament així
mateix de despeses, pensions satisfetes i de rebuts estesos pels cobradors.
Inclou sumari a l'inici. Barcelona. [23] p.
Català
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1631 - 1636 "Recibos de pensions de censos y censals que prestaba la casa de
Desbosch 1626 [sic] a 1635 [sic]"

Moja 378

Llibre de rebuts de pensions de censos i censals estesos per la capellania
dels Set Goigs, obtentors de censos de cases de Barcelona, els Aniversaris
Comuns i pabordies de la Seu de Barcelona, el Benefici de Sant Pere, la
Cambreria del Monestir de Ripoll i el Monestir de la Vall d'Hebron de
Barcelona, a favor de Jacint Scalas mercader i ciutadà honrat de Barcelona
com a procurador de Pere Desbosc i de Sant Vicenç, i rebuts estesos per
aquest darrer a favor del seu procurador. Barcelona. [27] p.
Català
1634 - 1646 "Llibre de las rebudas y pagaments de la asienda de la casa del Bosch de
Moja 179/1
Vila gaja y de Corbera, comensat per mi don Pedro Desbosch y de Sant
Vicens com a sucsaint a dita asienda, axí a la del senyor Jerony del Bosch
com també a la de la senyora Isabel Juana del Bosch sa muller, vui als 16 de
fabrer de 1634"
Registre de les despeses per l'enterrament d'Isabel Joana Delbosch i pels
llegats de la difunta, per la compra de capells, pel pagament de lluïsmes i
censos als beneficis Primer de Sant Julià de l'Església de Santa Maria del
Mar, així com també de les entrades en concepte de censos de cases,
arrendaments, vendes de fusta de la pineda de la Torre de Sant Pere de
Reixac i lloguers d'escrivanies. Amb notes sobre la creació d'un censal de
2.000 lliures a favor d'Enric de Sentmenat i de Lanuça per satisfer un llegat
testamentari d'Isabel Juana del Bosc, sobre un altre a favor de Joana Sala i
Despalau. Sense relligar, "Compta de la sepultura de la señora Bosca", una
lletra de canvi signada per Pere Desbosc a favor de Jeroni Broquetes, una
nota sobre una consignació a favor de Joana Sala i Despalau i apunts de
censos impagats. Barcelona. [32] p.
Català
1654 - 1671 "Llibre de soldadas de casa comensat en lo any 1654"

Moja 242

Registre de sous de treballadors de la casa Desbosc. Assentaments de
pagaments efectuats a ferrers, traginers, mossos de cavalls, cuineres,
compradors, cambreres, dones de claus, acompanyadors, hortolans,
majordomes i cotxers. Inclou sumari onomàstic. Barcelona. [163] p.
Català
1659 - 1708 "Noticias y recibos de censos y censals actius y pasius y altres pagos de la
casa de Desbosch y després Calders"

Moja 374

Llibre d'entrades de pensions de censos i censals així com també de
despeses del llinatge Desbosc, entre les quals es troben els llegats instituïts
per Federic Desbosc i satisfets per la seva vídua (f. 10), assentaments de
despeses realitzades en el Castell de Vilassar el 1680 (amb els salaris de
Joan Arnau pintor i Agustí Ortich escultor per la feina realitzada en un retaule
de la capella del castell). S'inclou una "Memòria dels censals reben en la
casa de Desbosch y de Sant Vissens sobre lo General de Catalunya en
diferens mesos de l'any" (f. 98) i una "nota" referent al Mas Soler de la
parròquia de Reixac (f. 264). Inclou sumari onomàstic. [Barcelona]. [73] p.
Català
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1660 - 1670 "Llibre de cambis comensat per mi don Phederich Desbosch y de Sant
Vicens en lo any 1660"

Moja 225

Registre de crèdits atorgats per Federic Desbosc. A l'inici s'assenyalen
advertiments sobre el procediment canviari. I a la part del darrere es troben
assentaments referents als crèdits a les universitats de Vilassar, Cabrera i
Argentona. Inclou sumari onomàstic dels prestataris. Barcelona. [127] p.
Català
1662 - 1670 "L[libr]e de entrades de casa nº 3"

Moja 389

Registre de cobraments, establert per mesos de l'any, i de pagaments de
Federic Desbosc. Les anotacions per guanys corresponen a vendes de vi del
Castell de Vilassar, lluïsmes, morabetins i censos, masoveries,
arrendaments de Vallgornera i Calafell, i les despeses corresponen
principalment a les pensions de les germanes religioses, Anna, Margarida i
Maria Gertrudis Desbosc, monges del Monestir de Valldonzella, el Convent
de Nostra Senyora de l'Ensenyança i del Convent de Sant Pere de les
Puelles respectivament. Barcelona. [216] p.
Català
1671, agost,
25 - 1696,
juny, 9 /
1708, maig,
21

"Llibre de albarans de las pensions pagarà dona Teresa Calders Desbosch y Moja 461
de Sant Vicens a las senyoras dona Anna Desbosch y de Guimerà, religiosa
del Convent de Valldonsella y dona Maria Geltrudis Desbosch y de Guimerà,
religiosa del Convent de Sant Pere de las Puellas de Barcelona, sas
germanas, de la renda los ha dexat sos pares y germà ab sos testaments"
Registre amb els rebuts de pensions cobrades esteses per les monges Anna
i Maria Gertrudis Desbosc i de Guimerà a favor de la seva germana Teresa,
la qual les satisfeia per disposicions testamentàries de llur pare i germà
Federic. Inclou, sense relligar, una escriptura de poders atorgada per Teresa
Calders Desbosc i de Santvicenç, esposa de Carles Calders i de Vilafranca,
davant Ramon de Vilana Perles, notari de Barcelona, a favor de Jaume Ollar,
prevere, el qual consta en molts dels rebuts com a pagador. Barcelona. [68]
p.
Català i llatí

1674, juny,
18 - 1745,
octubre, 7

Llibreta de debitoris

Moja 312/59

Registre amb el regestos de debitoris, així com també de lluïsmes, signats a
favor de Teresa de Calders. Inclou al darrere notes sobre els documents que
són trets de l'"Arxiu de les escriptures de Vilassar". (Barcelona). [38] p.
Català

1677 - 1708 "Libre del pagat per mi senyora dona Teresa de Calders Desbosch Sant
Vicens y Vilafranca y també alguns partits del rebut per dita senyora… "

Moja 375

Registre de pagaments de pensions de censos i censals, i de despeses
vàries entre les quals les de l'enterrament de Carles de Calders, amb
assentaments de regestos d'àpoques atorgades davant notari a favor de
Teresa de Calders. Inclou sumari onomàstic. Barcelona. [111] p.
Català
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1677 - 1715 Comptes de Teresa Calders, Desbosc i de Sant Vicenç

Moja 501/VII

Llibretes de comptes satisfets per Teresa Calders, Desbosc i de Sant Vicenç,
amb els corresponents rebuts estesos o bé al seu favor o bé al seu
procurador Jaume Ollar, prevere; principalment de despeses de causes
judicials (salaris de procuradors i advocats, tràmits de justícia...), rebuts dels
donatius a Felip V i Carles III satisfets al municipi de Vilassar i Calafell,
despeses pels oficis celebrats a l'Església de Santa Maria del Mar per
l'ànima de Carles Calders, marit de Teresa de Calders. El setè té per títol
"Codern de rebudas de advocats y procurador de la casa de Desboch" i el
vuitè "Compta de tots los llegats pios y funerarias y caritats de missas que
s'és pagat y celebrat per la ànima del quondam don Carlos de Calders y de
Vilafranca que morí als 13 del mes de agost de 1679". [Barcelona]. 8 unitats.
[114] p.
Català
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Nota sobre els drets de Miquel Desbosc de pendre el que la mar treu en els
termes de Vilassar, Cabrera i Argentona

Moja 269/15

Advertiment de la necessitat de comunicar al lloctinent perquè escrigui als
batlles per recordar-los dels drets que té Miquel Desbosc en els termes de
Vilassar, Cabrera i Argentona sobre la fusta que la mar treu. [Barcelona]. [2]
p.
Català
[1580]

Causa judicial entre els síndics de les universitats d'Argentona, Vilassar i
Cabrera i Frederic Desbosc

Moja 273/I/3

Causa evocada a la Reial Audiència contra Federic Desbosc pel fet que
pretén obtenir la infeudació de les jurisdiccions dels llocs d'Argentona,
Vilassar i Cabrera: súplica i diligències. Barcelona. Còpia pels síndics de
Mataró. [8] p.
Llatí i català
[1599]

Súpliques de Marina Desbosc i el seu fill Pere al rei Felip III

Moja 269/14

Dossier amb les súpliques de Marina Desbosc i el seu fill Pere en les que
sol·liciten, atès el mèrit de Frederic Desbosc, marit de Marina i pare de Pere,
el qual va servir sense sou en les guerres de Granada, primerament la Batllia
de Vilassar i Argentona amb l'exercici de la jurisdicció civil i criminal, mer i
mixt imperi, i després que no siguin ateses les peticions de privilegis dels
pagesos de Vilassar, Argentona i Cabrera. [Barcelona]. Esborranys. [4] p.
Català i castellà
[1770]

"Motivos que asisten a la ilustre marquesa de Moya para que solamente
deba reconocer en feudo de su magestad el edificio del Castillo de San
Vicente y no los derechos y pertinencias del referido castillo..."

Moja 262/17

Dictamen anònim que tracta dels drets de la marquesa de Moja malgrat la
sentència dictada pel Tribunal de la Batllia General de 18 de desembre de
1595. [Barcelona]. [8] p.
Castellà i llatí
[c. 1380 /
1750]

Declaració de rodalia del Castell de Vilassar de Pere el Cerimoniós a favor
de Pere Desbosc

Moja 312/88

Dossier amb una lletra del rei Pere el Cerimoniós en la que, atenent a la
disputa que hi pot haver entre els oficials reials i Pere Desbosc per un angle
del terme i Castell de Vilassar de l'esmentat Pere, confirma el domini de
l'angle i els seus límits a favor de Pere Desbosc, i una nota sobre aquest afer
en la que es deixa constància que es posaren fites el 30 de gener de 1393.
[Barcelona]. Còpia incompleta. [4] p.
Català
[c. 1580]

Nota sobre els antecedents històrics de les jurisdiccions del Castell de
Vilassar

Moja 269/74

Anotació sobre una sentència i les raons per les quals no fou observada.
[Barcelona]. [2] p.
Català
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[c. 1599]

Súplica de Marina Desbosc i del seu fill Pere al rei

Moja 317/3

Marina Desbosc i de Santvicenç, viuda de Frederic Desbosc, i el seu fill Pere,
al·legant els mèrits militars del marit i pare respectivament, supliquen els
sigui concedit la jurisdicció civil i criminal, mer i mix imperi de Vilassar,
Argentona i Cabrera. [Barcelona]. Esborrany. [4] p.
Castellà

1355,
octubre, 10

Carta del rei Pere III a Francesc de Sentmenat i Ferrer de Manresa

Caixa XI/34

Pere III mana a Francesc de Sentmenat, cavaller, i Ferrer de Manresa,
consellers, que amb Jaume de Vallseca, batlle general, facin posar fites a les
terres del castells de Sant Vicenç i de Vilassar, segons petició de Pere
Desbosch. Barcelona. 1 p.
Llatí
1358, ..., 4

Carta de Pere III de Catalunya al batlle general de Catalunya

Caixa XI/27

Pere III ordena al batlle general de Catalunya, Jaume de Vallseca, que es
compleixin les seves cartes en el cas de Pere Desbosc i certes fitacions a
Vilassar. Girona. 1 p.
Llatí
1359, març, Carta de Pere II de Catalunya al batlle general de Catalunya
2
Pere III mana al batlle general Berenguer d'Abella que faci complir la
sentència que donava la jurisdicció sobre la casa del Cros, terme del castell
de Vilassar, a Pere Desbosc en conflicte amb Joan Margarit. Calatayud. 1 p.
Llatí

Caixa XI/28

1386,
febrer, 17

Caixa XI/36

Carta del rei Pere III a Miquel Desbosch
Pere III mana a Miquel Desbosch que en 10 dies faci definició de la seva
jurisdicció sobre els homes de Vilassar. Barcelona. 1 p.
Llatí

1600, juliol,
17

"Memorial dels gastos costà a la senyora dona Marina Desbosch la
investidura li féu lo batlle general dels castells de Sant Vicens y Vilassar"

Moja 269/9

Factura de les despeses pels conceptes de sagrament i homenatge,
redacció de l'acta i investidura. Amb el rebut corresponent del pagament.
[Barcelona]. [2] p.
Català
1610, maig, Procediments judicials entre Marina Desbosc i els síndics de Vilassar per la
18 - 1611,
jurisdicció i els drets del castell termenat
novembre,
29
Causes seguides en la Reial Audiència, i davant els jutges Jaume Puigmijà,
Esteve Riusec, Francesc Mitjavila i Jaume d'Agullana, entre Marina i Pere
Desbosc, d'una part, i els síndics i altres de Vilassar, per l'altra, per les
jurisdiccions del castell. El conflicte dóna peu a recursos a les sentències i a
obrir peces separades, aquí reunides. Barcelona. Còpies. 4 unitats. [86] p.
Llatí i català
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1709,
novembre,
27 - 1779,
octubre, 1

Rebuts i notes sobre el patrimoni de Vilassar dels marquesos de Moja

Moja 312/69

1740, juliol,
27

Despatx de l'intendent general de justícia, policia, guerra i hisenda de
Moja 38/II/1
l'exèrcit del Principat de Catalunya a Gaietana de Copons i d'Oms, marquesa
de Moja de la Torre

Dossier amb rebuts i notes amb regestos d'escriptures i d'advertiments
referents al patrimoni de Vilassar. Vilassar (Maresme). [28] p.
Català i llatí

Insta a que presenti en el tribunal i jutjat de la Intendència General, i en el
termini de deu dies, els títols pels quals ostenta el feu del castell i delmes del
lloc de Vilassar. Imprès amb anotacions manuscrites. Barcelona. 2 p.
Castellà
1750, abril,
13

Acta de presència estesa per Miquel Vila a petició de Pere Especier de la
presa de possessió dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç de Burriac

Moja 312/71

Miquel Vila, notari, estén acta de la presa de possessió realitzada per Pere
Especier, com a apoderat de Josep de Copons, marquès de Moja, del castell
de Vilassar i de tots els seus drets i terres així com també del castell de Sant
Vicenç de Burriac. Vilassar (Maresme). [2] p.
Català
1751, abril,
11

Acta de presència i manifestacions estesa per Miquel Vila a petició del
prevere de Vilassar

Moja 312/72

Miquel Vila, notari, estén acta de com a requeriment del prevere de Vilassar
el batlle i regidors del mateix lloc van jurar davant seu i declarar, entre altres
punts que es detallen, que el terme i parròquia de Vilassar comprenia també
Cabrils i Sant Crist. Vilassar (Maresme). [2] p.
Castellà
XVIII

Notes històriques sobre la jurisdicció i delmers de Cabrera

Moja 501/XII

Dossier amb notes anònimes sobre la història de la jurisdicció de Cabrera
des de Bernat de Sant Vicenç fins a Francesc Desboc i sobre els delmers.
[Barcelona]. 2 unitats. [4] p.
Català
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[1380]

Nomenament d'àrbitres en la causa entre Pere, bisbe de Barcelona, i
Francesc Marquet, senyor de la casa del Cros, d'una part, i Pericó Desbosc,
de l'altre, sobre la casa del Cros

Moja 558/IX/1

Pere, bisbe de Barcelona, Francesc Marquet i Pericó Desbosc elegeixen
àrbitres (sense que es detallin) per resoldre les diferències sobre la casa del
Cros i obligant-se a respectar les seves composicions. Sl. Esborrany. [3] p.
Llatí
[1380]

Requeriment d'Andreu Marquès a Pericó Desbosc

Moja 558/IX/2

Andreu Marquès, fill i hereu de Francesc Marquès, requereix davant Antoni
Bellver, notari de Barcelona, a Pericó Desbosc que li presti homenatge pel
feu que posseix. [Barcelona]. Esborrany. 1 p.
Català i llatí
[1400]

"Memorial de diverses provisions dels reys que fan molt per los senyors de
Sant Vicens"

Moja 269/16

Relació de provisions reials i altres fonts de dret com els usatges, amb els
corresponents regestos, tractant principalment sobre les jurisdiccions.
[Barcelona]. [2] p.
Català
[1400]

Deposició de Jaume Queralt a favor de Pere Desbosc i Bernat de Sant
Vicenç

Moja 269/28

Declaracions com a testimoni de Jaume Queralt sobre els drets del castell
termenat. [Barcelona]. [4] p.
Llatí
[1400]

"Memorial fa per la revocasió de batlle de Vilassar tenbé consta de molts
privilegis y concesions an feta los reys"

Moja 269/19

Parer anònim en relació al batlle, amb els fonaments de dret. [Barcelona].
[10] p.
Català
[1450]

Memorial de Francesc Castell sobre els drets annexes del castell de Miquel
Desbosc

Moja 269/29

Parer amb els fets i fonaments de dret que emparen els drets sobre el
castell. [Barcelona]. [2] p.
Català
[1450]

"Memorials en dret faens per las jurisdiccions de Vilassar y terme de Sant
Vicens"

Moja 269/22

Parer anònim en defensa dels drets jurisdiccionals del senyor del castell de
Vilassar. [Barcelona]. [4] p.
Català
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[1460]

"Memorial de actes vells de la causa entre lo senyor don Miquel Desbosch y
los òmens de Vilassar"

Moja 269/17

Relació d'antecedents documentals numerats d'una causa judicial.
[Barcelona]. [9] p.
Llatí

[1550]

Súplica del germà de Pere Desbosc a l'emperador Carles I

Moja 269/13

El germà de Pere Desbosc, difunt, i pare de Galceran, també difunt, i de
Miquel, després d'exposar els llargs conflictes amb els pagesos dels castells
i termes de Vilassar i Argentona per les jurisdiccions i altres drets, obrint una
causa judicial, sol·licita la seva intervenció. [Vilassar] (Maresme). [2] p.
Català
[1551 1555]

Memorials de la causa contra Bernat Aroles per la torre que havia aixecat

Moja 269/27

Dossier amb les relacions de proves documentals aportades per Miquel
Desbosc i que tenen els títols següents: "Memorial dels actes produits en lo
procés d'en Aroles", "Memorial dat per don Miquel Desbosch dels actes són
en el procés de Amat Scina de manament y per en Vila, notari, del plet
aportan dit Desbosch contra Varnat Aroles de Vilassar" i "Memorial dels
actes produits per part de don Miquel Desbosch y de Sant Vicens los quals
són en lo procés de la causa porte contra Varnat Aroles de Vilassar; és lo
procés en poder de Vila, notari". [Barcelona]. 3 unitats. [17] p.
Català
[1565]

"Mamorial dels actes s'an de produir en lo proçés de la ballya sac"

Moja 262/18

Dictamen en el qual es detallen els antecedents o proves documentals que
s'han d'aportar en una causa. [Barcelona]. [6] p.
Català
[1580]

"Memorial en dret que menciona molts de actes y privilegis faiens per los
senyors de Sant Vicens"

Moja 269/30

Parer anònim amb els fets i fonaments de dret que emparen als Desbosc
sobre els drets sobre el castell termenat en la causa amb els síndics de
Vilassar i Argentona. [Barcelona]. [2] p.
Català
[1591 1618]

Causa judicial entre Marina Desbosc i els homes de Vilassar

Moja 269/31

Preguntes a fer als testimonis d'un procediment judicial entre per una part
Marina Desbosc i els veïns de Vilassar sobre els drets del castell termenat.
[Barcelona]. Esborrany. [2] p.
Català
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[1595,
desembre,
18]

Sentència del batlle general de Catalunya per la qual condemna a Marina
Desbosc a reconèixer el castell i terme de Vilassar en senyoria del rei

Moja 262/16

Joan d'Icart, batlle general de Catalunya, vistos els antecedents presentats
per Marina Desbosc i els fonaments de dret, comdemna a Marina Desbosc a
reconèixer la senyoria a favor del rei. [Barcelona]. Còpia parcial del segle
XVIII. [4] p.
Llatí
[1599 ?]

Súplica de Miquel Desbosc a les Corts de Catalunya

Moja 269/23

Miquel Desbosc, després d'exposar que en un plet mantingut en la Reial
Audiència pels seus predecessors contra els veïns de Vilassar, Cabrera i
Argentona per les carnisseries i jurisdiccions no van ser executades parts de
les sentències, amb la qual cosa, desitjant poder-ho fer, sol·licita el tràmit de
la Cort. [Barcelona] 1 p.
Català

[1861]

Demanda de Josep Riera de mitja ploma o tres quarts de ploma d'aigua d'un Moja 298/21
torrent de Vilassar
Dossier amb notes referents a la demanda de Josep Riera, en les quals es
fan constar els antecedents i les confrontacions. [Barcelona]. 2 unitats. [2] p.
Castellà

[c. 1398]

Requeriment d'Antoni de Sant Andreu, marit i procurador de la filla de G.
Gasol de Vallromanes, a Miquel Desbosc

Moja 269/47

Antoni de Sant Antoni requereix a Miquel Desbosc lliuri el mas Gasol de
Cabrils perquè és de l'herència de G. Gasol. Inclou, separadament, les
declaracions d'uns testimonis. [Barcelona].
Català
[c. 1543 1546]

"Memorial dels actes insertats en lo procés del clam de les dones de
Argentona"

Moja 269/35

Relació de les proves documentals aportades en la causa judicial seguida en
la Reial Audiència entre Francesc Desbosc i de Sant Vicenç i Fancina Agell,
Eulàlia Gual i Joana Antiga per l'empriu d'aigües per a regar de la riera
d'Argentona. [Barcelona]. [2] p.
Català
[c. 1567 1572]

"Memorial del que deposen los testimonis sobre los articles donats per
quiscuna de les parts"

Moja 269/42

Relació i resum de les declaracions dels testimonis ordenat per articles, en la
causa sobre la batllia de sac de Miquel Desbosc i després Frederic contra els
síndics i veïns de Vilassar i Argentona. [Barcelona]. [38] p.
Català i llatí
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[c. 1585]

"Requesta contra Bosch a instància dels cendichs de Vilassar, Cabrera y
Argentona"

Moja 269/57

Els síndics de Vilassar, Cabrera i Argentona després d'exposar que per
sentència és estat declarat que les jurisdiccions civils i criminals, mer i mixt
imperi dels termes de Vilassar, Cabrera i Argentona són del rei i que el
castell de Vilassar no té terme i no és castell termenat sinó torre, requereixen
a Miquel i Francesc Desbosc, pare i fill respectivament, a que deixin de fer
albarans seguint la fòrmula prèvia a la sentència. [Vilassar] (Maresme). [2] f.
Català i llatí
[c. 1595]

"Memorial ab que conste com lo castell de Vilesar és castell atermenat"

Moja 269/34

Exposició de fets d'un procediment judicial sobre els drets del castell
termenat de Vilassar. [Barcelona]. Esborrany. [2] p.
Català
[c. 1600]

"Memorial que fa per las jurisdiccions, obres y altres drets de castellatge té lo Moja 269/33
batlle de Vilassar"
Exposició de fets en una causa judicial del Castell de Vilassar. [Barcelona].
[2] p.
Català i llatí

[c. 1600]

"Llista dels noms de tots los que són nomenats en lo sindicat y procuras de
Vilassar y Argentona"

Moja 269/25

Relació de noms i cognoms. [Barcelona]. [6] p.
Català
[c. 1600]

Causa judicial entre Pere Desbosc i els homes de Vilassar

Moja 269/21

Preguntes a fer als testimonis d'un procediment judicial entre per una part
Pere Desbosc i la seva mare Marina com a usufructuària i els veïns de
Vilassar. [Barcelona]. Esborrany. [4] p.
Català i llatí
[c. 1630]

"Memorial del que se ha de demanar acerca del acte de enfranquiment féu
Pere Desbosch"

Moja 312/61

Relació de les preguntes a fer en una causa judicial. [Barcelona]. [2] p.
Català
[c. 1630]

"Articles per la causa de enfranquiment, que pretenian molts de Vilassar ser
franchs y és fals perquè dit acte mai fou clos ni tinge son efecte que ells
volien"

Moja 269/24

Exposició de fets de la part de Pere Desbosc i de Santvicenç en la causa
judicial contra el síndic i la Universitat d'Argentona per la immunitat per una
pretesa escriptura d'enfranquiment atorgada per Pere Desbosc el 22 de març
de 1365. [Barcelona]. [3] p.
Català
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[c. 1674]

"Memorial dels actes fahents per la prova dels dominis que té mi señora en
lo terme de Vilassar"

Moja 312/60

Parer anònim amb l'inventari de les proves documentals referents a la
jurisdicció del castell de Vilassar. Barcelona. [6] p.
Català

[c. 1690]

Recurs de veïns de Vilassar en la causa judicial contra Teresa Calders,
Desbosc per demanda d'execució de censos

Moja 269/58

Miquel Llorell, notari i causídic de Barcelona, procurador de Pere Isern,
Miquel Coll Isern, Jaume Mitjans, pagesos de Vilassar; Francesc Rovira,
pagès de Tiana; Jacint Mateu Alsina, Bartomeu Pifarrer, Salvi Roldós,
pescadors de Vilassar, i molts altres veïns de Vilassar, que es detallen,
presenten un recurs en una causa judicial sol·licitant sigui citada a declarar
Teresa Calders. [Barcelona]. Inclou duplicat. 2 unitats. [6] p.
Català i llatí
1365,
gener, 10 1365,
octubre, 1

Causa judicial entre Pere Desbosch, senyor del Castell de Vilassar, i Guillem Moja 450
Artaguil, Pere Eroles i altres del priorat de Sant Marçal del Montseny

1370,
novembre,
4 - 1381,
novembre,
14

Causa judicial entre Pere Desbosc i Francesc Marquet

Procés judicial interposat per Pere Desbosc davant el jutge Pere de Sitjar
contra Guillem Artaguil, Pere Eroles i altres com aloers de Sant Marçal del
Montseny. [90] p.
Llatí i català
Moja 458

Procés judicial entre Pere Desbosc i Francesc Marquet, senyor de la casa
del Cros, sobre la jurisdicció de la casa del Cros, situada dins dels termes del
Castell de Sant Vicenç, i el pagament del lloçol. [Barcelona]. [122] p.
Llatí i català

1419, agost, Al·legació de Miquel Desbosc al veguer de Barcelona
Moja 278/2
25
Articles de protest sobre la sentència donada per Pere Basset, batlle general,
en la causa sobre les jurisdiccions de Vilassar. [Barcelona]. [3] p.
Català
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1419, juliol,
15 - 1428,
març, 4

Causa judicial entre Miquel Desboc i Arnau Matoses, procurador fiscal,
davant la Batllia General de Catalunya sobre les jurisdiccions civils i el Mixt
Imperi dels termes dels castells de Sant Vicenç i de Vilassar

Moja 220/1

Plet obert en la Batllia General de Catalunya per les jurisdiccions civils i el
Mixt Imperi amb 9 proves documentals: 1. Inquisició del 24 de març de 1347
feta per Pere Granolla, jurispèrit, per manament de Berenguer de Sant
Vicenç, amb motiu de la denúncia que Bernat Sabater, Pere Ferrer, Bernat
Gordei i Pere Guerau de Vilassar entraren a l'hort de Bernat Riera i robaren
un sac de "spinargiis" (f. 124-135); 2. Inquisició del 4 de desembre de 1348
feta per Bernat Quart, jurispèrit de Sant Celoni, per manament de Guillem de
Sant Vicenç, ran de la denúncia que Guillem Carbonell, Pere Dilmer i
Berenguer Dilmer de Vilassar robaren diners i béns mobles del mas Vehil,
que fou de Pere Vehil, difunt, i les vengueren (f. 136-140); 3. Memorial
d'actes sobre l'exercici de les jurisdiccions per part dels Sant Vicenç (f. 141143); 4. Inquisició del 27 de juny de 1349 feta per Francesc Oliver, jurispèrit,
amb motiu de la denúncia, presentada a Guillem de Sant Vicenç, que Pere
Castellar de Vilassar s'endugué béns diversos de la casa on vivia Maria i de
la casa de Sança Canal (f. 144-150); 5. Inquisició del 4 de juliol de 1349 feta
per Francesc Oliver, jurispèrit de Caldes, sobre la petició que féu Pere Morot
a Guillem de Sant Vicenç que assignés tutor de Saurina, filla pupila de
Guillem de Canal de Vilassar i de Guillema, difunts (f. 152-157); 6. Inquisició
del 26 de juny de 1349 feta per Francesc Oliver, jurispèrit de Caldes, sobre la
petició feta pels creditors de Berenguer Esteve, difunt, d'Argentona, i de la
seva muller Sança, que assignés tutor de la filla pupila d'aquests, Llorença.
Barcelona. [797] p.
Llatí i català

1420, juny,
16 - 1420,
setembre,
23

Llibre de requeriments presentats per Miquel Desbosc i de Santvicenç contra Moja 451
els batlles reials de Vilassar i Argentona
Miquel Desbosc i de Santvicenç, senyor dels castells d'Argentona i de
Vilassar, presenta requeriments contra Pere Bramona i Nicolau Marot, batlles
reials de Vilassar i Argentona, per l'exercici de la jurisdicció. Cada protest
inclou la diligència amb la resposta. [Barcelona]. [92] p.
Llatí i català

1421, agost, Rebut estès per Guillem Benet Çabrugada a favor de Miquel Desbosc
5
Guillem Benet Çabrugada, secretari de la reina, reconeix haver rebut de
Miquel Desbosc 4 florins en paga prorrata del salari que li pertany de les
escriptures del procés que es mena en el consell de la reina entre Miquel
Desbosc i els llocs de Vilassar i Argentona. [Barcelona]. 1 p.
Català
1423,
novembre,
1 - 1423,
novembre,
26

Moja 543/15

Causa oberta per Miquel Desbosc i Antoni Comelles, Salvador Pi, Bernat
Moja 449
Vilar, Pere Sabater, Antoni Parera, Salvador Armengol i Bernat Casals contra
Nicolau Marot, exsotsbatlle de Vilassar
Procés amb els testimonis aportats per Miquel Desbosc en la causa contra
Nicolau Marot per les penyores que va carregar als seus homes. Barcelona.
[137] p.
Català i llatí
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1423,
Causa oberta per Miquel Desbosc, ciutadà de Barcelona, contra Pere
novembre, Bramona, que fou batlle dels castells de Vilassar i d'Argentona
24 - 1423,
desembre, 4 Capítols de les respostes a l'interrogatori dels testimonis aportats per Miquel
Desbosc en la causa contra Pere Bramona. [Barcelona]. [137] p.
Llatí i català

Moja 445

1424, juliol,
17 - 1424,
novembre,
10

Causa judicial entre Miquel Desbosc i de Santvicenç i les universitats de
Vilassar i Argentona.

Moja 452

1425, juliol,
18 - 1425,
octubre, 24

Causa d'apel·lació interposada per Nicolau Morot, exsotsbatlle de Vilassar,
contra la sentència dictada pels jutges Pere de Sarrià, Nicolau ça Caliu i
Miquel s'Anglada

Procés amb el requeriment de Miquel Desbosc i de Santvicenç contra el
batlle reial de Vilassar; còpies de precedents jurídics, des de l'època del rei
Pere el Ceremoniós, relatius als batlles reials, i de les diligències del llibre de
la Cort del Veguer del Vallès relacionades amb l'actuació dels veguer i
sotsveguer als termes dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç per part
d'Arnau Matoses, procurador fiscal de la Cúria del Batlle General, entre el 14
de març de 1335 i l'1 de juny de 1340, i sentència d'Alfons el Magnànim del
10 de novembre de 1424 favorable a Miquel Desbosc, revocant l'ofici de
batlle i els privilegis concedits a les universitats de Vilassar i Argentona.
Barcelona. [124] p.
Català i llatí
Moja 447

Procés d'apelació instat per Nicolau Morot a la sentència de la causa oberta
per Miquel Desbosc i Antoni Comelles, Salvador Pi, Bernat Vilar, Pere
Sabater, Antoni Parera, Salvador Armengol i Bernat Casals contra ell per les
penyores que va efectuar. Barcelona. [140] p.
Català i llatí

1426,
octubre, 15

"Súplica presentada per part del senyor Miquel Desbosch als senyors
diputats de Catalunya contra los òmens de sa jurisdicció y tèrmens de sant
Vicens, Vilassar, Cabrera y Argentona"

Moja 269/12

Miquel Desbosc, ciutadà de Barcelona, després d'exposar els antecedents
d'una causa judicial per les jurisdiccions dels castells de Sant Vicenç i
Vilassar sol·licita la intervenció en la causa.
Català
1446,
febrer, 5 1446, abril,
31

Causa d'apel·lació entre Pere Desbosc i les universitats i veïns de les
parròquies de Vilassar i Argentona

Moja 220/2

Procediment seguit davant els jutges Pere Lledó i Joan Dalmau, doctors en
dret. Barcelona. Còpia. [155] p.
Llatí

1479, maig, Causa judicial entre Amador Bonhivern i Pere Sentenyà, de Vilassar
Moja 441
13 - 1479,
juliol, 31
Amador Bonhivern demanda a Pere Sentenyà per haver fet un clos al davant
de casa seva, tallant el camí d'accés a la casa de Bonhivern, a la muntanya
de Vilassar; declaracions de testimonis en favor d'Amador Bonhivern.
Vilassar (el Maresme). [177] p.
Llatí i català
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1487,
novembre,
26 - 1488,
octubre, 25

Causa judicial entre Joan Cuquet, pagès de Vilassar, i Pere Guerau, pagès
de Cabrils

Moja 453

1492, abril,
7 - 1492,
abril, 10

Procés judicial obert per Pere Desbosc contra la Universitat de Vilassar

1551,
setembre,
22 - 1569,
novembre,
16

Causa judicial entre Francesc Desbosch, senyor del Castell de Vilassar, i
Bernat Eroles, pagès de Vilassar

1554,
desembre,
4 - 1556,
març, 8

Moja 440/1
Causa judicial seguida en la Reial Audiència entre Francesc Desbosc i de
Sant Vicenç i Fancina Agell, Eulàlia Gual i Joana Antiga per l'empriu d'aigües
per a regar de la riera d'Argentona

Procés judicial davant el jutge Jeroni Albanell en el que es troba a l'inici
l'interrogatori dels testimonis rebuts a favor de Pere Guerau i de Joan Cuquet
i a continuació les diligències de la causa amb motiu de la possessió d'un
bosc en el lloc anomenat la Llobatera. [233] p.
Llatí i català
Moja 201/1

Causa seguida davant el regent de la Cancelleria i Francesc Franc entre
Pere Desbosc i la universitat i veïns de Vilassar. Barcelona. [12] p.
Llatí i català
Moja 456

Procés judicial obert a instància de Francesc Desbosc davant el jutge Bernat
Serra contra Bernat Eroles per la torre que havia construït. Barcelona. [117]
p.
Català i llatí

Plet seguit en la Reial Audiència de Catalunya entre Francesc Desbosc i de
Sant Vicenç, d'una part, i Fancina Agell, Eulàlia Gual i Joana Antiga, de
l'altra, per l'empriu d'aigües per a regar de la riera d'Argentona, amb proves
documentals i testimonis, principalment: 1. Testimonis presentats per
Francesc Desbosc el 5 de gener de 1545 (f. 1-206); 2. Clam de pau i treva,
amb Ambrosi d'Ollers com a jutge, de 7 de maig de 1543 a 20 de juliol de
1545 (f. 207-521); 3. Declaracions testimonials sobre alguns articles
presentats per Francesc Desbosc de 30 d'octubre de 1545 (f. 521-580); 4.
Testimonis a favor d'Eulàlia Gual i d'altres acusats de 24 de [juliol?] de 1545
(f. 581-592), i 5. Causa original de la causa d'Eulàlia Gual contra Francesc
Desbosc, sota examen d'Esteve Salaverdenya, jutge del Reial Consell, de 20
de juliol de 1545 a 8 de març de 1546 (f. 593-674). Barcelona. [1314] p.
Llatí i català
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1559,
desembre,
16 - 1561,
abril, 16

Causa judicial oberta per Miquel Desbosc i de Sant Vicenç i Joan Llàtzer de
Costabella contra Jaume Castell, Antic Miquel Torner

Moja 440/2

1572,
setembre,
3 - 1584,
febrer, 14

Causa de suplicació oberta per Suari Fornells contra Miquel i Francesc
Desbosc i de Santvicenç

1591,
desembre,
3 - 1599,
març, 27

Causa judicial entre el procurador fiscal de la Batllia General de Catalunya i
Marina Desbosc

Plet seguit davant el veguer de Barcelona per Miquel Desbosc i de Sant
Vicenç i Joan Llàtzer de Costabella contra Jaume Castell, Antic Miquel
Torner per l'empriu d'aigües de la riera d'Argentona, amb proves
documentals i testimonis, principalment: 1. Còpia dels testimonis de Mataró
presentats a instància d'Antic Miquel Torner de 27 d'agost a 5 de setembre
de 1560 (f. 675-686); 2. Original dels testimonis de Mataró presentats a
instància d'Antic Miquel Torner, de 12 d'agost de 1560 (f. 687-700); 3. Còpia
dels testimonis rebuts a instància de Jaume Castell, de 27 d'agost a 5 de
setembre de 1560 (f. 701-712); 4. Original dels testimonis rebuts a instància
de Jaume Castell, de 12 d'agost de 1560 (713-736); 5. Original dels
testimonis rebuts a instància de Miquel Desbosc i de Joan Llàtzer de
Costabella, de 20 de setembre de 1560 a 6 de febrer de 1561 (f. 737-748), i
6. Original del clam de pau i treva, amb Miquel Clariana com a jutge, de 12
de gener de 1560 a 30 de juny de 1565. Barcelona. [704] p.
Llatí i català
Moja 198

Procés evocat i seguit a la Reial Audència davant el jutge Antoni Nagrell
entre Suari Fornells, pagès del terme de Cabrera, i els senyors Miquel i
Francesc Desbosc per motiu que Suari Fornells no reconeixia el domini
directe dels Desbosc, al·legant que el terme de Cabrera, lloc on tenia les
terres, era franc alou. Barcelona. [363] p.
Català i llatí
Moja 274/I/1

Procediment obert pel procurador fiscal i patrimonial de la Batllia General
davant el jutge Rafael Safont contra Marina Desbosc, viuda de Frederic
Desbosc, per negar-se a capbrevar els delmes, censos i tasques que reb
sobre la parròquia de Sant Feliu de Cabrera: súpliques, diligències i
fonaments de dret. Barcelona. Còpia per a Marina Desbosc. [36] p.
Català i llatí

1594,
Procés judicial obert per Marina Desbosc i de Santvicenç contra els síndics
Moja 272/1
febrer, 5 de Vilassar, Argentona i Cabrera
1594, juny, 4
Causa seguida en la Reial Audiència i davant el jutge Francesc Descamps
entre Marina Desbosc, viuda de Federic Desbosc, senyor dels castells de
Vilassar i de Sant Vicenç, i els síndics de Vilassar, Argentona i Cabrera per
pretenir vulnerar les jurisdiccions senyorials establint, amb un pretès privilegi,
fleca i taverna. Barcelona. Còpia per Marina Desbosc. [7] p.
Llatí i català
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1594, juliol,
18 - 1595,
gener, 12

Causa judicial entre la Universitat de Cabrera contra els hereus i successors
de Frederic Desbosc i de Marina Desbosc

Moja 22 bis/14

Procediment obert per la Universitat de Cabrera davant el jutge Jeroni Astor,
de la Reial Audiència, contra els hereus de Frederic Desbosc per la
jurisdicció del Castell de Sant Vicenç: súpliques, diligències i fonaments de
dret. [Vilassar] (Maresme). [34] p.
Català i llatí
1594,
novembre,
10 - 1602,
agost, 30

Causa judicial entre els síndics de la Universitat de Vilassar i Marina Desbosc Moja 274/I/2
Procediment d'al·legació obert pels síndics de Vilassar davant el jutge Bernat
Roig de la Reial Audiència contra Marina Desbosc, viuda de Frederic
Desbosc, pels drets del castell termenat, l'execució de bans i penes contra
els emfiteutes: súpliques, diligències i fonaments de dret. Barcelona. Còpia
per a Marina Desbosc. [105] p.
Català i llatí

1595 - 1597 "Procés en causa de appellació en la Real Audiència de Catalunya, a relació
del magnífich Geroni Astor, de la sentència proferida en la Batllia General
sobre lo feu dels castells de Vilassar y de Sant Vicens y dècimas als 18
desembre 1595"

Moja 496

Causa d'apel·lació interposada per Marina Desbosc i el seu procurador
Andreu Colell davant la Reial Audiència de Catalunya de la sentència
promulgada en la Batllia General sobre el feu dels castells de Vilassar i de
Sant Vicenç i delmes, en el plet entre Marina Desbosc i de Sant Vicenç i el
procurador fiscal de la Batllia General. Inclou a l'inici una prova documental
presentada per la part apel·lant i al darrere una còpia autèntica del procés
apel·lat estès per Jaume Junyent, notari de Barcelona. Barcelona. [111] p.
Llatí i català
1595,
gener, 18 1606,
febrer, 9

Causa judicial entre el síndic de la Universitat de Cabrera i Mariana Desbosc Moja 475/II/9
i els seus fills
Procediment seguit en la Reial Audiència pel síndic de la Universitat de
Cabrera contra Marina Desbosc i els seus fills. Barcelona. Còpia per a
Mariana Desbosc. [47] p.
Llatí i català

1598, març, "Requesta donada per Bernat Vehil pagès de Vilassar, procurador de la
26
senyora dona Marina, a Anthoni Isern perquè obrava una torra"

Moja 312/62

Acta de requeriment estesa per Antoni Vehil, notari de Vilassar, a petició de
Bernat Vehil, com a procurador de Marina Desbosc, viuda de Frederic
Desbosc, per la qual es demana a Antoni Isern, pagès de Vilassar, pari la
construcció d'una torre. Vilassar (Maresme). [4] p.
Llatí i català
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1600,
Procediments judicials dels tutors i curadors de Pere Desbosc i de
gener, 26 - Santvicenç contra les universitats de Vilassar, Argentona i Cabrera
1611, agost,
31
Procediments oberts davant la Reial Audiència i el jutge Jeroni Torner pels
tutors i curadors de Pere Desbosc i de Santvicenç contra les universitats de
Vilassar, Argentona i Cabrera per les jurisdiccions dels castells de Vilassar i
de Sant Vicenç: súpliques, diligències, fonaments de dret. Barcelona. 2
unitats. [302] p.
Català i llatí

Moja 273/II

1602, juliol,
15 - 1607,
desembre,
12

Causa judicial entre Montserrat Tió, pagès de Premià, d'una part, i Marina
Desbosc i l'abat de Camprodon

Moja 264/3

1604, juny,
26 - 1605,
març, 7

Causa judicial oberta per Bernat Agell contra Joan Pellicer

Procediments oberts davant el jutge Bernat Roig contra Marina Desbosc i
l'abat de Camprodon: diligències i exposició de fets a favor de Marina
Desbosc. Barcelona. Còpia per Marina Desbosc. 2 unitats. [67] p.
Llatí i català

Moja 273/I/10

Causa evocada a la Reial Audiència i davant el jutge Josep Dalmau en la
Reial Audiència per Bernat Agell, batlle de Vilassar, contra Joan Pellicer,
pagès de Vilassar, i la Cúria del Veguer per la jurisdicció. Joan Pellicer havia
posat denúncia davant el veguer a Bernat Agell pels fruits de dues vinyes:
súplica i diligències. Barcelona. Còpia per a Joan Pellicer. [24] p.
Català i llatí

1605,
Causa judicial entre Antoni Colomer i Jaume Carbonell, familiar del Sant Ofici Moja 274/I/5
novembre, 5
Procediment obert per Antoni Colomer davant la Cúria del Sant Ofici de la
Inquisició contra Jaume Carbonell, pagès de Vilassar i familiar del Sant Ofici,
per l'ocupació d'unes peces de terra: súpliques i diligències. Barcelona.
Còpia per a Jaume Carbonell. [8] p.
Català, castellà i llatí
1606,
desembre,
7 - 1607,
juny, 27

Procés judicial obert per Marina i Pere Desbosc i de Santvicenç contra Antoni Moja 272/I/4
Isern i Jaume Parera
Causa seguida en la Reial Audiència i davant el jutge Joan Magarola entre
Marina Desbosc, viuda de Federic Desbosc, senyor dels castells de Vilassar i
de Sant Vicenç, i el seu fill Pere, d'una part, i Antoni Isern i Jaume Parera, de
l'altra, per, en contra de les lleis de Catalunya, haver construït torres en les
seves cases, sense llicència, vulnerant la jurisdicció del Castell de Vilassar.
Barcelona. Còpia per Maria i Pere Desbosc. [9] p.
Llatí i català

1609, agost, El plet de l'escó
Moja 267/1
31 - 1616,
febrer, 23
Procediments judicials oberts pel batlle i els jurats de Vilassar contra Pere
Desbosc i el procurador fiscal de la Cúria de l'Església de Barcelona per la
preeminència de l'escó de l'església parroquial de Vilassar, en diferents
peces separades, i davant els jutges eclesiàstics Pere del Pas, Ramon
d'Ivorra i Sebastià Saleta: súpliques, diligències, exposició de fets,
declaracions de testimonis a instància de les dues parts... Barcelona. [669] p.
Català i llatí
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1614,
febrer, 17

Lletra d'excomunió de Pere Pau Casador, canonge de la Seu de Barcelona,
contra lladres de Vilassar pels furts comesos a la família Desbosc

Moja 543/16

Pere Pau Casador, canonge i vicari general, a instància de Marina Desbos i
de Santvicenç, viuda, i del seu fill Pere, senyors del castells de Vilassar i de
Sant Vicenç, estèn lletra d'excomunió amonestant a les persones que tinguin
o sàpiguen qui les té les coses robades en un memorial, que es reprodueix,
en el qual consten, entre altres, "lo original procés de la causa se aporta en
la Real Audiència entre los nobles don Miquel, don Francesch y don Fadrich
Desbosch y de Sant Vicens de una part y la Universitat de Argentona de part
altra sobre una farraria, Ítem, altro original procés se aporta en la Real
Audiènsia entre los dits nobles senyors Desboschs y de Sant Vicens de una
part y T. Aroles, quòndam, pagès de Vilaçar de part altra sobre una torre,
ítem lo procés de farraginal de Argentona de cabbrevasió". Barcelona. [2] p.
Català
1635,
desembre,
1 - 1644,
febrer, 23

Causa judicial entre els síndics i particulars de les universitats de Vilassar i
Argentona i Pere Desbosc

1637, abril,
21

Causa judicial oberta per Pere Desbosc Desbosc contra els síndics de
Cabrera, Argentona i Vilassar

Moja 274/II

Procediments oberts pels síndics i particulars de Vilassar i Argentona
davants el jutge Benet Anglasell i Bernardí Pons, de la Reial Audiència,
contra Pere Desbosc per obligar-los a capbrevar: súpliques, diligències,
fonaments de dret. Inclou, separadament i sense relligar, una súplica amb
exposició de fets i un resum acèfal de les exposicions. [Barcelona]. Còpia per
a Pere Desbosc. 5 unitats. [377] p.
Català i llatí
Moja 273/I/24

Procediment obert en la Reial Audiència entre Pere Desbosc i els síndics de
Cabrera, Argentona i Vilassar sense que es faci constar el motiu: súplica i
diligències. Barcelona. Còpia per a Pere Desbosc. [3] p.
Llatí
1637,
Lletra citatòria del veguer de barcelona dirigida a Pere Desbosc i de
desembre, 2 Santvicenç a instància de la vila de Mataró

Moja 325/II/6

Francesc d'Aiguaviva i de Tamarit, veguer de Barcelona, notifica a Pere
Desbosc que, per part de Miquel Bonet, procurador i síndic de la vila de
Mataró, li ha estat presentada una súplica, que transcriu, en la qual s'exposa
que s'obrí causa en la Reial Audiència contra Pere Desbosc pel fet que
havia fet manaments a alguns particulars per a què capbrevassin davant un
notari de Barcelona, sense que però que la demanda servís per parar les
intencions de l'esmentat senyor, ans el contrari requerí de nou a alguns veïns
a capbrevar. Per això, sens perjudici de seguir amb la causa, els suplicants
sol·liciten es faça justícia. El veguer el cita a declarar. Barcelona. [2] p.
Llatí i català
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1637,
setembre,
24 - 1637,
octubre, 26

Causa judicial entre Francesca Sarriera i de Pons i Pere Desbosc

Moja 22 bis/6

1641, juny,
13 - 1642,
març, 14

Causa judicial oberta per la Universitat de Mataró contra Pere Desbosc i de
Santvicenç

Procediment obert per Francesca Sarriera davant primerament el jutge
Francesc Ferrer, de la Cúria del Veguer de Barcelona, i després Gabriel
Berart, de la Reial Audiència, contra Pere Desbosc per obligar-la a armar un
cavall. Barcelona. 2 unitats. [9] p.
Català i llatí

Moja 24/14

Miquel Bonet, notari, com a síndic de la vila de Mataró, segueix l'evocació
davant Miquel Carreres, jutge de la Reial Audiència, del plet obert en primera
instància en la cúria del veguer de Barcelona entre la Universitat i particulars
de Mataró i Pere Desbosc. Barcelona. [10] p.
Llatí i català
1651,
Procés judicial obert per Marina Desbosc i de Guimerà contra el síndic de la Moja 262/1
octubre, 9 - Universitat de Vilassar i particulars d'Argentona
1656, març,
14
Procediment obert davant el jutge Miquel Cortiada per part de Marina
Desbosc, senyora dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra el síndic
de la Universitat de Vilassar i particulars d'Argentona: diligències i fonaments
de dret. Barcelona. Còpia per a Marina Desbosc. [20] p.
Llatí i català
1663, juny, 8 Causa judicial oberta per Maria i Josep de Pinós i Frederic Desbosc i de
Santvicenç contra particulars de Vilassar

Moja 273/I/27

Procediment obert a la Cúria del veguer de Barcelona: súplica presentada
per Josep Balasc, prevere i procurador dels nobles Maria i Josep de Pinós i
Frederic Desbosc, i diligències judicials. Barcelona. Còpia per al síndic de
Vilassar. [4] p.
Català i llatí
1668, juny,
14 - 1679,
octubre, 25

Procediments judicials entre el rector de Vilassar i els cònjuges Pinós, d'una
part, i Teresa Calders Desbosc i de Santvicenç, de l'altra

Moja 272/I/7

Causes seguides en la Reial Audiència i davant primerament el jutge
Francesc Vidal i després davant Joan Colomer entre Oleguer de Tort i
Francesc Cabanyes, rectors de Vilassar, i els nobles de Pinós, com a agents,
i Pere, Federic Desbosc i Teresa Calders Desbosc, pels drets sobre el delme
dels colomerencs de Vilassar. Barcelona. Còpies per Federic Desbosc i
Teresa de Calders. 2 unitats. [78] p.
Català i llatí
1675, juliol,
5 - 1675,
setembre,
4-

Causa judicial entre els síndics de Cabrera i Teresa Calders Desbosc

Moja 22 bis/18

Procediment obert pels síndics de Cabrera davant el jutge de la Reial
Audiència Joan Baptista Roca Julià contra Teresa Calders Desbosc per
haver citats a capbrevar diferents pagesos de Cabrera que tenen terres en
alo i directa senyoria de la Universitat de Cabrera: súpliques i diligències.
Barcelona. [4] p.
Català i llatí
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1677, agost, Causa judicial entre Teresa de Calders Desbosc i altres i Pau Banus i altres
11 - 1678,
del lloc de Vilassar
juny, 18
Procediment obert per Teresa de Calders, Pau Pons, Joan Ros, Jaume
Lloberas, Genís Piferrer davant el jutge Vicenç Sabater contra Pau Banus i
veïns de Vilassar pel dret de pas d'un caminet de Vilassar: súpliques,
diligències i fonaments de dret. [Barcelona]. Còpia per a Teresa de Calders.
[32] p.
Català i llatí

Moja 274/I/15

1695, març, Procés judicial obert per Teresa Calders Desbosc i de Santvicenç contra
23
Francesc Partella

Moja 272/I/10

Demanda presentada per Joaquim Ros, com a procurador de Teresa de
Calders Desbosc, viuda, senyora dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç,
contra Francesc Partella, prevere, per vanar-se que una peça de terra campa
de Vilassar està en alou i directa senyoria del Benefici Quart sots invocació
de santa Agnès, del qual és obtentor, quan en realitat està sota alou i directe
domini de la senyora del castell. Segueixen diligències judicials. Barcelona.
Còpia. [4] p.
Català i llatí
1696,
octubre,
15 - 1699,
juny, 13

Procediments judicials entre Teresa Calders Desbosc i de Santvicenç i Pere
d'Isern i d'altres veïns de Vilassar

Moja 272/I/11

1698, juny,
2 - 1702,
agost, 23

Procés judicial obert pel síndic de Vilassar contra Teresa de Calders Desbosc Moja 274/I/17

1710,
gener, 21 1712,
novembre,
14

Causa judicial entre Joan de Lanussa, comte de Plasència, i Jaume Ollar

Causes seguides en la Reial Audiència, i davant els jutges Josep Claver,
Josep Pastor, Francesc de Vertamon, Pere d'Amigant i Cristòfol de Potau,
entre Teresa Calders, d'una part, i Pere d'Isern, altres veïns de Vilassar i
Pere Trias, per l'altra, per no voler reconéixer el domini de la senyora i
satisfer els corresponents drets. El conflicte dóna peu a recursos a les
sentències i a obrir peces separades, aquí reunides. Barcelona. Còpies per
Teresa de Calders. 5 unitats. [116] p.
Català i llatí

Procediment obert pel síndic de Vilassar davant el jutge de la Reial Audiència
Antoni de Vilaplana contra Teresa de Calders Desbosc. És continuació del
plet iniciat el 1594. Barcelona. Còpia per Teresa de Calders. [231] p.
Català i llatí
Moja 22 bis/8

Procediment obert per Joan de Lanussa, comte de Plasència, davant la Cort
de l'Oficialitat Eclesiàstic de Barcelona, contra Jaume Ollar, prevere,
beneficiat de l'Església de Sant Jaume de Barcelona, reclamant la restitució
de dues peces de terra de Vilassar per ser pròpies del Castell de Vilassar:
súpliques, diligències, exposició de fets i proves i testimonis rebuts a
instància de Joan de Lanussa i de Jaume Ollar. Barcelona. 3 unitats. [191] p.
Català i llatí
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1717,
novembre,
24 - 1720,
agost, 14

Causa judicial entre els marquesos de Moja i Josep Palau

Moja 311/5

Procediment obert davant la General Superintendència de Catalunya per
Canuto Rifós, com a procurador dels marquesos de Moja, contra Josep
Palau Riera, ciutadà honrat de Barcelona; Melcior Palau Soler, cavaller de
Mataró, i els tutors i curadors de Josep Gual del Cros i altres, per fer empriu
de l'aigua del molí de Saborit del terme d'Argentona el qual va ser establert
als marquesos de Moja el 16 de juny de 1717: demanda, diligències, proves i
sentència. Barcelona. Còpia per als marquesos de Moja. [54] p.
Castellà i llatí

1719, agost, Causa judicial entre el marquès de Moja i els regidors i poble de Vilassar
30 - 1719,
novembre, Procediments oberts pel marquès de Moja davant el jutge Josep Francesc
16
Alós, de la Reial Audiència, contra els regidors de Vilassar per haver
sol·licitat l'empriu de les aigües del torrent del castell de Vilassar: súplica i
diligències. Barcelona. Còpia per al marquès de Moja. [5] p.
Castellà

Moja 475/II/1

1748, juny,
5 - 1754,
juliol, 11

Causa judicial entre la Intendència General de Catalunya i Jaume Ridamea

Moja 311/21

1766,
novembre,
18

Actes de compareixença i declaració atorgades a instància d'Oleguer Estruc
davant Miquel Arnús en relació a un caminet de Vilassar

Procediment obert pel fiscal de la Intendència General de Catalunya contra
Jaume Ridamea, pagès d'Argentona, per les aigües del seu molí fariner,
considerades de domini del rei i no de la marquesa de Moja: demanda,
fonaments de dret. Mataró (Maresme). Còpia per a la marquesa de Moja.
[39] p.
Castellà
Moja 298/7

Pleg que recull relligades 4 actes de compareixença i declaració fetes davant
notari per part de veïns de Barcelona en què exposen que un caminet de
Vilassar no és camí reial. Barcelona. Còpies autèntiques signades pel mateix
notari autoritzant. [15] p.
Castellà
1785, maig, Lletres de Jaume Ubach i Bruguera a Pere Pons, prevere i procurador
3
general del marquès de Moja

Moja 261/18

Dossier amb la missiva de Jaume Ubach i Bruguera, en la que tracta d'una
resolució del Consell (Consell Reial=Reial Audiència?) relativa a una causa
judicial del veïnat de mar de Vilassar. Vilassar (el Maresme). 1 lletra. [2] p.
Català
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1861, març, Conflictes per les terres i aigües de l'heretat Mayoles de Vilassar i redempció Moja 298/17
5 - 1877,
dels seus censos
octubre, 4
Dossier amb una nota sobre l'escriptura atorgada entre la marquesa de Moja
i Francesc Mayolas el 15 de juliol de 1753; l'escriptura de conveni signada
entre la marquesa de Moja d'una banda i per l'altra el pare i fill Ginés
Galceran Blanch i Francesc Galceran Mayolas, davant nicolau Labrós, pel
qual, davant el contracte atorgat el 15 de juliol de 1753 i les causes judicials
obertes entre les parts, convenen en acabar els litigis, defineixen els drets
sobre les propietats i les aigües, que es descriuen, així com també les
despeses. Inclou també esborranys d'una escriptura notarial per resoldre
conflictes no resolts en l'esmentat conveni, un rebut estès pel pare i fill Ginés
Galceran i un esborrany de l'escriptura de redempció dels censos de la finca.
Barcelona. Còpia autèntica i còpies. 5 unitats. [34] p.
Català i castellà
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1718, maig, Escriptura de poders atorgada per Joan Riutet a favor de Joan Garaupera
9
Joan Riutet, prevere i doctor en ambdós drets, procurador dels marquesos
de Moja, nomena Joan Graupera, ferrer de Vilassar, procurador dels
mateixos en substitució seva. Vilassar (Maresme). Còpia autèntica signada
per Antoni Gual, notari de Vilassar. [2] p.
Llatí

Moja 298/2

1778, maig, Partida de defunció de Pere Especier, procurador del marquès de Moja a
7
Vilassar

Moja 312/74

Pere Blanc, prevere, certifica que en un llibre registre de difunts es troba
l'assentament, que transcriu, de la defunció de Pere Especier, procurador del
marquès de Moja a Vilassar. Vilassar (Maresme). 1 p.
Llatí i català
1812,
Lletres de Ramon Borràs a la marquesa de Moja
febrer, 26 1812, març, Dossier amb la missiva de Ramon Borràs, en la que demana, davant la
14
imminent mort de Ramon Casamor, procurador de la marquesa a Mataró,
ser nomenat procurador. Inclou còpia de la carta de resposta. Mataró i Sant
Cugat del Vallès. 2 lletres (inclosa la còpia). [3] p.
Castellà

Moja 230 bis/8

1865, juny, 9 "Escritura de poderes otorgada por los reverendos don Julián Maresma y
Moja 255/1
Oller y don Ramón María de Magarola y de Sarriera, herederos de confianza
de la excelentísima señora marquesa de Moya, a favor de Miguel Casals,
labrador, vecino de San Ginés de Vilasar, para cobrar, conciliar y pleytos"
Poders atorgats davant el notari José Janer Alvárez per Julián Maresma i
Oller i don Ramón María de Magarola y de Sarriera, hereus de confiança pel
testament de la marquesa de Moja de 26 de juny de 1860. Barcelona. Còpia
autèntica. [4] p.
Castellà
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Comptes presentats per Joan Verívol de l'arrendament dels drets senyorials Moja 558/VIII
[1738] 1744, maig, del Castell de Vilassar
4
Dossier que inclou tres estats de comptes i una carta de Joan Verívol dirigida
a Anton de Copons, marquès de Moja. En les relacions de comptes es
detallen els pagaments efectuats al marquès de Moja i les operacions que
queden pendents (censos a cobrar d'Argentona) i en la lletra el corresponsal,
adjuntant un dels estats, en dóna detall. Mataró. 4 unitats. [14] p.
Català
[1746]

"Estat del vi entregat a Pallarí de las dos bótas, la una de 30 càrregas, y la
altre de 20..."

Moja 256/V/1

Dossier amb una relació de les vendes del contingut de 3 bótes de vi
efectuades principalment a un tal Pallarí. [Vilassar] Maresme. [2] p.
Català
[1765]

"Comta dels grans que se han recullits en el Castell de Vilassar en lo any de
1765"

Moja 256/V/15

Nota possiblement redactada per Pere Especier, col·lector de les rendes de
Vilassar, en el qual es detallen les quanties dels delmes, censos i altres
rendes cobrats de Vilassar i Argentona. [Vilassar] (Maresme). 1 p.
Català
[1766]

"Comta dels grans que se han recullits en el Castell de Vilassar en lo any de
1766"

Moja 256/V/16

Nota possiblement redactada per Pere Especier, col·lector de les rendes de
Vilassar, en el qual es detallen les quanties de les collites (blat, mestall, ordi,
cigrons i vi) de Vilassar. [Vilassar] (Maresme). 1 p.
Català
[1767]

Collites de vi i de grans del Castell de Vilassar

Moja 256/V/17

Nota possiblement redactada per Pere Especier, col·lector de les rendes de
Vilassar, en el qual es detallen per una banda les quanties de la collita de vi i
per l'altra la dels grans. [Vilassar] (Maresme). [2] p.
Català

[1770]

"Comta dels grans de la collita de 1770"

Moja 256/V/20

Nota possiblement redactada per Pere Especier, col·lector de les rendes de
Vilassar, en el qual es detallen les quanties de la collita de grans del Castell
de Vilassar. [Vilassar] (Maresme). 1 p.
Català
[1771]

"Comta dels grans que se han recullits en el Castell de Vilassar en lo añ de
1771"

Moja 256/V/21

Nota possiblement redactada per Pere Especier, col·lector de les rendes de
Vilassar, en el qual es detallen les quanties de la collita de grans del Castell
de Vilassar. [Vilassar] (Maresme). 1 p.
Català
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[1775]

"Delmas colomarenchs"

Moja 256/V/22

Nota possiblement redactada per Pere Especier, col·lector de les rendes de
Vilassar, en el qual es detallen en primer lloc i en forma de taula les quanties
dels delmes, i per una altra, les despeses. [Vilassar] (Maresme). [3] p.
Català

[1819]

"Comte per lo any 1819 a saber fruits de 1818 y rendas de 1819" [de Vilassar] Moja 255/11
Plec amb els cobraments de rendes de Vilassar així com també de les
despeses, amb notícia dels conceptes i quanties. [Vilassar] (Maresme). [8] p.
Català

[1837] 1839,
novembre,
13 / 1842,
abril, 16 /
1842, abril,
23

"Vilassar. Compte del vi de la cullita de 1837, dels grans y vi de la cullita de
Moja 195/4
1838 y dels grans de la cullita de 1839 que ha presentat Dn. Rafel Doria com
hereu de son pare Dn. Manuel Doria en 16 abril de 1842 y definits en 23 de
dit mes y any"

[1839] 1840,
novembre,
24 / 1847,
juny, 7

"Vilassar. Compte del vi de la cullita de 1839 y dels grans y vi de la cullita de
1840 que ha presentat lo col·lector Miquel Casals"

Dossier amb les relacions "Estat de la collita del vi de la muy il·lustre senyora
marquesa de Moya en lo añ 1837", "Estat de la collita del vi del Castell de
Sant Genís de Vilasar partañasen ha la muy il·lustre senyora marquesa de
Moya en lo present añ 1838", "Estat de varios supgectes que menen teras
del Castell de Vilasar partañasen ha la molt il·lustre senyora marquesa de
Moya..." i "Compte que lo infraescrit Rafael Doria com hereu de son senyor
pare D. Manuel Doria presenta a la il·lustre senyora marquesa de Moya de la
administració de las rendas de dita señora en Vilassar y pobles anecsos que
estigué a càrrech de dit difunt D. Manuel Doria per la recol·leció y venda del
vi de la cullita de 1837, per la de tots los fruits de la cullita de 1838 y per la
dels grans de 1839 e igualment per la cobransa dels censos..." (amb un
esborrany), en les quals es troben anotades les collites i les despeses
(impostos i jornals de treballadors) i, relligats, rebuts justificatius i minutes de
treballadors. Vilassar (Maresme) i Barcelona. 6 unitats. [68] p.
Català i castellà
Moja 195/5

Dossier amb les relacions "Collita del vi del añ 1838 vanut lo añ 1839...",
"Collita del vi del añ 1839..." (incorporant rebuts de Pau Vilaró, apoderat
general de la marquesa de Moja), "Comte del[s] sensos que ha cobrat Miquel
Casals partañasen a la il·lustre señora marquesa de Moya en est añy 1840",
"Estat de vàrios subjectes que menen terres del Castell de Vilasar en lo any
1840 partañasen a la molt il·lustre señora marquesa de Moya y la espèsia de
grans que an donat de pars", "Nota y noms dels que tenen hort arrendat en
la pessa de terra anomenada la Bassa regadora pertañent a la senyora
marquesa de Moya comensant a pagar en 25 desembre de 1839 al preu de
16 pesetas lo cortà anualment", "Comte de las contribucions y col·lecta de
grans y vi, comte de mestre de casas y fusté y buté partañasen an el Castell
de Vilasar y partaneeix a la il·lustre señora marquesa de Moya en est añy
1840"; les llibretes d'entrades i vendes de vi les collites de 1839 i 1840, unes
"Observacions en los comptes de Miquel Casals de 1840" i, relligats, rebuts
justificatius i minutes de treballadors. Vilassar (Maresme) i Barcelona. 10
unitats. [38] p.
Català i castellà
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[1863] Estat de comptes presentat per Miquel Casals de l'administració de les
1864, març, propietats de Vilassar de la marquesa de Moja durant l'any 1862
9
Estat de comptes del cobrat i pagat per Miquel Casals, administrador del
marquesat de Moja a Vilassar, de l'any 1862 en el qual es detallen els
ingressos per lloguers de la ferreria, d'horts i d'aigües, pensions de censos i
collites de parcers, i els pagaments d'impostos, les despeses de
manteniment, jornals d'agricultors, guardaboscos i honoraris de
l'administrador. Amb l'aprovació, després d'examinats i esmenats els
comptes, de Magí Porta i una anotació en què es detalla que Miquel Casals
féu lliurament del saldo a favor de la marquesa. [Vilassar (Maresme) i
Barcelona]. [8] p.
Castellà

Moja 211/8

[1864] /
1864,
desembre,
22

Estat de comptes presentat per Miquel Casals de l'administració de les
propietats de Vilasar de la marquesa de Moja durant l'any 1863

Moja 211/9

[1865] /
1871,
gener, 12

Estat de comptes presentat per Miquel Casals de l'administració de les
propietats de Vilassar de la marquesa de Moja durant l'any 1864

Estat de comptes del cobrat i pagat per Miquel Casals, administrador del
marquesat de Moja a Vilassar, de l'any 1863 en el qual es detallen els
ingressos pels lloguers dels horts anomenats "Hort Gran", "Can Vicens",
"Les Feixes" i "Rost", pel lloguer de la ferreria i de plumes d'aigües, pensions
de censos, collites de parcers i de vi, i els pagaments d'impostos, les
despeses de manteniment de construccions, jornals d'agricultors,
guardaboscos, honoraris de l'administrador i jornals en les mines. Amb
l'anotació que, després d'examinats i esmenats els comptes, han estat
aprovats per Magí Porta. [Vilassar (Maresme) i Barcelona]. [11] p.
Castellà
Moja 211/10

Estat de comptes del cobrat i pagat per Miquel Casals, administrador del
marquesat de Moja a Vilassar, de l'any 1864 en el qual es detallen els
ingressos pels lloguers dels horts anomenats "Hort Gran", "Can Vicens",
"Les Feixes" i "Rost", pel lloguer de la ferreria i de plumes d'aigües, pensions
de censos, collites de parcers i de vi, i els pagaments d'impostos, les
despeses de manteniment de construccions, jornals d'agricultors i planters
de vinyes, guardaboscos, honoraris de l'administrador i jornals en les mines.
Amb l'anotació que, després d'examinats i esmenats els comptes, han estat
aprovats per Magí Porta. [Vilassar (Maresme) i Barcelona]. [16] p.
Castellà
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[1866] /
1871,
gener, 12

"Cuenta de lo que ha cobrado Miguel Casals por D. Magin Porta, procurador Moja 211/11
de los reverendos señores D. Julián Maresma y Oller y D. Ramon María de
Magarola y de Sarriera [...]; como también de lo pagado por el mismo Casals
por los gastos ocurridos en dichas administraciones desde 1º enero de 1865
hasta mayo de 1866".
Estat de comptes del cobrat i pagat per Miquel Casals, administrador del
marquesat de Moja a Vilassar, de l'any 1861 en el qual es detallen els
ingressos pels lloguers dels horts anomenats "Les Feixes" i "Rost", pel
lloguer de la ferreria i de plumes d'aigües, pensions de censos, collites de
parcers i de vi, i els pagaments d'impostos, les despeses de manteniment de
construccions, jornals d'agricultors, guardaboscos, honoraris de
l'administrador i jornals en les mines. Amb l'anotació que, després
d'examinats i esmenats els comptes, han estat aprovats per Magí Porta.
[Vilassar (Maresme) i Barcelona]. [11] p.
Castellà

1564 - 1609
/ 1616 1620 /
1630 - 1634

"En lo present llibre se continuan las rebudas del castell de Villarar [sic] y las Moja 179/2
datas. Comensat per my don Francesch Desbosch y de Sant Viçens en l'any
1564" i "Libre de notas y memorias de cosas fetas en lo castell de Vilaçar
comensat per don Pedro Des Bosch y de Sant Vicens senyor dels castells de
St. Vicens y de Vilaçar y de Calafell en lo any de 1616"
Dos registres de despeses i entrades assentats en un sol llibre. En el primer,
amb el títol "En lo present llibre se continuan las rebudas del castell de
Villarar [sic] y las datas. Comensat per my don Francesch Desbosch y de
Sant Viçens en l'any 1564", es troben les despeses de fuster realitzades en
el castell i els diners cobrats per la venda de vi, els jornals per plantar
oliveres a un lloc anomenat Vall Morena, i per podar i cavar les vinyes del
castell; per fabricar calç; els capítols d'un contracte privat amb un mestre de
cases anomenat Galvany per drenar un fangar; així com també de les
entrades en concepte d'arrendaments, de drets i vendes de vi, forment i
llegums. En el segon, continuat a l'inrevés per la part del darrera, "Libre de
notas y memorias de cosas fetas en lo castell de Vilaçar comensat per don
Pedro Des Bosch y de Sant Vicens senyor dels castells de St. Vicens y de
Vilaçar y de Calafell en lo any de 1616", es troben anotades plantades de
malloles, millores i collites, així com la "Memòria dels mobles y ha en lo
Castell de Vilaçar, los que s'i troben en l'any de 1631 als 5 de desembre".
Inclou sense relligar un informe de la feina que ha de realitzar mestre
Galvany, una "Memòria de les eynes de ferro se troben en lo questel" i una
nota sobre el lloguer de tres fadrins. [Barcelona]. [115] p.
Català

1594

"Rebudas de parts y delmes de colomarenchs per Julià y Tolrà en any 1594"

Moja 312/2

Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. [Vilassar] (Maresme). [10] p.
Català
1594 / 1596 "Llevador de les parts y delmes de colomarenchs del any 1594 [i 1596]"

Moja 312/1

Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. [Vilassar] (Maresme). [17] p.
Català
Fons Marquesat de Moja
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1597

"Llevador de les parts y delmes de colomarenchs del any 1597"

Moja 312/3

Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. [Vilassar] (Maresme). [9] p.
Català

1597

"Memorial delmes y parts de colomarenchs en any 1597"

Moja 312/4

Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. [Vilassar] (Maresme). [11] p.
Català
1598

"Llevadós de les parts y delmes de colomarenchs del any 1598"

Moja 312/5

Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. [Vilassar] (Maresme). [11] p.
Català
1599

"Llevador de les parts y delmes de colomarenchs del any 1599"

Moja 312/6

Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. Amb la producció de les vinyes del castell. [Vilassar] (Maresme).
[13] p.
Català
1601

"Llevador de les parts y delmes de colomarenchs del any 1601"

Moja 312/7

Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. Amb la producció de les vinyes del castell. [Vilassar] (Maresme).
[13] p.
Català
1603

"Levador de les pars y delmes de colomarenchs del any 1603"

Moja 312/8

Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. Amb la producció de les vinyes del castell. [Vilassar] (Maresme).
[10] p.
Català
1604

"Levador de les pars y delmes de colomarenchs del any 1604"

Moja 312/9

Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. Amb la producció de les vinyes del castell. [Vilassar] (Maresme).
[10] p.
Català
1605

"Levador de les parts y delmes de colomarenchs del any 1605"

Moja 312/10

Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. Amb la producció de les vinyes del castell. [Vilassar] (Maresme).
[10] p.
Català
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1606

"Levador de les pars y delmes de colomarenchs del any 1606"

Moja 312/11

Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. Amb la producció de les vinyes del castell. [Vilassar] (Maresme).
[12] p.
Català

1607

"Levador de les pars y delmes de colomarenchs del any 1607"

Moja 312/12

Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. Amb la producció de les vinyes del castell dels anys 1607 i 1610.
[Vilassar] (Maresme). [12] p.
Català
1608 - 1609 "Levador de les pars y delmes de colomarenchs del any 1608"
/ 1612
Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. Amb la producció de les vinyes del castell dels anys 1608 i 1609 i
una nota sobre una tasca satisfeta per Amador Estrany. [Vilassar]
(Maresme). [12] p.
Català

Moja 312/13

1611 - 1612 "Levador de les patrs y delmes de colomarenchs del any 1611 y 1612"

Moja 312/14

Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. Amb la producció de les vinyes del castell dels anys 1611 i 1612.
[Vilassar] (Maresme). [12] p.
Català
1613

"Levedor de les parts y delmes [de] colomarencs del añy 1613"

Moja 312/15

Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. Amb la producció de les vinyes del castell. [Vilassar] (Maresme).
[9] p.
Català

1614

"Llevador de las parts y delmes [de] colomarenchs del any 1614 de varema"

Moja 312/16

Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. Amb la producció de les vinyes del castell. [Vilassar] (Maresme).
[10] p.
Català
1615

"Llevador de las parts y delmes [de] colomarenchs del any 1615 de varema"

Moja 312/17

Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. Amb la producció de les vinyes del castell. [Vilassar] (Maresme).
[17] p.
Català
1616

"Llavador de las parts y delmes [de] colomarench de varema del any 1616"

Moja 312/18

Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. Amb la producció de les vinyes del castell. [Vilassar] (Maresme).
[9] p.
Català
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1617

"Llavador de las parts y delmes [de] colomarenchs de varema del any 1617"

Moja 312/19

Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. Amb la producció de les vinyes del castell. [Vilassar] (Maresme).
[9] p.
Català

1618

"Llavador de las parts y delmes [de] colomarenchs de varema del any 1618 y Moja 312/20
de la cullita del castell"
Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. Amb la producció de les vinyes del castell. [Vilassar] (Maresme).
[11] p.
Català

1619

"Llavador de las parts y delmes [de] colomarenchs de varema del any 1619 y Moja 312/21
de la cullita del castell"
Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. Amb la producció de les vinyes del castell. [Vilassar] (Maresme).
[10] p.
Català

1620

"Llavador de las parts y delmes [de] colomarenchs de varema del any 1620 y Moja 312/22
de la cullita del castell"
Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. Amb la producció de les vinyes del castell. [Vilassar] (Maresme).
[9] p.
Català

1621

"Llavador de las parts y delmes [de] colomarenchs de varema del any 1621 y Moja 312/23
de la cullita del castell"
Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. Amb la producció de les vinyes del castell. [Vilassar] (Maresme).
[9] p.
Català

1624

"Llavador de las parts y delmes [de] colomarenchs de varera [sic] y de la
cullita del castell del any 1624"

Moja 312/24

Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. Amb la producció de les vinyes del castell. [Vilassar] (Maresme).
[9] p.
Català

1625

"Llavador de las parts y delmes de colomarenchs de varema del any 1625 y
de la cullita del castell"

Moja 312/25

Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. Amb la producció de les vinyes del castell. [Vilassar] (Maresme).
[11] p.
Català
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1626

"Llevador de les parts y delmes de colomarenchs de varema del 1626 y de la Moja 312/26
cullita del castell"
Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. Amb la producció de les vinyes del castell. [Vilassar] (Maresme).
[14] p.
Català

1627

"1627. Llevador de les parts y delmes de colomarenchs de verema del 1627
y de la cullita del castell"

Moja 312/28

Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. Amb la producció de les vinyes del castell. [Vilassar] (Maresme).
[12] p.
Català
1628 /
"Llevador de las parts y delmes de colomarenchs de varema del 1628 [i 1632 Moja 312/30
1632 - 1633 i 1633]"
Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. I amb la producció de les vinyes del castell. [Vilassar] (Maresme).
[32] p.
Català
1630 - 1631 "Llevador de las parts y delmes de colomarenchs de varema del 1630 [i
1631]"

Moja 312/29

Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. Amb la producció de les vinyes del castell. [Vilassar] (Maresme).
[22] p.
Català
1634

"Llevador de les parts y delmes de colomarenchs de varema del 1634"

Moja 312/31

Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. I amb la producció de les vinyes del castell. [Vilassar] (Maresme).
[12] p.
Català
1635

"Llevador de las parts y delmes de colomarenchs de varema del any 1635"

Moja 312/32

Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. Amb la producció de les vinyes del castell. [Vilassar] (Maresme).
[10] p.
Català
1637

"Llavador de les parts y delmes de colomarenchs y de las vinyas de la cullita
del castell del any 1637"

Moja 312/34

Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. Amb la producció de les vinyes del castell. [Vilassar] (Maresme).
[12] p.
Català
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1638

"Llevador de les parts y delmes de colomarenchs y de las vinyas de la cullita
del castell del any 1638"

Moja 312/35

Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. I amb la producció de les vinyes del castell. [Vilassar] (Maresme).
[16] p.
Català

1639

"Llavador de les parts y delmes de colomarenchs y de las vinyas de la eretat
del castell del any 1639"

Moja 312/36

Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. Amb la producció de les vinyes del castell. [Vilassar] (Maresme).
[13] p.
Català
1642

Llevador de les parts i delmes de colomarencs de verema i de la collita del
castell de 1642"

Moja 312/37

Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. Amb la producció de les vinyes del castell. [Vilassar] (Maresme).
[17] p.
Català
1643 - 1644 "Llevador de las parts y delmes de colomarenchs de varema del any 1643"

Moja 312/38

Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. Amb la producció de les vinyes del castell i, separadament, sense
relligar, dues notes d'advertiment. [Vilassar] (Maresme). [22] p.
Català
1644

"Llevador de las parts y delmes de colomerenchs de la verema del any 1644" Moja 312/39
Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. Amb la producció de les vinyes del castell. [Vilassar] (Maresme).
[19] p.
Català

1646

"Llevador de las parts y delmes de colomarenchs de la verema de la cullita
del any 1646 y de la cullita de las vi[nyes] del castell y del vi del tersó [de] dit
any 1646"

Moja 312/40

Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. Amb la producció de les vinyes del castell. [Vilassar] (Maresme).
[11] p.
Català

1647

"Llevador de las parts y delmes de colomarenchs de la varema de la cullita
del any 1647 y de la cullita de las vinyas del castell y del vi del tersó de dit
any 1647"

Moja 312/41

Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. I amb la producció de les vinyes del castell. [Vilassar] (Maresme).
[11] p.
Català
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1654

"Llevador de les parts y delmes de colomarenchs de [la] varema del any
1654"

Moja 312/42

Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. I amb la producció de les vinyes del castell. [Vilassar] (Maresme).
[18] p.
Català

1657

"Llevador de les parts y delmes de colomarenchs de verema del any 1657"

Moja 312/44

Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. I amb la producció de les vinyes del castell. [Vilassar] (Maresme).
[17] p.
Català
1659

"Llevador de les parts y delmes de colomerenchs de verema del any 1659"

Moja 312/46

Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. Amb la producció de les vinyes del castell. [Vilassar] (Maresme).
[18] p.
Català
1660

"Llevador de les parts y delmes de colomerenchs de verema del any 1660"

Moja 312/47

Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. [Vilassar] (Maresme). [19] p.
Català
1661

"Llevador de les pars y delmes de colomerenchs de verema del any 1661"

Moja 312/48

Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. [Vilassar] (Maresme). [21] p.
Català
1663

"Llevador de les parts y delmes de colomerenchs de verema del castell de
Vilassar del any 1663"

Moja 312/49

Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. [Vilassar] (Maresme). [18] p.
Català
1664

"Llevador de les pars y delmes de colomerenchs de verema del castell de
Vilassar del any 1664"

Moja 312/50

Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. [Vilassar] (Maresme). [17] p.
Català
1665

"Llevador de les pars y delmes de colomerenchs de verema del castell de
Vilassar del any 1665"

Moja 312/51

Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. [Vilassar] (Maresme). [17] p.
Català
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1667

"Llevador de les parts y delmes de colomarenchs de verema del any 1667"

Moja 312/53

Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. I amb la producció de les vinyes del castell. [Vilassar] (Maresme).
[12] p.
Català

1669

"Llevador de les parts, delmes de colomerenchs, parts de les viñies han
plantat a mitges alguns particulars del lloch de Vilassar en Domènec y les
càrregues de verema se aportan de les viñies del castell; és hi també a la fi
lo modo de partir lo delme de tot lo dit terme o la maior part de ell entre lo
rector dona Maria de Pinós y Rocabertí y lo senyor del castell del any 1669"

Moja 312/55

Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. [Vilassar] (Maresme). [25] p.
Català
1670

"Llevador de les parts, delmes de colomerenchs, parts de les viñies han
plantat a mitges alguns particulars del lloch de Vilassar en Domènec y les
càrregues de verema se aportaran aquest any 1670 de les viñies del castell"

Moja 312/56

Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. Amb la producció de les vinyes del castell. [Vilassar] (Maresme).
[54] p.
Català
1749,
octubre,
11 - [1751]

Llibreta de comptes del col·lector del Castell de Vilassar

1752, maig,
9 - 1752,
novembre,
5 / 1753,
agost, 18 1756,
desembre,
28

Llibreta de comptes del col·lector del Castell de Vilassar

Moja 256/V/3

Registre amb els comptes realitzats pel col·lector de Vilassar, en el qual es
detallen les entrades per censos cobrats i les despeses (jornals de
treballadors). Inclou, sense relligar, una nota sobre les mides de l'hort del
rector. [Vilassar] (Maresme). [19] p.
Català
Moja 256/V/4

Registre amb els comptes realitzats per Pere Especier, col·lector de les
rendes de Vilassar, en el qual es detallen les entrades per censos
d'Argentona i Vilassar cobrats i les despeses (jornals de treballadors); amb
l'assentament de rebuts de Pere Especier, datats entre 1754 i 1756, a favor
del marquès de Moja el qual, després d'haver passat comptes, resultava
deutor. Inclou, separadament, el "Comta dels grans que se han recullits en el
terma de Vilassar y Argentona en lo añ de 1752". [Vilassar] (Maresme) i
Barcelona. 2 unitats. [10] p.
Català
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1753, agost, Llibreta de comptes del col·lector del Castell de Vilassar
Moja 256/V/5
4 - 1754,
setembre, 7 Registre amb els comptes realitzats per Pere Especier, col·lector de les
rendes de Vilassar, en el qual es detallen les entrades per censos cobrats de
Vilassar, Argentona i Mataró i les despeses (jornals de treballadors); amb
l'assentament d'un rebut de Pere Especier a favor de la marquesa de Moja la
qual, després d'haver passat comptes, resultava deutora. Inclou,
separadament, els "Comta dels grans que se an recollits en el terma de
Vilassar y Argentona en lo añ de 1753", "Comta dels grans que se ha
recullits en el Castell de Vilassà en lo añ de 1754" i "Comta del vi que se ha
recollit en el Castell de Vilassar en lo añ de 1754". [Vilassar] (Maresme) i
Barcelona. 4 unitats. [11] p.
Català
1754, agost,
1 - 1755,
novembre,
17 / 1756,
febrer, 9

Llibreta de comptes del col·lector del Castell de Vilassar

1756, juny,
1 - 1757,
setembre,
13

"Compte de Dn. Pere Especier de 1756 y 1757".

1758,
gener, 1 1758,
desembre,
12

Llibreta de comptes del col·lector del Castell de Vilassar

Moja 256/V/6

Registre amb els comptes realitzats per Pere Especier, col·lector de les
rendes de Vilassar, en el qual es detallen les entrades per censos cobrats de
Vilassar, Argentona i Mataró i les despeses (jornals de treballadors); amb
l'assentament de rebuts del marquès de Moja a favor de Pere Especier, el
qual, després d'haver passat comptes, resultava deutor. Inclou,
separadament sense relligar, 3 rebuts del cadastre i els "Compta dels grans
que se han recollits en el castell de Vilassar en lo añ de 1755" i "Compta del
vi que se encontra a fachsia en el saller del castell de Vilassar de la collita de
1755". [Vilassar] Maresme i Barcelona. 5 unitats. [15] p.
Català
Moja 256/V/7

Llibreta amb els comptes realitzats per Pere Especier, col·lector de les
rendes de Vilassar, en el qual es detallen les entrades per censos cobrats de
Vilassar, Argentona i Mataró i les despeses (jornals de treballadors). Inclou,
separadament sense relligar, 5 rebuts del cadastre i els "Compte de la feina
que tinch feta jo Pau Tremoleras al castell en lo any 1757", "Comta dels
grans que se han recollits en el castell de Vilassar en lo añ de 1757", "Comta
del vi que se encontra en el Castell de Vilassar de la collita de 1757".
[Vilassar] (Maresme). 9 unitats. [20] p.
Català
Moja 256/V/8

Registre amb els comptes realitzats per Pere Especier, col·lector de les
rendes de Vilassar, en el qual es detallen les entrades per censos cobrats de
Vilassar, Argentona i Mataró i les despeses (jornals de treballadors). Inclou,
separadament, un esborrany i els "Comta del vi que se encontra afachtiu bui
dia 11 de novembre de la collita de 1758" i "Comta dels grans que se han
recullits en el Castell de Vilassar en lo añ de 1758". [Vilassar] (Maresme). 3
unitats. [14] p.
Català
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1759,
gener, 7 1759,
desembre,
20

Llibreta de comptes del col·lector del Castell de Vilassar

Moja 256/V/9

1760,
gener, 1 1761,
gener, 20

Llibreta de comptes del col·lector del Castell de Vilassar

Registre amb els comptes realitzats per Pere Especier, col·lector de les
rendes de Vilassar, en el qual es detallen les entrades per censos cobrats de
Vilassar, Argentona i Mataró i les despeses (jornals de treballadors). Inclou,
separadament, 2 rebuts del Cadastre i el "Comta dels grans que se han
recollit en el castell de Vilassar en lo añ de 1759". [Vilassar] (Maresme) i
Barcelona. 4 unitats. [11] p.
Català
Moja 256/V/10

Registre amb els comptes realitzats per Pere Especier, col·lector de les
rendes de Vilassar, en el qual es detallen les entrades per censos cobrats de
Vilassar, Argentona i Mataró i les despeses (jornals de treballadors); amb
l'assentament de la conformitat signat per Pere Especier després d'haver
passat comptes. Inclou, separadament sense relligar, un esborrany, 3 rebuts
del cadastre, el "Compta dels jornals que se an trevellat en lo castell de
bilasà, del señor marquès de Moya per traura dos jàssaras del sostre del
salley fer-i dos archs y relligar una de las contonadas de la torra" i el "Comta
del vi que se ha recullit en el Castell de Vilassar en lo any de 1760...".
[Vilassar] (Maresme) i Barcelona. 7 unitats. [19] p.
Català

1761, març, Llibreta de comptes del col·lector del Castell de Vilassar
Moja 256/V/11
1 - 1761,
desembre, Registre amb els comptes realitzats per Pere Especier, col·lector de les
21
rendes de Vilassar, en el qual es detallen les entrades per censos cobrats de
Vilassar, Argentona i Mataró i les despeses (jornals de treballadors). Inclou,
separadament, un esborrany, 3 rebuts del Cadastre i els "Comta del vi que
se encontra en el saller del Castell de Vilassà de la collita de 1761" i "Comta
dels grans de la collita del pressent añ 1761". [Vilassar] (Maresme). 6 unitats.
[14] p.
Català
1762,
febrer, 7 1762,
novembre,
25

Pleg de comptes del col·lector del Castell de Vilassar

1763,
febrer, 8 1763,
desembre,
29

Pleg de comptes del col·lector del Castell de Vilassar

Moja 256/V/12

Registre amb els comptes realitzats per Pere Especier, col·lector de les
rendes de Vilassar, en el qual es detallen les entrades per censos cobrats de
Vilassar, Argentona i Mataró i les despeses (jornals de treballadors). Inclou,
separadament, els "Conta dels grans que se han recullits en el Castell de
Vilassar en lo añ de 1762" i "Comta de vi del present añ". [Vilassar]
(Maresme). 2 unitats. [5] p.
Català

Moja 256/V/13

Registre amb els comptes realitzats per Pere Especier, col·lector de les
rendes de Vilassar, en el qual es detallen les entrades per censos cobrats de
Vilassar, Argentona i Mataró i les despeses (jornals de treballadors). Inclou,
separadament, esborranys, 3 rebuts del Cadastre i el "Comta de vi de la
collita de 1763". [Vilassar] (Maresme). 5 unitats. [8] p.
Català
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1764,
febrer, 4 1764,
novembre,
18

Pleg de comptes del col·lector del Castell de Vilassar

Moja 256/V/14

1768,
febrer, 10 1768,
desembre,
31

Pleg de comptes del col·lector del Castell de Vilassar

Registre amb els comptes realitzats per Pere Especier, col·lector de les
rendes de Vilassar, en el qual es detallen les entrades per censos cobrats de
Vilassar, Argentona i Mataró i les despeses (jornals de treballadors). Inclou,
separadament, 3 rebuts del Cadastre, el "Comta dels grans y vi que se han
recullit en el Castell de Vilassar en lo any de 1764". [Vilassar] (Maresme). 5
unitats. [8] p.
Català
Moja 256/V/18

Registre amb els comptes realitzats possiblement per Pere Especier,
col·lector de les rendes de Vilassar, en el qual es detallen les entrades per
censos cobrats de Vilassar, Argentona i Mataró i les despeses (jornals de
treballadors). [Vilassar] (Maresme). 1 unitat. [6] p.
Català

1769, agost, Collites de vi i de grans del Castell de Vilassar
2
Lletra de Pere Especier, col·lector de les rendes de Vilassar, dirigida a Pere
Pons en la que li adjunta un compte de grans i relacions en forma de taula
en els que consta la producció de vi i de grans. Vilassar (Maresme). 2
unitats. [4] p.
Català

Moja 256/V/19

1774 - 1782 Collites del castell de Vilassar
Moja 312/76
/ 1785
Dossier amb notes de les collites de Vilassar (blat i vi) en les quals en alguns
casos es fa constar el delme i en altres potser la producció de la terra de la
marquesa. [Vilassar] (Maresme). 8 unitats. [11] p.
Català
1778, agost, "Cobrat y gastat des del primer agost de 1778 fins al últim juliol de 1779"
Moja 256/IV/1
8 - 1779,
juliol, 29
Llibreta amb els comptes realitzats per Jaume Aragó, col·lector de les rendes
de Vilassar, en el qual es detallen les entrades per censos cobrats de
Vilassar, Argentona i Mataró i les despeses (jornals de treballadors).
[Vilassar] (Maresme). [14] p.
Català
1779, agost, "Comptes de Jaume Aragó des de 1 agost 1779 a 31 juliol 1780"
Moja 256/IV/2
6 - 1780 juliol, 29
Llibreta amb els comptes realitzats per Jaume Aragó, col·lector de les rendes
de Vilassar, en el qual es detallen les entrades per censos cobrats de
Vilassar, Argentona i Mataró, les despeses (jornals de treballadors) i una
nota del vi venut de la collita de 1779. [Vilassar] (Maresme). [12] p.
Català
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1780, agost, "Aragó. Comptes des de 1r. agost 1780 a 31 juliol 1781"
Moja 256/IV/3
4 - 1781,
juliol, 9
Llibreta amb els comptes realitzats per Jaume Aragó, col·lector de les rendes
de Vilassar, en el qual es detallen les entrades per censos cobrats de
Vilassar, Argentona i Mataró, les despeses (jornals de treballadors i
impostos) i una nota del vi venut de la collita de 1780. [Vilassar] (Maresme).
[14] p.
Català
1781, agost, "Aragó. Comptes des de 1r. agost 1781 a 31 juliol 1782"
Moja 256/IV/4
10 - 1782,
Llibreta amb els comptes realitzats per Jaume Aragó, col·lector de les rendes
juliol, 14
de Vilassar, en el qual es detallen les entrades per censos cobrats de
Vilassar, Argentona i Mataró, les despeses (jornals de treballadors i
pensions) i una nota del vi venut de la collita de 1781, i sense relligar, un
rebut i dues notes de comptes a manera de resum. [Vilassar] (Maresme). 4
unitats. [18] p.
Català

1782, agost, "Aragó. Comptes des de 1r. agost 1782 a 31 juliol 1783"
Moja 256/IV/5
1 - 1783 juliol, 27
Llibreta amb els comptes realitzats per Jaume Aragó, col·lector de les rendes
de Vilassar, en el qual es detallen les entrades per censos cobrats de
Vilassar, Argentona i Mataró i les despeses (jornals de treballadors i
impostos). [Vilassar] (Maresme). [12] p.
Català
1798, març,
24 - 1799,
setembre,
30

"Compte del cobrat y pagat per Lluís Cases y Pometa, notari públich y reial
Moja 58/II/9
de la vila de Vilafranca del Panadès com a procurador de la molt il·lustre Sra.
Marquesa de Moya y de Cartellà domiciliada en la ciutat de Barcelona, en lo
any de 1798"
Registre amb els comptes realitzats per Lluís Cases de les rendes de
Vilafranca del Penedès, en el qual es detallen les entrades per pensions de
censals, lluïsmes, censos i lloguers, i les despeses (jornals de treballadors,
censis i impostos). Inclou, relligats, 8 rebuts estesos pels fuster, col·lector del
Cadastre, assessor de la Baronia de Llorenç, Lluís Blanch com a procurador
del convent de monges carmelites i el col·lector dels preveres de Vilafranca, i
7 comptes o minutes presentats per Pau Janer i Joan Pasqual, mestres de
cases, corresponents a treballs realitzats en la casa de la Muntanyeta, Mas
Granell, el Castell de Llorenç, en la casa dels Caputxins Vells, en els horts de
Santa Dina i en la casa gran de l'heretat Moja de Vilafranca. Amb la
signatura d'aprovació dels comptes de la marquesa. Vilafranca del Penedès
(Alt Penedès) i Barcelona. [28] p.
Català
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1798,
octubre, 1 1799,
novembre,
30 / 1800,
febrer, 12

"Llibreta del cobrat de des del primer de octubre de l'añy 1798 a fins lo die
últim de novembre de l'añy 1799"

Moja 256/IV/6

1799,
novembre,
1 - 1800,
octubre, 31

"Llibreta del cobrat de des del primer de novembre de l'añ 1799 a fins lo die
últim de octubre de 1800"

1800,
novembre,
1 - 1801,
octubre, 31
/ 1803,
febrer, 16

"Llibreta del cobrat y gastat des del primer de novembre de l'añy 1800 fins lo
die últim de octubre de 1801"

1802,
novembre,
1 - 1803,
octubre, 31

"Llibreta del cobrat y gastat de des del primer de novembre de l'añ 1804 a
fins lo die últim de octubre de 1803"

1802,
novembre,
1 - 1803,
octubre, 31

"Llibreta del cobrat y gastat de des del primer de novembre de l'añy 1802 a
fins lo die últim de octubre de 1803"

Registre amb els cobraments realitzats pel col·lector de les rendes de
Vilassar, en el qual es detallen les entrades per censos cobrats i vendes de
collites. Amb l'assentament de l'aprovació de Josep Anton Aragó. Inclou,
sense relligar, 2 rebuts del cadastre i una minuta de Jacint Matas, fuster.
[Vilassar] (Maresme) i Barcelona. 4 unitats. [10] p.
Català
Moja 256/IV/7

Registre amb els comptes realitzats pel col·lector de les rendes de Vilassar,
en el qual es detallen les entrades per censos cobrats de Vilassar, Argentona
i Mataró i les despeses (jornals de treballadors i impostos). Inclou, sense
relligar, una còpia, 3 rebuts del cadastre, un del boter Mariano Tremoleras,
un altre del fuster Jacinto Matas i del notari Francesc Gener el qual reconeix
haver cobrar els honoraris corresponents a l'examen de capbreus i haver
escripturat dues confesssions. [Vilassar] (Maresme). 8 unitats. [20] p.
Català
Moja 256/IV/8

Registre amb els comptes realitzats pel col·lector de les rendes de Vilassar,
en el qual es detallen les entrades per censos cobrats de Vilassar, Argentona
i Mataró i les despeses (jornals de treballadors i impostos). Inclou,
l'assentament de l'aprovació de Josep Anton Aragó i, sense relligar, 4 rebuts
del cadastre, un del boter Joan Tremoleras, un altre del fuster Jacinto Matas i
un de l'impost del Reial Subsidi. [Vilassar] (Maresme) i Barcelona. 8 unitats.
[19] p.
Català
Moja 256/IV/9

Registre amb els comptes realitzats pel col·lector de les rendes de Vilassar,
en el qual es detallen les entrades per censos i arrendaments cobrats i les
despeses (jornals de treballadors i impostos). Inclou, sense relligar, 3 rebuts
del cadastre, un del boter Mariano Tremoleras i un altre del fuster Jacinto
Matas. [Vilassar] (Maresme). 6 unitats. [12] p.
Català

Moja 256/IV/10

Registre amb els comptes realitzats pel col·lector de les rendes de Vilassar,
en el qual es detallen les entrades per censos i arrendaments cobrats i les
despeses (jornals de treballadors i impostos). [Vilassar] (Maresme). [8] p.
Català
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1805,
gener, 20 1805,
novembre,
24

"Vilassar. Compte que ha presentat lo colllector Joaquim Matas de la
anualitat de 1805"

Moja 256/I/1

1806,
gener, 2 1807,
gener, 7

"Vilassar. Compte que ha presentat lo colllector Joaquim Matas dels fruits y
de las rendas y arrendaments de 1806"

1807,
gener, 11 1808,
gener, 6

"Vilassar. Compte que ha presentat lo colllector Joaquim Matas dels fruits de Moja 256/I/3
1806 y de las rendas y arrendaments de 1807"

Dossier relligat amb l'estat de comptes presentat per Joaquim Matas,
procurador de la marquesa de Moja a Vilassar, en el qual es detallen les
entrades per vendes de les collites, els censos i arrendaments cobrats, i les
despeses (impostos del cadastre i jornals de treballadors), incorporant
rebuts. Vilassar (Maresme). [21] p.
Català
Moja 256/I/2

Dossier relligat amb l'estat de comptes presentat per Joaquim Matas,
procurador de la marquesa de Moja a Vilassar, en el qual es detallen les
entrades per vendes de les collites, els censos i arrendaments cobrats, i les
despeses (impostos del cadastre i jornals de treballadors), incorporant
rebuts. Vilassar (Maresme) i Barcelona. [30] p.
Català

Dossier relligat amb l'estat de comptes presentat per Joaquim Matas,
procurador de la marquesa de Moja a Vilassar, en el qual es detallen les
entrades per vendes de les collites, els censos i arrendaments cobrats, i les
despeses (impostos del cadastre i jornals de treballadors), incorporant
rebuts. Vilassar (Maresme). [22] p.
Català

1808, agost, "Vilassar. Compte que ha presentat lo colllector Joaquim Matas dels fruits y
20 - 1811,
de las rendas y arrendaments de 1810"
febrer, 25
Dossier relligat amb l'estat de comptes presentat per Joaquim Matas,
procurador de la marquesa de Moja a Vilassar, en el qual es detallen les
entrades per vendes de les collites, els censos i arrendaments cobrats, i les
despeses (impostos i jornals de treballadors), incorporant rebuts. Inclou una
lletra d'Ignasi Claramunt, procurador de la marquesa de Moja, dirigida a
Joaquim Matas. Vilassar i Mataró (Maresme), Martorell (la Selva) i
Barcelona. [38] p.
Català i castellà

Moja 256/I/7

1808,
"Vilassar. Compte que ha presentat lo colllector Joaquim Matas dels fruits de Moja 256/I/4
gener, 18 - 1807 y de las rendas y arrendaments de 1808"
1809, març,
2
Dossier relligat amb l'estat de comptes presentat per Joaquim Matas,
procurador de la marquesa de Moja a Vilassar, en el qual es detallen les
entrades per vendes de les collites, els censos i arrendaments cobrats, i les
despeses (impostos del cadastre i jornals de treballadors), incorporant
rebuts. Inclou una carta-ordre de pagament de Josep Alberch, prevere,
dirigida a Francesc Ribas demanant lliuri a Esteve Milans i Fort 60 lliures i
una altra d'Esteve Milans i Fort a Joaquim Matas. Vilassar (Maresme) i
Barcelona. [26] p.
Català
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1809, maig, "Vilassar. Compte que ha presentat lo colllector Joaquim Matas dels fruits y
14 - 1810,
de las rendas y arrendaments de 1809"
gener, 16
Dossier relligat amb l'estat de comptes presentat per Joaquim Matas,
procurador de la marquesa de Moja a Vilassar, en el qual es detallen les
entrades per vendes de les collites, els censos i arrendaments cobrats, i les
despeses (impostos del cadastre i jornals de treballadors), incorporant
rebuts. Vilassar (Maresme) i Barcelona. [32] p.
Català

Moja 256/I/5

1809,
octubre, 13
/ 1809,
octubre, 21

Moja 256/I/6

"Vilassar. Compte del Sr. Dn. Esteve Milans y Fort ab Joaquim Matas de
Vilassar en lo cual era partícipe la Sra. Marquesa de Moya en 1809"
Dossier amb una liquidació de comptes entre Joaquim Matas i la vídua
d'Esteve Milans i Fort. Inclou dues lletres, possiblement escrites per Ignasi
Claramunt, procurador de la marquesa de Moja, dirigides a Joaquim Matas
tractant de 888 lliures i 13 sous de l'esmentada liquidació. Barcelona.
Original i esborranys. [3] p.
Català

1811, març, "Vilassar. Compte que ha presentat lo collector Joaquim Matas dels fruits de
6 - 1812,
1810 y de las rendas y arrendaments de 1811"
maig, 19
Dossier relligat amb l'estat de comptes presentat per Joaquim Matas,
procurador de la marquesa de Moja a Vilassar, en el qual es detallen les
entrades per vendes de les collites, els censos i arrendaments cobrats, i les
despeses (impostos del cadastre i jornals de treballadors), incorporant
rebuts. Vilassar (Maresme) i Barcelona. [28] p.
Català

Moja 256/I/8

1812, març, "Vilassar. Compte que ha presentat lo collector Joaquim Matas dels fruits de
18 - 1813,
1811 y de las rendas y arrendaments de 1812"
gener, 26
Dossier relligat amb l'estat de comptes presentat per Joaquim Matas,
procurador de la marquesa de Moja a Vilassar, en el qual es detallen les
entrades per vendes de les collites, els censos i arrendaments cobrats, i les
despeses (impostos i jornals de treballadors). Vilassar (Maresme) i
Barcelona. [29] p.
Català

Moja 256/I/9

1812, març, "Vilassar. Compte presentat per lo collector Joaquim Matas dels fruits de
18 - 1816,
1815 y rendas de 1816"
desembre,
29
Dossier relligat amb l'estat de comptes presentat per Joaquim Matas,
procurador de la marquesa de Moja a Vilassar, en el qual es detallen les
entrades per vendes de les collites, els censos i arrendaments cobrats, i les
despeses (impostos i jornals de treballadors). Vilassar (Maresme) i
Barcelona. [21] p.
Català

Moja 256/I/13
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1813,
desembre,
23 - 1815,
gener, 4

"Vilassar. Compte que ha presentat lo collector Joaquim Matas dels fruits de
1813 y de las rendas y arrendaments de 1814"

Moja 256/I/11

1813,
febrer, 26 1814,
febrer, 2

"Vilassar. Compte que ha presentat lo collector Joaquim Matas dels fruits de
1812 y de las rendas y arrendaments de 1813"

Dossier relligat amb l'estat de comptes presentat per Joaquim Matas,
procurador de la marquesa de Moja a Vilassar, en el qual es detallen les
entrades per vendes de les collites, els censos i arrendaments cobrats, i les
despeses (impostos i jornals de treballadors). Vilassar i Mataró (Maresme) i
Barcelona. [34] p.
Català
Moja 256/I/10

Dossier relligat amb l'estat de comptes presentat per Joaquim Matas,
procurador de la marquesa de Moja a Vilassar, en el qual es detallen les
entrades per vendes de les collites, els censos i arrendaments cobrats, i les
despeses (impostos i jornals de treballadors). Vilassar (Maresme), Vic
(Osona) i Barcelona. [29] p.
Català

1815, maig, "Vilassar. Compte que ha presentat lo collector Joaquim Matas dels fruits de
16 - 1816,
1814 y rendas y arrendaments de 1815"
febrer, 6
Dossier relligat amb l'estat de comptes presentat per Joaquim Matas,
procurador de la marquesa de Moja a Vilassar, en el qual es detallen les
entrades per vendes de les collites, els censos i arrendaments cobrats, i les
despeses (impostos i jornals de treballadors). Vilassar (Maresme) i
Barcelona. [29] p.
Català

Moja 256/I/12

1817,
gener, 2 1818,
gener, 2

"Vilassar. Compte presentat per lo collector Joaquim Matas dels fruits de
1816 y rendas de 1817"

Moja 256/I/14

1818, juliol,
19 - 1821,
maig, 16

"Vilassar. Comptes del collector Joaquim Matas de 1820"

Dossier relligat amb l'estat de comptes presentat per Joaquim Matas,
procurador de la marquesa de Moja a Vilassar, en el qual es detallen les
entrades per vendes de les collites i censos cobrats, i les despeses
(impostos i jornals de treballadors). Vilassar i Mataró (Maresme) i Barcelona.
[25] p.
Català
Moja 256/I/16

Dossier relligat amb l'estat de comptes presentat per Joaquim Matas,
procurador de la marquesa de Moja a Vilassar, en el qual es detallen les
entrades per vendes de les collites i censos cobrats, i les despeses
(impostos i jornals de treballadors). Vilassar (Maresme) i Barcelona. [24] p.
Català
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1818, març, "Vilassar. Compte presentat per lo collector Joaquim Matas dels fruits de
16 - 1819,
1817 y rendas de 1818"
gener, 30
Dossier relligat amb l'estat de comptes presentat per Joaquim Matas,
procurador de la marquesa de Moja a Vilassar, en el qual es detallen les
entrades per vendes de les collites i censos cobrats, i les despeses
(impostos i jornals de treballadors). Vilassar (Maresme) i Barcelona. [27] p.
Català

Moja 256/I/15

1821, maig, "Vilassar. Comptes del collector Joaquim Matas de 1821"
16 - 1822,
març, 14
Dossier relligat amb l'estat de comptes presentat per Joaquim Matas,
procurador de la marquesa de Moja a Vilassar, en el qual es detallen les
entrades per vendes de les collites i censos cobrats, i les despeses
(impostos i jornals de treballadors). Vilassar (Maresme) i Barcelona. [15] p.
Català i castellà

Moja 256/I/17

1822,
febrer, 25 1823,
gener, 15

"Vilassar. Comptes del collector Joaquim Matas de 1822"

Moja 256/I/18

1823, abril,
15 - 1825,
març, 15

"Vilassar. Comptes del collector Joaquim Matas de 1823"

Dossier relligat amb l'estat de comptes presentat per Joaquim Matas,
procurador de la marquesa de Moja a Vilassar, en el qual es detallen les
entrades per vendes de les collites i censos de Vilassar i Argentona cobrats, i
les despeses (impostos i jornals de treballadors). Vilassar i Argentona
(Maresme) i Barcelona. [28] p.
Català i castellà
Moja 256/I/19

Dossier relligat amb l'estat de comptes presentat per Joaquim Matas,
procurador de la marquesa de Moja a Vilassar, en el qual es detallen les
entrades per vendes de les collites i censos cobrats, i les despeses
(impostos i jornals de treballadors). Vilassar (Maresme) i Barcelona. [23] p.
Català i castellà

1824,
"Vilassar. Comptes del collector D. Francisco Matas de 1824"
febrer, 20 1825, març, Dossier relligat amb l'estat de comptes presentat per Francesc Matas,
7
procurador de la marquesa de Moja a Vilassar, en el qual es detallen les
entrades per vendes de les collites i censos de Vilassar, Argentona i Mataró
cobrats, i les despeses (impostos i jornals de treballadors). Vilassar
(Maresme) i Barcelona. [51] p.
Català i castellà

Moja 256/I/20

1825, maig, "Vilassar. Comptes del collector D. Francisco Matas de 1825"
22 - 1826,
març, 7
Dossier relligat amb l'estat de comptes presentat per Francesc Matas,
procurador de la marquesa de Moja a Vilassar, en el qual es detallen les
entrades per vendes de les collites i censos de Vilassar, Argentona i Mataró
cobrats, i les despeses (impostos i jornals de treballadors). Vilassar
(Maresme) i Barcelona. [65] p.
Català i castellà

Moja 256/I/21
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1826, maig,
19 - 1827,
març, 25 /
1837,
octubre, 31

"Vilassar. Comptes del collector D. Francisco Matas de 1826"

Moja 256/I/22

1827, maig,
7 - 1828,
juliol, 20 /
1837,
octubre, 31

"Vilassar. Comptes del collector D. Francisco Matas de 1827"

1831,
febrer, 12 1832, maig,
18 / 1837,
octubre, 31

"Vilassar. Comptes del collector D. Francisco Matas de 1831"

Dossier relligat amb l'estat de comptes presentat per Francesc Matas,
procurador de la marquesa de Moja a Vilassar, en el qual es detallen les
entrades per vendes de les collites i censos de Vilassar, Argentona i Mataró
cobrats, i les despeses (impostos i jornals de treballadors). Amb un resum i
signatura de conformitat de Francesc Matas. Inclou una escriptura d'àpoca
atorgada per Salvi Espinach, mestre de cases de Vilassar, atorgada davant
Joan Vila i Roldós, notari de Vilassar, a favor de la marquesa de Moja (còpia
autèntica). Vilassar (Maresme) i Barcelona. [67] p.
Català i castellà
Moja 256/I/23

Dossier relligat amb l'estat de comptes presentat per Francesc Matas,
procurador de la marquesa de Moja a Vilassar, en el qual es detallen les
entrades per vendes de les collites i censos de Vilassar, Argentona i Mataró
cobrats, i les despeses (impostos i jornals de treballadors). Amb un resum i
signatura de conformitat de Francesc Matas. Vilassar i Argentona (Maresme)
i Barcelona. [39] p.
Català i castellà
Moja 256/I/27

Dossier relligat amb l'estat de comptes presentat per Francesc Matas,
procurador de la marquesa de Moja a Vilassar, en el qual es detallen les
entrades per vendes de les collites i censos de Vilassar, Argentona i Mataró
cobrats, i les despeses (impostos i jornals de treballadors). Amb un resum i
signatura de conformitat de Francesc Matas. Inclou una escriptura d'àpoca
atorgada per Pau Espinach, mestre de cases, i Jacint Matas, fuster, ambdós
de Vilassar, atorgada davant Desideri Torras i Golorons, notari de Vilassar, a
favor de la marquesa de Moja (còpia autèntica). Vilassar, Argentona
(Maresme) i Barcelona. [25] p.
Català i castellà

1831, març, "Vilasar. Liquidacions ab Miguel Casals des de 1832 a 1836"
27 Dossiers amb els comptes de les collites de Vilassar de 1832, 1834, 1835 i
1836, i croquis de les extensions de 3 peces de terra. Cabrils i Vilassar
(Maresme). 8 unitats [43] p.
Català i castellà

Moja 195/1

1832, juny,
9 - 1834,
juny, 15 /
1837,
octubre, 31

Moja 256/I/28

"Vilassar. Comptes del collector D. Francisco Matas de 1832"
Dossier relligat amb l'estat de comptes presentat per Francesc Matas,
procurador de la marquesa de Moja a Vilassar, en el qual es detallen les
entrades per vendes de les collites i censos de Vilassar, Argentona i Mataró
cobrats, i les despeses (impostos i jornals de treballadors). Amb un resum i
signatura de conformitat de Francesc Matas. Inclou una escriptura d'àpoca
atorgada per Salvi Espinach, mestre de cases de Vilassar, i Josep Vila,
comerciant, atorgada davant Desideri Torras i Golorons, notari de Vilassar, a
favor de la marquesa de Moja (còpia autèntica). Vilassar (Maresme) i
Barcelona. [31] p.
Català i castellà
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1834,
desembre,
1 - 1835,
maig, 24 /
1837,
octubre, 31

"Vilassar. Comptes del collector D. Francisco Matas de 1834"

Moja 256/I/30

1834,
febrer, 1 1834, maig,
12 / 1837,
octubre, 31

"Vilassar. Comptes del collector D. Francisco Matas de 1833"

1834,
novembre,
17 - 1836,
agost, 3 /
1837,
octubre, 31

"Vilassar. Comptes del collector D. Francisco Matas de 1836"

1835,
febrer, 1 1836, març,
2 / 1837,
octubre, 31

"Vilassar. Comptes del collector D. Francisco Matas de 1835"

Dossier relligat amb l'estat de comptes presentat per Francesc Matas,
procurador de la marquesa de Moja a Vilassar, en el qual es detallen les
entrades per vendes de les collites i censos de Vilassar, Argentona i Mataró
cobrats, i les despeses (impostos i jornals de treballadors). Amb un resum i
signatura de conformitat de Francesc Matas. Vilassar (Maresme) i Barcelona.
[26] p.
Català i castellà
Moja 256/I/29

Dossier relligat amb l'estat de comptes presentat per Francesc Matas,
procurador de la marquesa de Moja a Vilassar, en el qual es detallen les
entrades per vendes de les collites i censos de Vilassar, Argentona i Mataró
cobrats, i les despeses (impostos i jornals de treballadors). Amb un resum i
signatura de conformitat de Francesc Matas. Inclou un plec sense relligar
que porta el títol "Comta de la collita de grans del delme pertañasen el
il·lustre Sra. Marquesa de moya y lo que se'nc ha tret banut ha son preu
partañasen en lo añ 1833". Vilassar (Maresme) i Barcelona. [34] p.
Català i castellà
Moja 256/I/32

Dossier relligat amb l'estat de comptes presentat per Francesc Matas,
procurador de la marquesa de Moja a Vilassar, en el qual es detallen les
entrades per vendes de les collites i censos de Vilassar, Argentona i Mataró
cobrats, i les despeses (impostos i jornals de treballadors). Amb un resum i
signatura de conformitat de Francesc Matas. Inclou una escriptura d'àpoca
atorgada per Pau Espinach, major i menor, mestres de cases de Vilassar,
atorgada davant Desideri Torras i Golorons, notari de Vilassar, a favor de la
marquesa de Moja (còpia autèntica). Vilassar, Argentona, Mataró (Maresme)
i Barcelona. [24] p.
Català i castellà
Moja 256/I/31

Dossier relligat amb l'estat de comptes presentat per Francesc Matas,
procurador de la marquesa de Moja a Vilassar, en el qual es detallen les
entrades per vendes de les collites i censos de Vilassar, Argentona i Mataró
cobrats, i les despeses (impostos i jornals de treballadors). Amb un resum i
signatura de conformitat de Francesc Matas. Vilassar (Maresme) i Barcelona.
[37] p.
Català i castellà
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1836, juliol,
15 - 1836,
novembre,
28 / 1838,
agost, 14 /
1838,
desembre,
31

"Vilassar. Comptes dels grans de la cullita de 1836 que ha presentat Dn.
Manuel Doria en 14 agost de 1838 y definits en 31 desembre de 1838"

Moja 195/2

1837,
febrer, 9 1838,
desembre,
31 / 1842,
abril, 16

"Vilassar. Compte del vi de la cullita de 1836 y dels grans de la cullita de
1837 que ha presentat Dn. Manuel Doria en 14 agost de 1838 y definits en
31 desembre de 1838"

1837,
octubre, 31

"Vilasar. Notas sobre los comptes del collector Dn. Francisco Matas de 1826
a 1836 inclusives definits en 31 octubre de 1837"

Dossier amb les relacions "Estat de la collita del vi de la il·lustre senyora
marquesa de Moya en lo añ 1836" i "Compte que presenta Manuel Doria
com a encaregat dels il·lustres señors marquesos de Moya de lo cobrat y
satisfet per la cobransa de las rendas corresponent a la cullita de l'añy
1836...", en les quals es troben anotades les collites i les despeses
(impostos i jornals de treballadors); una nota d'esmenes als esmentats
comptes i, relligats, rebuts justificatius i minutes de treballadors. Vilassar
(Maresme) i Barcelona. 4 unitats. [28] p.
Català i castellà
Moja 195/3

Dossier amb les relacions "Entrada y eixida de grans", de 1837 i 1838; el
"Compte que presenta Manuel Doria com a encaregat de los il·lustres
señores marquesos de Moya, de lo cobrat y pagat de las rendas
corresponent a la cullita de l'añy 1837...", en la qual es troben anotades les
collites, pensions de censos i les despeses (impostos i jornals de
treballadors); la "Nota del vi del delme de Vilasar tocant a los il·lustres
señores marquesos de Moya en lo añy 1836", certificat de l'ecònom de
l'església de Vilassar en la qual es fan constar les dates d'inici i acabament
de la recol·lecció del delme, tres note sobre els comptes presentats i,
relligats, rebuts justificatius i minutes de treballadors. Mataró, Vilassar
(Maresme) i Barcelona. 9 unitats. [47] p.
Català i castellà
Moja 256/I/33

Dossier amb els apunts i esborranys dels resums anuals dels comptes
presentats per Francesc Matas, procurador de la marquesa de Moja a
Vilassar, entre 1826 i 1836, incorporant així alguns rebuts. Amb les
signatures de conformitat de Francesc Matas i la marquesa de Moja.
Barcelona. [32] p.
Català
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1841,
gener, 16 1841,
desembre,
25

"Vilassar. Compte dels grans y vi de la cullita de 1841 que ha presentat lo
col·lector Miquel Casals"

Moja 195/6

1842,
febrer, 1 1842,
desembre,
16

"Vilassar. Compte dels grans y vi de la cullita de 1842 que ha presentat lo
col·lector Miquel Casals"

1843,
febrer, 1 1844,
febrer, 18

"Vilassar. Compte dels grans y vi de la cullita de 1843 que ha presentat lo
col·lector Miquel Casals"

1844,
febrer, 1 1845,
gener, 1

"Vilassar. Compte dels grans y vi de la cullita de 1844 que ha presentat lo
col·lector Miquel Casals en 30 desembre de 1846"

Dossier amb les relacions "Comte del cobrat de sensos y pars de terras y
demés del Castell de Vilasà partañasen ha la il·lustre señora marquesa de
Moya en lo añ 1841", "Comta de la lleña que rebo al forn de las antigasas del
Castell", "Estat de vàrios subjectes que menen terres del Castell de Vilasar
en lo añy 1841 partañasen a la il·lustre señora marquesa de Moya, espèsies
de grans que an donat de part", "Comte de la collita del vi del castell de
Vilasar pars que an donat als parses de la[s] terras partañasentas a la
il·lustre señora marquesa de Moya en est añy de 1841", unes "Observacions
en los comptes de Miquel Casals de 1841" i, relligats, rebuts justificatius i
minutes de treballadors. Argentona, Vilassar (Maresme) i Barcelona. 6
unitats. [52] p.
Català i castellà
Moja 195/7

Dossier amb el "Comte del cobrat de sensos y pars de las terras del Castell
de Vilasar partañasen a la il·lustre señora marquesa de Moya y lo que se ha
pagat de contribucions en est añ de 1842", que incorpora a més comptes de
collites de grans i vi; unes "Observacions en los comptes de Miquel Casals
de 1842" i, relligats, rebuts justificatius i minutes de treballadors. Argentona,
Vilassar (Maresme) i Barcelona. 3 unitats. [41] p.
Català i castellà
Moja 195/8

Dossier amb el "Comte del cobrat de sensos y pars de las terras del Castell
de Vilasar partañasen a la il·lustre señora marquesa de Moya y lo que se ha
pagat en 1843", que incorpora a més comptes de collites de grans i vi; unes
"Observacions en los comptes de Miquel Casals de 1843" i, relligats, rebuts
justificatius i minutes de treballadors. Argentona, Vilassar (Maresme) i
Barcelona. 3 unitats. [31] p.
Català i castellà
Moja 195/9

Dossier amb el "Comte del cobrat de sensos y pars de las terras del Castell
de Vilasar y tot lo que se a pagat en est añ de 1844", que incorpora a més
comptes de collites de grans i vi; el pressupost "Comte del que costarà al fer
la cort ho cuadra per animals per al manascal que lloga la casa ho farreria de
la il·lustre senyora marquesa de moya de Vilassar", unes "Observacions en
los comptes de Miquel Casals de 1844" i, relligats, rebuts justificatius i
minutes de treballadors. Argentona, Vilassar (Maresme) i Barcelona. 4
unitats. [41] p.
Català i castellà
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1845,
"Vilassar. Compte dels grans y vi de la cullita de 1845 que ha presentat lo
Moja 195/10
gener, 16 - col·lector Miquel Casals en 30 desembre de 1846"
1845,
desembre, 9 Dossier amb el "Comte del cobrat de sensos y pars de las terras del Castell
de Vilasar y tot lo que se ha pagat en el presen añ de 1845", que incorpora a
més comptes de collites de grans i vi; unes "Observacions en los comptes de
Miquel Casals de 1845" i, relligats, rebuts justificatius i minutes de
treballadors. Argentona, Vilassar (Maresme) i Barcelona. 3 unitats. [54] p.
Català i castellà
1846,
gener, 13 1846,
desembre,
18

"Vilassar. Compte dels grans y vi de la cullita de 1846 que ha presentat lo
col·lector Miquel Casals en 15 desembre de 1847"

1847,
gener, 16 1849,
febrer, 23

"Vilassar. Compte dels grans y vi de la cullita de 1847 que ha presentat lo
col·lector Miquel Casals en 8 juny de 1849"

1848,
gener, 21 1848,
desembre,
16

"Vilassar. Compte dels grans y vi de la cullita de 1848 que ha presentat lo
col·lector Miquel Casals en 3 octubre de 1851"

1849,
febrer, 13 1851,
octubre, 3

"Vilassar. Compte dels grans y vi de la cullita de 1849 que ha presentat lo
col·lector Miquel Casals en 3 de octubre de 1851"

Moja 195/11

Dossier amb el "Comte del cobrat de sensos y demés de las terras del
Castell de Vilassar y tot lo que se ha pagat en est añ de 1846", que incorpora
a més comptes de collites de grans i vi; unes "Observacions en los comptes
de Miquel Casals de 1846" i, relligats, rebuts justificatius i minutes de
treballadors. Vilassar (Maresme) i Barcelona. 3 unitats. [36] p.
Català i castellà

Moja 195/12

Dossier amb el "Comte del cobrat de censos y pars de las ter[r]as y demés
del Castell de Vilassar y tot lo que se ha pagat fen-me'n càrrech y date en
est añ de 1847", que incorpora a més comptes de collites de grans i vi; una
nota referent a l'arrendament d'una peça de terra anomenada Bassa
Regadora, unes "Observacions en los comptes de Miquel Casals de 1847" i,
relligats, rebuts justificatius i minutes de treballadors. Vilassar (Maresme) i
Barcelona. 4 unitats. [37] p.
Català i castellà
Moja 195/14

Dossier amb el "Comte del cobrat de censos y pars de las terras y demés del
Castell de Vilasà y tot lo que se ha pagat fent-me càrrech y date en 1848",
"Estat de varias especies de grans que an donat de part los parsés de las
terras del Castell de Vilasá partañasen a la il·lustre senyora marquesa de
Moya en est añ de 1848", unes "Observacions en lo compte de Miquel
Casals de 1848" i, relligats, rebuts justificatius i minutes de treballadors.
Vilassar (Maresme) i Barcelona. 4 unitats. [33] p.
Català i castellà
Moja 195/15

Dossier amb el "Comte del cobrat de censos y pars de las terras y demés del
Castell de Vilasà y tot lo que se ha pagat fem-me càrrech y date en est
presen añ de 1849", que incorpora a més comptes de collites de grans i vi,
unes "Observacions en los comptes de Miquel Casals de 1849" i, relligats,
rebuts justificatius i minutes de treballadors. Vilassar (Maresme) i Barcelona.
3 unitats. [37] p.
Català i castellà
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1849, març, "Vilasar. Resumen y resultat final dels comptes del col·lector Miquel Casals
20
de 1840 a 1847 inclusives del cual queda debent 220 lliures, 18 sous, 2 en
20 de mars de 1849"

Moja 195/13

Estat de la liquidació dels comptes amb el col·lector Miquel Casals el qual
inclou el "Descuento de varios gastos de las col·lectas del grans y vi dels añs
de des de 1840 fins al de 1847 partañasen al Castell de Vilasá a 20 de mars
de 1849" i "Col·lecta del vi de l'añ 1839". Incorpora un esborrany. Barcelona.
2 unitats. [36] p.
Català
1850,
gener, 5 1851,
octubre, 3

"Vilassar. Compte dels grans y vi de la cullita de 1850 que ha presentat lo
col·lector Miquel Casals en 3 de octubre de 1851"

Moja 195/16

1851,
febrer, 1 1853,
desembre,
27 / 1854,
maig, 19

"Vilassar. Compte dels grans y vi de la cullita de 1851 que ha presentat lo
col·lector Miquel Casals a 23 desembre de 1853 y rectificat en 19 maig de
1854"

1851,
octubre, 3 /
1852, juliol,
31

"Vilassar. Resumen de diferencias en los comptes de Miquel Casals dels
Moja 195/17
anys 1848, 1849 y 1850 del cual resulta a son càrrech 3 lliures, 13 sous, 2 en
31 juriol de 1852"

Dossier amb el "Comte del cobrat de censos y pars de las terras y demés del
Castell de Vilasar y tot lo que se ha pagat fem-me càrrech y date en est
presen añ de 1850", que incorpora a més comptes de collites de grans i v;,
unes "Observacions en lo compte de Miquel Casals de Vilasar de 1850" i,
relligats, rebuts justificatius i minutes de treballadors. Vilassar (Maresme) i
Barcelona. 3 unitats. [42] p.
Català i castellà
Moja 195/18

Dossier amb el "Comte del càrrech y date del Castell de Vilassar parteñen a
la il·lustríssima señora marquesa de Moya en est añ de 1851", que incorpora
a més comptes de collites de grans i vi; unes "Observacions en los comptes
de Miquel Casals de 1851" i, relligats, rebuts justificatius i minutes de
treballadors. Vilassar (Maresme) i Barcelona. 3 unitats. [37] p.
Català i castellà

Dossier amb es "Observacions fetas per Moya en los comptes de Miquel
Casals de 1848, 1849 y 1850 y contestació a ellas del mateix Casals" i
"Resumen de las diferencias trobadas en los comptes de Miquel Casals de
Vilassar dels anys 1848, 1849 y 1850 y conformadas verbalment ab lo mateix
en juriol de 1852". Barcelona. 2 unitats. [11] p.
Català

1852,
gener, 6 1854,
octubre, 20

"Vilassar. Compte dels grans y vi de la cullita de 1852 y dels censos cobrats, Moja 195/19
que ha presentat lo col·lector Miquel Casals en 20 octubre de 1854"
Dossier amb el "Comte dels censos cobrats y demés fem-me càrrech y date
del Castell de Vilasar en est añ de 1852", que incorpora a més comptes de
collites de grans i vi; unes "Observacions en lo compte de Miquel Casals de
dit any" i, relligats, rebuts justificatius. Vilassar (Maresme) i Barcelona. 3
unitats. [40] p.
Català i castellà
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1853,
desembre,
31 - 1858,
març, 25

"Vilassar. Compte dels grans y vi de la cullita de 1854 y dels censos cobrats, Moja 195/21
que ha presentat lo col·lector Miquel Casals en 25 mars de 1858"
Dossier amb el "Comte del cobrat de censos y pars de las terras del Castell
de Vilasà y tot demés partañasen a la il·lustre señora marquesa de Moya
fem-me càrrech y date en 31 desembre de l' añ 1854", que incorpora a més
comptes de collites de grans i vi; unes "Observacions en los comptes de
Miquel Casals de 1854" i, relligats, rebuts justificatius i minutes de
treballadors. Vilassar (Maresme) i Barcelona. 3 unitats. [37] p.
Català i castellà

1853,
"Vilassar. Compte dels grans y vi de la cullita de 1853 y dels censos cobrats, Moja 195/20
gener, 18 - que ha presentat lo col·lector Miquel Casals en 20 octubre de 1854"
1855, abril, 3
Dossier amb el "Comte dels censos cobrats y demés fem-me càrrech y date
partenesen an el Castell de Vilasa en est an de 1853", que incorpora a més
comptes de collites de grans i vi; unes "Observacions en lo compte de Miquel
Casals de dit any" i, relligats, rebuts justificatius i minutes de treballadors.
Vilassar (Maresme) i Barcelona. 3 unitats. [33] p.
Català i castellà
1855,
"Vilassar. Compte dels grans y vi de la cullita de 1855 y dels censos cobrats, Moja 195/22
febrer, 25 - que ha presentat lo col·lector Miquel Casals en 25 mars de 1858"
1858, març,
25
Dossier amb el "Comte del cobrat de censos y pars de las terras del Castell
de Vilasà y tot lo demés partañasen a la il·lustre señora marquesa de Moya
fem-me càrrec y date en est añ de 1855", que incorpora a més comptes de
collites de grans i vi, unes "Observacions en los comptes de Miquel Casals
de 1847" i, relligats, rebuts justificatius i minutes de treballadors. Vilassar
(Maresme) i Barcelona. 4 unitats. [42] p.
Català i castellà

1856,
febrer, 6 1856,
desembre,
13 / 1859,
gener, 30

"Vilassar. Compte dels grans y vi de la cullita de 1856 y dels censos cobrats, Moja 195/23
que ha presentat lo col·lector Miquel Casals en 25 de mars de 1858"
Dossier amb el "Comte de lo que se cobrat de censos y pars de las terras del
Castell de Vilasar y tot lo demés pertañasen a la il·lustre señora marquesa
de Moya fem-me càrrech y date en est añ de 1856", que incorpora a més
comptes de collites de grans i vi, unes "Observacions en los comptes de
Miquel Casals de 1856" i, relligats, rebuts justificatius i minutes de
treballadors. Vilassar (Maresme) i Barcelona. 3 unitats. [32] p.
Català i castellà
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1857,
desembre,
30 / 1858,
març, 25

"Vilassar. Resumen dels comptes de las cullitas de 1854, 1855 y 1856 y de
la mina de Mayolas de 1855, 1856 y 1857 presentats per Miquel Casals en
25 mars de 1858, definits en 28 febrer de 1859"

Moja 195/25

Dossier amb el "Comte que acredite Miquel Casals de la il·lustre señora
marquesa de Moya, dueña del castell de Vilasá y sas terras de anadas y
bingudas de Vilasá a Mataró y de Vilasá a Barcelona; sols se conté al cost
de anà ab lo ferrocarril y demés comtes que he pagat en estos tres añs de
1855 y 1856 y 1857" i estat de comptes en el qual es detallen el dèbits i
crèdits del col·lector de rendes, amb les despeses judicials de 1854, 1855 i
1856. Vilassar (Maresme) i Barcelona. 2 unitats. [9] p.
Català
1857,
febrer, 14 1857,
novembre,
12 / 1859,
desembre, 2

"Vilassar. Compte dels grans y vi de la cullita de 1857 y dels censos cobrats, Moja 195/24
que ha presentat lo col·lector Miquel Casals en 2 desembre de 1859"

1859,
febrer, 13 1870,
gener, 3

"Comptes de Vilasar. 1858 a 1866"

Dossier amb el "Comte dels censos, grans, vi y demés que ha cobrat Miquel
Casals, pertanaixent a la il·lustre señora marquesa de Moya en lo añy 1857",
que incorpora a més comptes de collites de grans i vi, unes "Observacions
sobre los comptes de Vilasar de 1857 de Miquel Casals" i "Contestació a las
obse[r]vacions del comte de Miquel Casals de l'añ 1857" i, relligats, rebuts
justificatius i minutes de treballadors. Vilassar (Maresme) i Barcelona. 4
unitats. [24] p.
Català i castellà
Moja 211/12

Dossier amb les taules de producció signades per Miquel Casals de les
collites dels parcers de Vilassar dels anys 1858, 1860, 1861, 1862, 1863,
1864, 1865 en les quals es detallen, per cada parcer, els topònims de les
terres i la seva extensió en quarteres, els gèneres de les collites i la quantitat
de la producció; a més la collita total de vi, el número de quarteres totals per
cada espècie i un resum per cada parcer. També en el mateix dossier, una
lletra de Jaume Casals Villà, fill de Miquel Casals, dirigida a Magí Porta,
clarificant afers del seu pare en referència als estats de comptes; una taula
amb les terres de reg en la qual es dóna el nom dels arrendataris, el nom de
l'explotació, el preu del lloguer i l'estat del pagament; una taula amb les
terres donades a parceria que detalla els noms dels parcers, la cabuda de
les terres i els comptes de 1858, 1860 i 1861, una relació amb censataris
que no satisfan els censos i una nota amb la producció de 1862, 1863 i 1864
de les terres anomenades "Basals", "Vallmorena" i "Viñeta". Vilassar
(Maresme) i Barcelona. 12 unitats. [24] p.
Català i castellà
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1861, març, "Cuentas de Vilasar 1858, 1859 y 1860"
26 / 1863,
desembre, 4 Estats de comptes del cobrat i pagat per Miquel Casals, administrador del
marquesat de Moja a Vilassar, dels anys 1858, 1859 i 1860 en els quals es
detallen els ingressos per lloguers de la ferreria, pensions de censos, venda
de fusta i collites de parcers, i els pagaments d'impostos, les despeses de
manteniment de construccions, jornals d'agricultors, guardaboscos,
diligències judicials. Amb l'aprovació, després d'examinats i esmenats els
comptes, de Magí Porta. Inclou, separadament, un informe amb lletra de
Magí Porta, amb el títol "Observaciones a las cuentas de Vilasar" en la que
s'esmenen les dades aportades incialment per Miquel Casals dels anys
1857, 1859, 1860 i 1861. Vilassar (Maresme) i Barcelona. [34] p.
Castellà

Moja 211/6

1862, abril,
5 / 1863,
desembre,
17

Moja 211/7

"Cuentas que presenta Miguel Casals de la administración de las
propiedades de Vilasar, propias de la excelentísima señora marquesa de
Moya y de Cartellá, viuda de Castelldosrius 1861"
Estat de comptes del cobrat i pagat per Miquel Casals, administrador del
marquesat de Moja a Vilassar, de l'any 1861 en el qual es detallen els
ingressos pels lloguers dels horts anomenats "Hort Gran", "Casa Vicens",
"La Feixa" i "Rost", i pel lloguer de la ferreria, pensions de censos, collites de
parcers i de vi, i els pagaments d'impostos, les despeses de manteniment de
construccions, jornals d'agricultors, guardaboscos, diligències judicials.
Inclou un compte separat de les despeses de la construcció de les mines en
les propietats de la marquesa de Moja i en les de Francesc d'A. Galceran.
Amb l'aprovació, després d'examinats i esmenats els comptes, de Magí
Porta. Vilassar (Maresme) i Barcelona. [30] p.
Castellà

1928,
febrer, 2 1829, abril,
29 / 1837,
octubre, 31

"Vilassar. Comptes del collector D. Francisco Matas de 1828"

1929,
febrer, 12 1830, maig,
12 / 1837,
octubre, 31

"Vilassar. Comptes del collector D. Francisco Matas de 1829"

Moja 256/I/24

Dossier relligat amb l'estat de comptes presentat per Francesc Matas,
procurador de la marquesa de Moja a Vilassar, en el qual es detallen les
entrades per vendes de les collites i censos de Vilassar, Argentona i Mataró
cobrats, i les despeses (impostos i jornals de treballadors). Amb un resum i
signatura de conformitat de Francesc Matas. Vilassar (Maresme) i Barcelona.
[30] p.
Català i castellà
Moja 256/I/25

Dossier relligat amb l'estat de comptes presentat per Francesc Matas,
procurador de la marquesa de Moja a Vilassar, en el qual es detallen les
entrades per vendes de les collites i censos de Vilassar, Argentona i Mataró
cobrats, i les despeses (impostos i jornals de treballadors). Amb un resum i
signatura de conformitat de Francesc Matas. Vilassar, Argentona (Maresme)
i Barcelona. [39] p.
Català i castellà
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1930,
gener, 19 1831, maig,
16 / 1837,
octubre, 31

"Vilassar. Comptes del collector D. Francisco Matas de 1830"

Moja 256/I/26

Dossier relligat amb l'estat de comptes presentat per Francesc Matas,
procurador de la marquesa de Moja a Vilassar, en el qual es detallen les
entrades per vendes de les collites i censos de Vilassar, Argentona i Mataró
cobrats, i les despeses (impostos i jornals de treballadors). Amb un resum i
signatura de conformitat de Francesc Matas. Vilassar, Argentona (Maresme)
i Barcelona. [26] p.
Català i castellà
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[1865]

Lletres de Josep Boldós Finet dirigides a Magí Porta, administrador del
Marquesat de Moja i de Cartellà

Moja 103/5

Dossier amb missiva de Josep Boldós Finet en la qual dóna notícia que envia
una escriptura. Mataró (el Maresme). 1 carta. 1 p.
Castellà
1716,
gener, 30

Lletra d'Antoni Massiques al marquès de Moja de la Torre

Moja 233/2/50

Dossier amb la missiva d'Antoni Massiques, sobre terrellons. Vilassar de Dalt
(el Maresme). 1 lletra. 1 p.
Català
1741, maig, Lletres de Miquel Vilà a Anton de Copons i Copons
17
Dossier amb la missiva de Miquel Vilà, en la que tracta d'una provisió.
Vilassar de Dalt (el Maresme). 1 lletra. 1 p.
Català

Moja 260/43

1744,
Lletres de Joan Riutat a Anton de Copons
Moja 233/2/52
setembre, 4
Dossier amb les missives de Joan Riutet, prevere, sobre el terçó de Vilassar.
Barcelona. 2 cartes. [4] p.
Català
1770,
Lletres de Pere Especier a Pere Pons, prevere i procurador general del
Moja 261/5
octubre 27 - marquès de Moja
1776,
setembre 13 Dossier amb les missives de Pere Especier en les que tracta d'oli, pluges i de
les ferreries de Cabrils i Vilassar. Vilassar (el Maresme). 4 lletres. [8] p.
Català
1773, abril,
30

Lletres de Miguel Marco Espejo al marquès de Moja

Moja 261/12

Dossier amb la missiva de Miguel Marco Espejo, tractant de les obres que
realitzen els pescadors de la matrícula de Vilassar sobre una peça de terra.
Inclou còpia de la súplica enviada pel marquès de Moja objecte de la
resposta de Miguel Marco. [Barcelona] i Mataró (el Maresme). 1 súplica i 1
lletra. 2 unitats. [5] p.
Castellà
1778,
gener, 12 1787,
octubre, 11

Lletres de Jaume Aragó a Pere Pons, prevere i procurador general del
marquès de Moja

Moja 491/1

Dossier amb les missives de Jaume Aragó en les que tracta de
l'administració del patrimoni de Vilassar en general. Inclou una lletra al
senyor Vila, i una lletra de la seva muller Francisca informant de la mort del
marit. Vilassar (Maresme). 45 cartes (incloses les còpies). [101] p.
Català
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1786, juliol,
9

Lletres d'Anton Torras a Pere Pons, prevere i procurador general del
marquès de Moja

Moja 260/39

Dossier amb la missiva d'Anton Torras (notari) en la que tracta de censos
impagats d'un benefici. Mataró (el Maresme). 1 lletra. [2] p.
Català

1787,
octubre 1801, març
14

Lletres de Josep Anton Aragó dirigides a la marquesa de Moja i a Pere Pons, Moja 491/2
prevere i procurador general del marquès de Moja

1787,
octubre, 11

Lletres de Francesc Sivellà a Pere Pons, prevere i procurador general del
marquès de Moja

Dossier amb les missives de Josep Anton Aragó en les que es tracta de
l'administració del patrimoni. Inclou 2 cartes a Grau Cassani, 22 lletres a
Narcís Sarriera, còpia d'una carta de Josep Avellà dirigida a Josep Anton
Aragó, còpies de 18 cartes enviades pel marquès a Josep Anton Aragó,
esborrany del contracte de lloguer d'un hort i l'estimació d'una peça de terra
realitzada per Joan Baptista Anglada, pagès de Mataró, i Anton Venus,
pagès de Vilassar. Vilassar (Maresme) i Barcelona. 93 cartes (incloses les
còpies). [194] p.
Català
Moja 261/16

Dossier amb la missiva de Francesc Sivellà (prevere) en la que comunica la
mort de Jaume Aragó, procurador del marquès de Moja. Vilassar (el
Maresme). 1 lletra. 1 p.
Català
1792 /
Lletres de Joaquim Matas a la marquesa de Moja i a Josep Ignasi Claramunt, Moja 257/10
1810 procurador general de la casa Moja i secretari de l'Ajuntament de Barcelona
1817, gener
3
Dossier amb les missives de Joaquim Matas. Inclou 1 esborrany de contracte
a rabassa morta atorgat per la marquesa a favor de Joaquim Matas, i 9
lletres amb 9 anotacions amb les respostes. Barcelona, Vilassar de Dalt i Vic.
20 cartes. [37] p.
Català
1806,
setembre,
3 - 1814,
gener 2

Lletres de Desideri Torras Golorons a Josep Ignasi Claramunt, procurador
general de la casa Moja i secretari de l'Ajuntament de Barcelona

1810, [...],
21 - 1817,
gener, 3

Lletres d'Ignasi Matas a la marquesa de Moja i de Cartellà

Moja 257/15

Dossier amb les missives de Desideri Torras Golorons. Inclou 3 cartes amb
anotació al marge amb les respostes, una carta de Felip Aner d'Esteve
dirigida al president i Junta Corregimental de Cervera i una súplica de Magí
Armengol. Mataró, Tarragona i Vilassar de Dalt. 14 cartes i 1 súplica. [20] p.
Català i castellà
Moja 230 bis

Dossier que inclou una carta dirigida a Josep Ignasi Claramunt, procurador
general de la casa Moja i secretari de l'Ajuntament de Barcelona, i còpia
d'una carta enviada escrita en el dors d'una carta rebuda. Vilassar i
Barcelona. 3 cartes (inclosa la còpia).
Català
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1811,
desembre,
13

Lletres de Teresa Aragó a la marquesa de Moja

Moja 257/3

1812,
setembre,
9 - 1814,
maç, 23

Lletres de Joan Abril a Josep Ignasi Claramunt, procurador general de la
casa Moja i secretari de l'Ajuntament de Barcelona

Dossier amb la missiva de Teresa Aragó en la que agraeix els favors de la
marquesa. Vilassar de Dalt (Maresme). 1 carta. [2] p.
Català

Dossier de missives de Joan Abril en les que tracta en general del patrimoni
Moja de Vilassar. Vilassar de Dalt (Maresme). 4 cartes. [12] p.
Català

1813, març, Lletres de Salvador Arnó a la marquesa de Moja
17 - 1813,
abril, 20
Dossier amb la missiva de Salvador Arnó. Mataró (Maresme). 1 súplica i 1
carta. [4] p.
Castellà
1814,
setembre,
30 - 1820,
maig, 10

Moja 257/1

Moja 257/4

Lletres de Francisco Matas a la marquesa de Moja i a Josep Ignasi
Moja 230 bis/45
Claramunt, procurador general de la casa Moja i secretari de l'Ajuntament de
Barcelona
Dossier amb les missives de Francisco Matas en què tracta de temes
personals. Maó i Vilassar. 2 lletres. [3] p.
Castellà i català

1860, abril,
17 - 1870,
maig, 23

Lletres de Miquel Casals a Magí Porta, administrador del Marquesat de Moja Moja 103/12
i de Cartellà
Dossier amb les missives de Miquel Casals (procurador del marquesat de
Moja a Vilassar de Dalt). Inclou lletres de Miquel Casals dirigides a Jaume
Salvador i Jaume Miquel Casals, còpia d'una carta enviada a Miquel Casals,
una lletra signada pel fill del procurador, Jaume Casals i Villà, en nom del
seu pare i un rebut en en concepte de misses celebrades per l'anima de la
marquesa de Moja estès pel rector Julià Galceran. Barcelona, Vilassar de
Dalt (Maresme). 35 lletres. [54] p.
Català i castellà

1860,
Lletres de Francisco Galcerán Mayolas a Magí Porta, administrador del
setembre, 5 Marquesat de Moja i de Cartellà

Moja 103/26

Dossier amb missiva de Francisco Galcerán Mayolas, tractant d'un causa
judicial. Vilassar de Dalt (el Maresme). 1 carta. 1 p.
Castellà
1864,
Lletres de Patricio de Xammar a Magí Porta, administrador dels béns del
febrer, 4 marquesat de Moja
1869,
desembre, 7 Dossier amb missives de Patricio de Xammar (notari de Mataró), tractant
d'escriptures. Inclou 5 cartes signades amb firma il·legible per persona de la
notaria de Patricio de Xammar. Mataró (el Maresme). 12 lletres. [18] p.
Castellà
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1864,
gener, 14

Lletres de Salvador Prat Grau a la marquesa de Moja

Moja 103/53

Dossier amb missiva de Salvador Prat Grau, tractant de causes judicials.
Mataró (el Maresme). 1 lletra. [3] p.
Castellà

1869, abril
8 - 1871,
maig 14

Lletres de Joan B. Calvó dirigides a a Magí Porta, administrador del
Marquesat de Moja i de Cartellà

Moja 103/7

Dossier amb missives de Joan B. Calvó. Mataró (el Maresme). 5 lletres. [16]
p.
Castellà
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[1406]

"Memorial per la castió fan los òmens de Vilassar per las sarvituts y jornals
stan obligats"

Moja 269/18

Parer anònim en defensa dels drets del senyor del castell de Vilassar.
[Barcelona]. [2] p.
Català
[1409]

"Rehebudes fetes per lo honorable en Miquel Desbosch, ciutedà de
Barchinona, com senyor del Castell de Vilaçar, dels hòmens poblats dins los
termens de dit castell en paga prorrata..."

Moja 435/1

Llibreta amb la relació dels pagaments realitzats pels habitants de Vilassar
en què es fan constar els noms i les quantitats; a continuació segueix
l'inventari dels impagats amb el títol "Les quantitats deius scrites són
degudes al honorable an Miquel Desbosch per tal con ha aquelles bastretes
per los homens aloers e de esgleya qui són poblats dins los térmens del
castell de Vilaçar e per consegüent són tenguts pagar aquelles e tornar al dit
Miquel.qui han satisfet. [Vilassar] (Maresme). [10] p.
Català
[1427]

"Les coses deius scrites deus dar en prova jo dit Miquel Desbosch a consell
dels advocats e exhibir les aytant com fan per mi e per mos homens propis
no en plus"

Moja 435/2

Llibreta amb l'assentament de protestos i altres proves, entre les quals
provisions reials, aportades entre el 28 de gener de 1426 i l'11 d'abril de
1427, les quals havien de servir en una causa judicial contra els habitants de
Vilassar. [Vilassar] (Maresme). [7] p.
Català
1406, maig, "Translatum venerabilis Michaelis de Boscho, domini castri de Vilaçar
6 - 1407,
appellacionis ab ipso interposite per aliquos homines termini dicti castri"
gener, 27
Causa d'apel·lació interposada pels homes de Vilassar contra la sentència
sobre les obres del castell de la seva localitat. Barcelona. Còpia. [228] p.
Llatí i català

Moja 223

1406, març, "Translatum honorabilis Michaelis de Bosco, civis Barchinone dominique de
24 - 1406,
Vilaçar, questionis causa appellacionis quam habet cum hominibus de
setembre,
Vilaçar super operibus castri"
14
Causa d'apel·lació interposada pels homes de Vilassar contra la sentència
sobre les obres del castell de la seva localitat; amb els testimonis a favor
dels homes de Vilassar. Barcelona. Còpia. [155] p.
Català i llatí

Moja 431

1407,
gener, 12 1407, juny,
10

Moja 479

Causa judicial oberta a instància de Miquel Desbosc i de Sant Vicenç per les
obres del seu castell de Vilassar
Procés contra diversos veïns de Vilassar que pretenen ser exempts de la
contribució a les obres del castell del senyor. Barcelona. Còpia. [175] p.
Llatí
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1409

Llibreta de comptes de les obres del Castell de Vilassar

Moja 438/2

Registre amb els assentaments de les quantitats degudes a diferents
treballadors (mestres de cases, picapedrers, ferrers...) per jornals i materials.
[Vilassar] (Maresme). Esborrany. [15] p.
Català

1409

"Les coses deius scrites són tenguts pagar e esmenar los hòmens de Vilaçar Moja 438/1
al honorable an Miquel Desbosch, senyor del castell de Vilaçar, per tal com
se son gostades e perdudes en colpa de aquells, los quals posat les
poguessen conservar entegres, les seguiren de certa sciencia caure e·s
trencaren, ço és, los hòmens qui per rahó de la obra del dit castell pladeiaren
ab lo dit Miquel Desbosch"
Llibreta amb l'assentament de les pèrdues per l'ensorrament de les teulades
de la cuina i de la torre del Castell de Vilassar, en la qual es fan constar els
materials i l'estimació del seu valor (teules, bigues...) així com també els cost
de la feina. [Vilassar] (Maresme). [13] p.
Català

1409

"Les quantitats devall scrites per orde ha a cobrar lo honorable en Miquel
Moja 438/3
Dezbosch, ciutedà de Barchinona, dels hòmens poblats dins los termens del
castell de Vilaçar, per tal com aquelles lo dit Miquel ha pagades als maestres
e manobres e per les rahons devall mencionades per los dits hòmens per
rahó de la obra, la qual fo feta en lo dit castell, e a la qual fer són tenguts los
hòmens alors e de esgleya poblats dins los dits termens qui pledeiaren ab lo
dit honorable en Miquel Dezbosch, segons foren condempnats per sentencia
donada per lo honorable micer Fran[cesc] Dortals, jutge daguen per lo dit
Miquel assignat"
Llibreta amb l'assentament dels costos de les obres realitzades en el castell
els quals han de ser satisfets, segons sentència judicial, pels habitants de
Vilassar. [Vilassar] (Maresme). [28] p.
Català

1476, maig, Causa judicial entre Pere Desbosc, senyor del Castell de Vilassar, contra
9 - 1476,
Pere Joan Ferrer
juny, 22
Procés interposat per Pere Desbosc davant el jutge Baltasar Gamla contra
Pere Joan Ferrer, cavaller, amb motiu d'una fornada de calç que el
demandant havia encarregat a Pere Perera, de Vilassar, i que els homes de
Ferrer s'emportaren. [69] p.
Llatí i català

Moja 454

1592

Moja 269/32

"Memorial els qui foren citats en la causa de las obres de Vilassar"
Relació de persones, amb els noms i cognoms. [Barcelona]. [2] p.
Català
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1602, abril,
27 - 1627,
maig, 20

Causa judicial entre Marina Desbosc i el seu fill Pere i Bernat Bernat i altres
del terme de Vilassar

Moja 274/I/3

Procediment obert per Marina Desbosc i el seu fill Pere davant el jutge
Miquel de Salba i de Vallseca de la Reial Audiència contra Bernat Bernat i
altres veïns de Vilassar per negar-se a fer obres de manteniment en el
castell: súpliques, diligències, relació de veïns requerits i fonaments de dret.
Barcelona. Còpia per a Marina Desbosc. [185] p.
Català i llatí
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[c. 1400]

"Sentència entre Pere Desbosch y lo ferrer de Vilassar"

Moja 269/36

Sentència arbitral atorgada per Pere d'Arenys, rector de Cabrera, i
Berenguer Marc, rector de Vilassar, en la causa judicial entre Pere Desbosc i
Bernat Ferrer, àlies Estruc, ferrer de Vilassar. [Vilassar] (Maresme). [4] p.
Llatí
[c. 1595]

"Requesta presentada a instància de la senyora dona Marina Desbosch als
obligats al destret de ferreria en Vilasar"

Moja 269/37

Escriptura en la que, després d'exposar que, per sentència de la causa
seguida en la Reial Audiència entre Marina Desbosc i el síndic de Vilassar
sobre la ferreria de la esmentada vila, es varen confirmar els drets del
senyor, es requereix a pagar els censos. [Barcelona]. Esborrany. [2] p.
Català
[c. 1595]

"Supplicació donada per part de la senyora dona Marina Boscha acerca de
no voler obehir los de Vilassar la sentèntia tenia dita senyora de la fàbrega"

Moja 269/38

Marina Desbosc i de Santvicenç, després d'exposar la inobediència a la
sentència de la Reial Audiència per veïns de Vilassar, sol·licita que els
culpables siguin castigats. [Barcelona]. 1 p.
Català
[c. 1600]

"Minuta de la desconducte fa Cristòfol Veil, notari, del Llosar de la farreria de Moja 269/66
Vilasar"
Notificació en què es comunica a Jaume Arenes, ferrer de Vilassar, que una
vegada Cristòfol Vehil, notari de Vilassar, ja li ha pagat els deutes en
concepte del llossal, a partir d'ara deixa de prestar el servei i que cobrarà per
feina feta, requerint així mateix al notari acta de la finalització del contracte.
[Barcelona]. [2] p.
Català

[c. 1670]

Rèplica de Teresa Calders, Desbosc i de Santvicenç a Josep Serra i Pau
Quintana

Moja 269/39

Segon requeriment notarial, de rèplica, de Teresa Calders Desbosc a Josep
Serra i Pau Quintana, de Vilassar, a la resposta a un primer requeriment,
que adjuntava còpia autèntica de la sentència sobre els drets de la ferraria
de Vilassar de 31 d'octubre de 1594, demanant abandonar l'activitat de la
ferreria. [Barcelona]. Esborrany. [2] p.
Català
1550

Causa judicial oberta per Desbosc contra Cebrià Piferrer, pagès i batlle de
Vilassar, per la ferreria que ha construït a Vilassar

Moja 448

Procés amb els articles presentats en defensa de Ciprià Piferrer. Barcelona.
[191] p.
Català i llatí
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01.02.04.03.02.01.04.01. FERRERIA.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1598, agost, Causa judicial entre Marina Desbosc i els homes de Vilassar
19 - 1600,
maig, 23
Procediment obert per Maria Desbosc davant el jutge Josep Ferrer de la
Reial Audiència contra els veïns de Vilassar per la ferreria de Vilassar:
diligències i fonaments de dret aportats per ambdues parts. [Barcelona]. [40]
p.
Català i llatí

1746,
novembre,
23

Moja 274/I/33

"Respuesta por Pablo Cavher, herrero del término de Vilassar, a las dudas
Moja 38/II/3
que se han dado en el pleyto que contra dicho Cavher siguen la ilustre
marquesa de Moya y Pablo Gamot, herrero de Vilassar, en la Real Audiencia
y sala del noble señor don Francisco de Borràs y Viñals"
Al·legació judicial signada pel senyor Déu sobre els drets que amparen a
Pau Caver en el plet amb la marquesa de Moja de la Torre i Pau Gamot.
Imprès. Barcelona. Impremta de Josep Altés. 22 p.
Castellà i llatí

1749

Plec de condicions de l'arrendament en concurs públic de la ferreria de
Vilassar

Moja 312/65

Articulat amb les clàusules de l'encant del lloguer per termini de quatre anys
de la ferreria de Vilassar de la marquesa de Moja, senyora dels castells de
Sant Vicenç i de Vilassar. [Barcelona]. [3] p.
Català
1825, agost, Ferreria de Vilassar
Moja 255/3
25 - 1844,
novembre, Dossier amb: els oficis de l'Ajuntament de Vilassar en relació a la ferreria del
15
castell i terme de Vilassar, sol·licituds de ferrers per ocupar-la, i les notes
amb els títols "Nota de las eynas de la farraria que me he tregat al farré Pere
Lluberas que són partañasentas a la il·lustre señora marquesa de Moya al
día 22 setiembre de 1841" i "Obras que demana al farré y manascal que
pretén llogar la Farreria". Inclou les respostes. Vilassar (Maresme) i
Barcelona. Originals i còpies. 9 unitats. [20] p.
Castellà
1829,
Ofici de la Reial Audiència dirigit a la marquesa de Moja sol·licitant còpia
Moja 255/15
setembre, 2 autèntica de la sentència de la causa entre la marquesa de Moja i Pau Cahué
La Reial Audiència demana la sentència de plet obert per la marquesa de
Moja contra Pau Cahuè, ferrer de Vilassar, el 1748. Barcelona. [2] p.
Castellà
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1468,
novembre,
3 - 1474,
abril, 25

"Protocol o manual de escripturas de las parròquias de Cabrera y Argentona, Moja 278/8
no constant lo notari que las actuà"
Protocol amb una escriptura de debitori i cinc vendes de peces de terra.
Cabrera (Maresme). Esborrany. [13] p.
Llatí
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01.02.04.03.02.01.05.01.01. CAPBREUS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1339,
Confessions i escriptures referents als homes de Vilassar
febrer, 16 1368, maig, Dossier amb escriptures de confessió (entre altres, masos Barata, Riera i
10
Bosca) donació i conveni atorgades entre 1339 i 1562 pels pagesos de
Vilassar a favor de membres del llinatge Desbosc. Còpies simples i
autèntiques. 9 unitats. [28] p.
Català i llatí
1424, abril,
15 - 1560,
agost, 6

Moja 279/9

"Còpias simples de algunas confessions del capbreu de Carles que són de la Moja 279/8
Parròquia de Cabrera, Vilassar y Argentona, que per ser tots de la directe
senyoria del Castell de Vilesar los e posats en aquest títol"
Plec d'escriptures de confessions d'emfiteutes de Cabrera, Vilassar i
Argentona atorgades a favor de membres del llinate Desbosc. Còpia simple
del finals del segle XVI. Acèfal. [28] p.
Llatí

1493-1501

"Secundum capibrevium reddituum [ipsa] hereditas honorabilis Petri de
Bosco quondam recipit in parrochia de Vilaçario et de Premiano"

Moja 470

Confessions atorgades per Pere Colomer, Salvador Pons, Pere Duran, Pere
Parera i Rafaela Triador, muller de Joan Soler; emfiteutes de les parròquies
de Vilassar i Cabrils, a favor de Pere Desbosc i de Sant Vicenç. [19] p.
Llatí i català
1581, abril,
29

Escriptura de confessió emfitèutica atorgada per Montserrat Tió a favor de
Frederic Desbosc

Moja 312/89

Montserrat Tió, pagès de Premià, confessa a favor de Frederic Desbosc que
té i posseix sota domini i alou de l'esmentat senyor el mas Tió, situat a
Premià. Barcelona. Còpia simple. [7] p.
Llatí
1599 /
"Capbreu de Vilassar, Argentona, Premià y Mataró en poder de Miquel
1614 - 1618 Benús, notari"

Moja 531

Confessions atorgades per emfiteutes de Vilassar, Premià, Argentona i
Mataró davant el notari Miquel Benús a favor de Marina Desbosc, viuda de
Federic Desbosc, i autenticades per Joan Pau Mainou. Es troben també
relligades en el volum tres confessions de propietats de Mataró i Argentona
datades el 1599 i autènticades per Antoni Vehil per les que fa a 1599. Inclou
sumari onomàstic. Vilassar. [148] p.
Català i llatí
1633 - 1635 "Capbreu del noble don Pedro Desbosch y de Sant Vicens, senyor dels
castells de Sant Vicens y de Vilassar y termens de aquells de les rendes reb
en les parròchies de Vilassar, Cabrera, Argentona y altres llochs comensant
a 16 de agost 1633"

Moja 241

Confessions atorgades davant Josep Martí, notari de Mataró, amb el detall
dels títols, els límits de les propietats així com dels censos que satisfan els
emfiteutes. Vilassar. Esborrany?. [89] p.
Català i llatí
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01.02.04.03.02.01.05.01.01. CAPBREUS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1633 - 1635 "Capbreu del noble don Pedro Desbosch y de Sant Vicens, senyor dels
Moja 115
castells de Sant Vicens y de Vilassar y tèrmens de aquells, de les rendes reb
en les parròchies de Vilassar, Cabrera, Argentona y altres llochs, comensant
a 16 de agost 1633"
Confessions atorgades per emfiteutes de Vilassar, Cabrera, Mollet,
Argentona, Mataró i Premià davant Josep Martí, notari de Mataró, i Oleguer
de Tord, rector, exercint de notari, de la parròquia de Sant Genís de Vilassar,
a favor de Pere Desbosc i de Sant Vicenç. Inclou la còpia del precari del mas
Gemferrer d'Argentona atorgat el dia 11 d'abril de 1497 per Francesc de
Bosc davant el notari Francesc Martí, autènticada pel notari Joan Francesc
Verneda, i testimoniada pels notaris Esteve Cols i Joan Naves. Inclou un
sumari onomàstic a l'inici i un sumari annex amb els cognoms per ordre
d'aparició. Vilassar i Barcelona. [71] p.
Català i llatí
1638 - 1644 "Capbreu de las rendas de don Pedro Desbosch y de Sant Vicens que reb en Moja 523
Vilaçar y altres llochs circunvehins. En poder de Juan Rodas, notari de
Barcelona. 1638"
Confessions atorgades per emfiteutes de Barcelona, Vilassar, Cabrera,
Argentona, Mataró i Sant Llorenç davant Joan Rodas, notari de Barcelona, a
favor de Pere Desbosc i de Sant Vicenç. Inclou un sumari onomàstic a l'inici.
Vilassar i Barcelona. [83] p.
Català i llatí
1730 - 1738 Capbreu de las possessions i rendes dels marquesos de Moja a Vilassar,
Mataró, Argentona, Cabrils, Òrrius i Premià

Moja 527

Confessions atorgades per emfiteutes de Vilassar, Mataró, Argentona,
Cabrils, Òrrius, i Premià davant Miquel Vila, notari de Vilassar, a favor dels
marquesos de Moja. Inclou a l'inici un sumari onomàstic dels emfiteutes de
Mataró i un altre de Vilassar. Vilassar (el Maresme). Còpia autèntica estesa
sobre paper segellat pel mateix notari autoritzant datada el 10 d'agost de
1741. [574] p.
Català i llatí
1742 - 1751 Capbreu de las possessions i rendes dels marquesos de Moja a Mataró i
Moja 524
/ 1776 Argentona
1779
Confessions atorgades per emfiteutes de Mataró i Argentona davant els
notaris Lluís Bruguera, pare i fill, de Mataró, a favor dels marquesos de Moja.
Inclou a l'inici un sumari onomàstic. Mataró (el Maresme). Còpia autenticada
en els cent vuitanta-dos folis i en els seixanta-vuit darrers folis per Lluís
Bruguera fill el 22 d'abril de 1775 i 10 de juny de 1782 respectivament. [504]
p.
Català i llatí
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1836,
octubre, 4

Certificat i transcripció notarial estesa per Nicolau Simon Labrós d'una
confessió atorgada per Pau Rafart a favor d'Agustí Desbosc i de Santvicenç

Moja 298/12

Nicolau Simon Labrós dóna fe i transcriu l'escriptura de reconeixement de
senyoria atorgada per Pau Rafart, pagès de Cabrils, del seu mas recollida en
un llibre capbreu de l'arxiu de la marquesa de Moja. Barcelona. [4] p.
Castellà i llatí

1861,
Acta de compareixença i confessió emfitèutica atorgada per Josep
novembre, 9 Serraclara a favor de Josefa de Sentmenat

Moja 298/13

Esteva Castellar, notari de Vilassar, estèn acta de la compareixença de
Josep Serraclara, veí de Barcelona, i de la seva confessió del domini útil
d'una peça de terra de Vilassar de Mar, la qual es descriu, a favor de la
marquesa de Moja. Vilassar (Maresme). Còpia simple. [3] p.
Castellà
1862, juliol,
5

Acta de compareixença i confessió emfitèutica atorgada per Pau Roldós a
favor de Josefa de Sentmenat

Moja 298/15

Esteva Castellar, notari de Vilassar, estèn acta de la compareixença de Pau
Roldós i Font, veí de Vilassar, i de la seva confessió del domini útil d'una
peça de terra situada a la vora del torrent del Lladre de Vilassar de Mar, la
qual es descriu, a favor de la marquesa de Moja. Vilassar (Maresme). Còpia
simple. [2] p.
Castellà
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1475]

"Notas bonas que són de las confecions a fetes an Mir de Cabrera"

Moja 278/9

Relació amb notes sobre confessions de senyoria atorgades a favor de Pere,
Benet i Miquel Desbosc. [Barcelona]. 1 p.
Català
[1600]

"Memorial de moltas dia[des] de statbliments y de [ces]als otbligacions de
pes[es de] terra de Vilasar"

Moja 279/6

Relació de títols sobre peces de terra del patrimoni Desbosc atorgats entre
1384 i 1386, redactada, segons nota al marge, per fer una capbrevació.
[Barcelona]. [2] p.
Català
[1606]

Contracte entre Marina Desbosc i de Santvicenç, el seu fill Pere, i Joan Sala
amb motiu de la capbrevació general de Vilassar

Moja 269/40

Marina Desbosc i de Santvicenç, viuda de Frederic Desbosc, senyor del
Castell de Vilassar, el seu fill Pere i Joan Sala, notari de Barcelona,
estableixen les clàusules per portar a terme la capbrevació del terme i castell
de Vilassar; per les quals Pere Desbosc serà procurador de la seva mare i
passarà a capbrevar. Es regula així mateix el repartiment de beneficis entre
les parts i les diferents tasques i obligacions. [Barcelona]. Esborrany. [4] p.
Català
[1730]

"Confessions rebudas en poder del discret Ignasi Texidor, notari públich y
real col·legiat de Barcelona"

Moja 494

Relació de 149 emfiteutes de Vilassar, Argentona i Mataró que confessaren
a favor dels marquesos de Moja de la Torre davant el notari Ignasi Teixidor;
amb les dates de la confessió, el topònim de la terra i ubicació. Inclou sumari
onomàstic. [Barcelona]. [35] p.
Català
[1750 1840]

Notes sobre escriptures referents als homes de Vilassar, Cabrera i Argentona Moja 279/10
Dossier amb notes esparses referents a títols sobre les propietats de
Vilassar, Cabrera i Argentona, amb una nota sobre els capbreus de Vilassar.
9 unitats. [15] p.
Català i llatí

[c. 1580]

Terres capbrevades a favor dels frares de Montalegre i que són de Miquel
Desbosc

Moja 269/61

Nota escrita en el dors d'un fragment de carta en què es troben relacionades
les terres d'en Vives de Sant Cristòfol. [Barcelona]. [2] p.
Català i llatí
[c. 1580]

"Memorial de molts actes de los repertiments del terme que són dins o part
dels termens de Sant Vicens y de Vilassar"

Moja 269/75

Nota amb la relació d'instruments que fan referència als termes de Sant
Vicenç de Burriac i de Vilassar. [Barcelona].
Català
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[c. 1630]

"Memorial dels qui han capbrevat en poder de mossèn Sala y las pesas de
terra tenen statblidas a altres personas ab los sensos se an reservats"

Moja 269/71

Relació amb el nom de Joan Tolrà i de les terres de Jaume Garau
subestablertes. [Vilassar] (Maresme).
Català

[c. 1700]

Relació de les propietats immobles de Bernat Parera i Pere Isern

Moja 269/1

Inventari anònim de les terres de Bernat Parera i Pere Isern, pagesos de
Vilassar, en el qual es fa constar en els marges canvis de titularitat a afectes
de capbrevació. [Vilassar] (Maresme). [13] p.
Català
1626, març, Causa judicial entre Albert Farrer i Pere Desbosc
6 - 1631,
març, 24
Procediment obert en la Reial Audiència per Albert Farrer, nunci de la Cúria
Eclesiàstica de Barcelona i hereu d'Esteve Farrer, contra Pere Desbosc pels
honoraris que no va cobrar el seu pare en la capbrevació, manada per Pere
Desbosc i la seva esposa Maria, pares de Pere Desbosc, dels llocs
d'Argentona i Mataró entre 1609 i 1611: súplica, exposició de fets i
diligències. Barcelona. Còpia per a Pere Desbosc. [31] p.
Llatí i català

Moja 53/44

1637,
gener, 1

Moja 325/II/2

"Los títols ab que reb lo senyor don Pedro Desbosch y de Sant Vicens, las
rendas té y posseheix en las parrochias de Vilassar, Argentona, Cabrera,
Mataró, Premià, Orrius, Vilanova y altres llochs circumveïns"
Relació de 14 llibres de capbreus, lluïsmes i d'escriptures de confessions i
establiments emfitèutics del patrimoni del llinatge Desbosc, amb notícia dels
notaris que els han redactat i els actuals posseïdors (notaris Pere Fonolleda,
Benet Joan, Pere Llunell, Vicenç de Mediona, Pere Moret, Francesc Martí,
Joan Carles, mossèn Sarvat, Sebastià Segrera, Miquel Joan Banús,
Francesc Sala, Lluís Collell, Pareja, i Josep March Nadal) i les dates d'inici
de cada un (1354 - 1633). [Barcelona]. [3] p.
Català

1656,
octubre, 11

"Advertencias per la cabbrevatió fahedora per Joan Antoni Vigo notari de las Moja 24/1
rendas, drets y emoluments que lo senyor Bernat Sala, donsell en la vila de
Arenys de Munt domiciliat, reb en lo terme de la vila de Mataró y parrochia de
Sant Martí de Mata"
Instruccions tractades entre Tomàs Mundi, prevere, com a procurador de
Bernat Sala, i Joan Antoni Vigo per a què aquest darrer capbrevi tots els
drets de Bernat Sala de les terres del terme de Mataró; amb notícia dels
capbreus anteriors, una relació dels emfiteutes a manera de llevador (amb
els antecedents d'altres capbrevacions, les dates i els censos) i una relació
dels títols jurídics lliurats per Tomàs Mundi a Joan Antoni Vigo. A continuació
segueix el "Memorial dels actes fahents per la pretentió del senyor Bernat de
Sala, donsell en la parròchia de St. Martí de Arenys domiciliat, contra la viuda
Eulària Pi y Jaume Pi, son nebot, possehints lo mas Pi y lo mas Rubiol de
Mata, terme de Mataró". [Mataró (Maresme)]. [37] p.
Català
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1661, agost, Lletra del lloctinent general de Catalunya concedint a Frederic Desbosc i de
5
Santvicenç permís per a capbrevar

Moja 1 bis/15

Francisco de Orozco, marquès de Mortara, davant el fet que molts dels
emfiteutes del noble Federic Desbosc es neguen a satisfers els censos i
altres drets dominicals així com reconèixer cap dret, fa públic els drets
processals de capbrevació de l'esmentat noble. Barcelona. [2] p.
Llatí
1731 - 1734 Llevador de les confessions dels emfiteutes de Vilassar i Premià a favor dels Moja 493
marquesos de Moja
Registre d'emfiteutes de Vilassar i Premià amb les peces de terres que han
de confessar, redactat possiblement amb la intenció de redactar un capbreu,
amb notícia, si es coneix, dels seus títols de propietat i anotacions de
confessions realitzades entre 1731 i 1734. Inclou sumari onomàstic.
[Barcelona]. [101] p.
Català

1741,
novembre,
11

Lletres de Salvador Torras Lladó a Anton de Copons i Copons

Moja 260/40

Dossier amb la missiva de Salvador Torras Lladó Tria (escrivent), en la que
tracta d'un capbreu. Mataró (el Maresme). 1 lletra. [4] p.
Català

1742, abril, 5 Lletra del capità general de Catalunya concedint a Gaietana de Copons,
Moja 1 bis/69
marquesa de Moja de la Torre, i al seu fill Gaietà Lluís permís per a capbrevar
Ignacio Francisco de Glimes de Brabant, comte de Glimes i capità general
de Catalunya, davant la súplica presentada per Gaietana de Copons i Gaietà
de Copons en la qual exposaven que molts dels seus emfiteutes es negaven
a satisfers els censos i altres drets dominicals així com reconèixer cap dret,
reconeix i fa públic els drets processals de capbrevació de l'esmentada
marquesa i del seu fill. Barcelona. [2] p.
Llatí
1773,
octubre, 30

Contracte privat entre el marquès de Moja i Salvador Torras, notari de
Mataró, per fer la capbrevació dels termes de Mataró, Argetona i Orrius

Moja 255/5

Contracte amb els pactes i condicions per portar a terme la capbrevació dels
dominis del marquès de Moja. Barcelona. Còpia. [4] p.
Català
1783,
desembre,
10

Lletra del regent de la Reial Audiència concedint a la marquesa de Cartellà i
de Moja de la Torre drets de capbrevació

Moja 26/85

Manuel de Torrente, regent de la Reial Audiència, davant la voluntat de la
marquesa d'exigir als seus emfiteutes la confessió dels drets senyorials, li
reconeix els drets de capbrevació per tot el territori, manant a tots els
corregidors i altres oficials competents l'assistència deguda. Barcelona. [5] p.
Castellà
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1792,
novembre
18 / 1792,
desembre
24

Lletres de Francesc Costa i Josep Costa al marquès de Moja

Moja 491/7

1793, abril,
11 - 1793,
juliol, 4

Lletres de Ramon Tort al marquès de Moja

1816,
setembre,
22

Lletres de Joan Vila Roldós al marquesat de Moja

1819,
gener, 4 1819, març,
24

"Pactes convinguts entre la molt il·lustre senyora marquesa de Moya y de
Moja 255/6
Cartellà, viuda en la ciutat de Barcelona domiciliada, don Desidori Torras y
Golorons, procurador de dita senyora y don Anton Simon y Serra, notari, [...]
per rahó de la cabbrevació fahedora de las rendas y señorias que la
mencionada il·lustre senyora té en los termes de Mataró, Argentona, Cabrera
y Orrius"

Dossier amb la missiva de Francesc i Josep Costa, (prevere i fuster
respectivament) en la que demana un capbreu per resoldre un conflicte de
termes d'una terra. Vilassar (Maresme). Inclou la còpia de contesta. 2 cartes
(inclosa la còpia). [4] p.
Català

Moja 259/32

Dossier amb les missives de Ramon Tort (procurador del Gremi de Sant
Miquel) en la que tracta de la capbrevació. Vilafranca de Penedès (Alt
Penedès). 2 lletres. [5] p.
Català
Moja 491/17

Dossier amb la missiva de Joan Vila i Roldós (notari) en la que tracta de
confessions emfitèutiques. Vilassar de Dalt (Maresme). 1 carta. [2] p.
Català

Contracte amb els pactes i condicions per portar a terme la capbrevació dels
dominis del marquès de Moja. Barcelona. Inclou una missiva d'Antoni Simon
dirigida a Josep Ignasi Claramunt sobre la capbrevació. Original i esborrany.
3 unitats. [7] p.
Català i castellà
sd.

"Memorial de les confessions que són en lo capbreu comanat a Carles.
Vilasar, Cabrera, Argentona y altres llochs"

Moja 269/70

Relació amb noms i cognoms, sense que hi constin béns i prestacions. [3] p.
Català
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[1723]

Procediments judicials entre els marquesos de Moja i Josep Bassa Madanch, Moja 272/I/18
el seu fill Josep i Jaume Bassa
Exposició de fets dret del procediment obert per Josep Graells, jutge de
capbrevació dels marquesos de Moja i senyors dels castells de Vilassar i de
Sant Vicenç, contra Josep Bassa, el seu fill i Jaume Bassa. [Vilassar]
(Maresme). [8] p.
Català

[1731 1748]

Causa judicial oberta entre la marquesa de Moja i el doctor Antoni Postius i
Mainou, avui Jaume Ubac

Moja 262/6

Plecs que contenen en un la "clau del present resum", l'extracte i el resum
dels testimonis, i en un altre el resum de la causa judicial. Barcelona. 2
unitats. [102] p.
Llatí i català
[c. 1573]

"Memorial del procés se aporte entre mossèn Miquel Desbosch de Vicenç y
Toni Mateu y Pere Riba de Cabrera de part altra

Moja 312/63

Relació de les proves documentals aportades en la causa judicial.
[Barcelona]. [4] p.
Català
[c. 1595]

"Raquesta presentada per Orriols de Premià a la senyora dona Marina
perquè se iacta que li es emphiteota"

Moja 269/50

Bartomeu Orriols, fill i procurador d'Esteve Orriols, pagès de Sant Pere de
Premià, després d'exposar que Marina Desbosc o els seus procuradors
s'han jactat que era emfiteuta i obligar a satisfer els corresponents drets
dominicals, la requereix notarialment a que deixin de fer les esmentades
declaracions. [Barcelona].
Català i llatí
[c. 1596]

"Deposició fa Jaume Vidal en la causa aporta la senyora dona Marina
Desbosch contra Barnat Maior de dita parròquia per la possessió de rebre
los censos"

Moja 269/44

Declaracions de Jaume Vidal en l'interrogatori del procediment obert per la
senyora Marina Desbosc, senyora dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç,
contra Bernat Major per negar-se a capbrevar. [Barcelona]. [2] p.
Llatí
[c. 1672]

"Memorial de les persones devall scrites que són acreadors en la execució
instada per lo legítim procurador de la nobla señora dona Teresa de Caldés
Desbosch y de Sant Vicens contra los béns de Salvador Vehil,..."

Moja 269/45

Relació dels creditors de Salvador Vehil amb el concepte del deute.
[Barcelona]. [2] p.
Català
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[c. 1740]

Revolta per un dipòsit de Josep Colomer fet en la cúria del batlle de Vilassar

Moja 269/46

Joan Riutet, prevere, com a procurador dels marquesos de Moja, senyors
dels castells de Sant Vicenç i de Vilassar, no accepta un dipòsit de Josep
Colomer perquè no inclou tots els censos que deu. Inclou una nota a manera
d'esborrany. [Barcelona]. Còpia. [3] p.
Català

[c. 1749,
maig]

Resposta al requeriment notarial instat per Pere Freginal a Jaume Torras

Moja 312/86

Resposta donada per Jaume Torras a un requeriment en la que exposa que
la suplicació que vol presentar Pere Freginal de la provisió dictada per
Cayetano Roca, jutge emfiteucari de la capbrevació dels dominis de la
marquesa de Moja, no pot tenir lloc per defectes. Barcelona. Esborrany. [2] p.
Castellà
1379

Causa judicial oberta per Pere Desbosc contra Bernat Bell-lloc

Moja 279/1

Procediment obert per Pere Desbosc, senyor dels castells de Sant Vicenç i
de Vilassar, contra Bernat Bell-lloc per la possessió del Mas Batlle de la
parròquia d'Argentona el qual era pretès per Desbosc. [109] p.
Català i llatí
Moja 455
1480, març, Causa judicial entre Pere Desbosch, senyor del Castell de Vilassar, i els
9 - 1481,
tutors dels pubills del mas Isern de Vilassar
novembre, 3
Procés judicial davant el jutge Jaume Boteller en el que es troba a l'inici
l'interrogatori dels testimonis rebuts a favor de Pere Desbosc i a continuació
les diligències de la causa per la capbrevació del mas Isern, amb la que es fa
constar que Pere el Cerimoniós el 1356 concedí a Pere Desbosc, escrivà de
ració, els masos Isern i Riera. [215] p.
Llatí i català
1565, juliol,
7 - 1577,
maig, 20

Causa de capbrevació de Miquel Desbosc contra Suari Fornells i procés de
suplicació del demandat

Moja 436

Volum que recull peces del procés en primer lloc de la causa oberta per
Miquel Desbosc davant el jutge de capbrevació F. Queralt i en segon lloc de
la causa de suplicació, evocada a la Reial Audiència, de Suari Fornells
davant el jutge Antoni Nagrell contra Miquel Desbosc i Francesc Desbosc i
de Santvicenç. Barcelona. [1356] p.
Català i llatí
1586,
desembre,
10 - 1589,
juny, 3

Causa judicial entre la Universitat de Cabrera i Frederic Desbosc i de
Santvicenç

Moja 22 bis/13

Procediment d'apel·lació de sentència de causa de capbrevació davant la
Reial Audiència i el jutge Montserrat Guardiola obert per la Universitat de
Cabrera contra Frederic Desbosc. Barcelona. Còpia per a Frederic Desbosc.
[6] p.
Llatí i català

Fons Marquesat de Moja

573

01.02.04.03.02.01.05.01.03. CAUSES JUDICIALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1592, abril,
24 - 1595,
gener, 21

Causa judicial entre Marina Desbosc i Pere Tolrà

Moja 22 bis/1

1592, abril,
24 - 1596,
febrer, 26

Causa judicial entre Marina Desbosc i Joan Pellicer i Francesc Riera

1592,
setembre,
5 - 1592,
desembre,
15

Causa judicial entre Marina Desbosc i Cristòfol Vehil

1596,
desembre,
3 - 1598,
abril, 2

Procés judicial d'apel·lació obert per Joan Aroles contra Marina Desbosc i de Moja 272/I/3
Santvicenç

1596,
febrer, 5 1597, juny,
20

Causa judicial oberta per Marina Desbosc contra Francesc Pons de Vall

Procediment obert per Marina Desbosc davant el jutge Miquel Sala contra
Pere Tolrà, àlies Serra, de Vilassar per negar-se a capbrevar: súpliques,
diligències, exposició de fets i proves i testimonis rebuts a favor de Marina
Desbosc. Barcelona. Còpia per a Marina Desbosc. [71] p.
Català i llatí

Moja 22 bis/2

Procediment obert per Marina Desbosc i Joan Pellicer, àlies Villar, davant el
jutge Miquel Sala contra Francesc Riera, pagès de Vilassar, per negar-se a
capbrevar: súpliques, diligències, exposició de fets i proves i testimonis
rebuts a favor de Joan Pellicer. Barcelona. Còpia per a Joan Pellicer. [43] p.
Català i llatí
Moja 273/I/5

Procediment obert per Salvador Pi, jutge de capbrevació de la senyora
Marina Desbosc, senyora dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra
Cristòfol Vehil, notari, per negar-se a capbrevar: diligències. Barcelona.
Còpia per a Cristòfol Vehil. [6] p.
Llatí i català

Causa d'apel·lació oberta davant la Reial Audiència per Joan Aroles, pagès
de Vilassar, contra la sentència del jutge de capbrevació Miquel Carreres,
elegit per Marina Desbosc, viuda de Federic Desbosc, per la qual fou
condemnat. Súplica, diligències i sentència. Barcelona. Còpia per Marina
Desbosc. [9] p.
Llatí
Moja 262/2

Procediment obert per Jeroni de Fivaller, jutge de capbrevació de la senyora
Marina Desbosc, senyora dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra
Francesc Pons de Vall, pagès de Vilassar, per negar-se a capbrevar:
diligències i exposició de fets. I a continuació causa d'apel·lació interposada
pel demandat. Barcelona. Còpia per a Marina Desbosc. [121] p.
Llatí i català

1597, abril, Causa judicial d'apel·lació obert per Bernat Agell contra Marina Desbosc
30 - 1600,
desembre, 4 Procediment d'apel·lació oberta davant la Reial Audiència per Bernat Agell,
pagès de Vilassar, contra la sentència del jutge Sebastià Illa per la qual fou
condemnat a capbrevar: súplica i diligències (inclosa la sentència).
Barcelona. Còpia per a Marina Desbosc. [9] p.
Llatí i català

Moja 273/I/8

1598, juliol,
20 - 1601,
octubre, 27

Moja 273/I/9

Causa judicial d'un tal Colomer contra Marina Desbosc
Procediment acèfal contra Marina Desbosc: diligències. [Barcelona]. [7] p.
Llatí
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1600, maig, Causa judicial entre Marina Desbosc i Esteve Orriols
4 - 1612,
maig, 22
Procediments seguits davant els jutges Gabriel Malla, jutge de capbrevació
de la senyora dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, i Onofre Vila contra
Esteve Orriols, pagès de Premià, pel deute del delme: diligències, exposició
de fets i deposicions de testimonis. [Barcelona]. Còpia per Marina Desbosc.
[163] p.
Llatí i català

Moja 264/1

1601,
gener, 24 /
1601, juliol,
12

Lletres executorials contra Bernat Agell, pagès de Vilassar

Moja 26/87

1605,
octubre,
31 - 1606,
octubre, 11

Causa judicial oberta per Pere Desbosc contra Jaume Parera

Dossier amb les lletres executorials de Lorenzo Suárez de Figueroa,
lloctinent i capità general, i de Miquel Carreras, jutge emfiteocari en la causa
de capbrevació dels drets dominicals de Marina Desbosc, per les quals
Bernat Agell és condemnat a pagar els costos taxats en la causa per la
capbrevació d'unes peces de terra i a restituir-ne dues més. Barcelona. 2
unitats. [4] p.
Llatí

Moja 273/I/11

Procediment obert per Gabriel de Malla, jutge de capbrevació del senyor
Pere Desbosc, senyor dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra
Jaume Parera, pagès de Vilassar, per negar-se a capbrevar: súplica i
diligències. Barcelona. Còpia per a Pere Desbosc. [18] p.
Català i llatí

1608, març, Causa judicial entre Bernat Noguera i Pau Mas
8 - 1609,
desembre, Procediments oberts davant el jutge Jeroni Puigvert contra Pau Mas, pagès
19
de Premià, curador dels hereus d'Antoni Tolrà: diligències i testimonis.
Barcelona. Còpia per Pau Mas. [39] p.
Llatí i català

Moja 264/4

1609,
Causa judicial oberta per Marina Desbosc contra Pau Pins, d'Argentona
Moja 557/IX
gener, 6 1613,
Procediment obert per Gabriel de Malla, jutge de capbrevació de la senyora
setembre, 6 Marina Desbosc, senyora dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra
Pau Pins, pagès d'Argentona, per negar-se a capbrevar: súplica, testimonis i
provisions. Barcelona. [69] p.
Llatí i català
1609,
gener, 8 1613,
octubre, 19

Causa judicial oberta per Marina Desbosc i de Santvicenç contra Joan Safont Moja 24/13
Gabriel de Malla, doctor en ambdós drets, com procurador i jutge de les
causes de capbrevació de les rendes i drets de Marina Desbosc, vídua de
Frederic Desbosc, presenta demanda contra Joan Safont, negociant de
Mataró, per negar-se a capbrevar. Barcelona. [57] p.
Llatí i català
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1609,
gener, 8 1625,
febrer, 27

Causa judicial entre Marina Desbosc i Jaume Riera

Moja 267/2

Procediment obert per Gabriel Malla, jutge de capbrevació de la senyora dels
castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra Jaume Riera, pagès de Vilassar,
per negar-se a capbrevar: diligències i exposició de fets. [Barcelona]. Còpia
per Marina Desbosc. 2 unitats. [48] p.
Català i llatí

1609, maig, Causa judicial oberta per Marina Desbosc contra Antoni Isern
26 - 1611,
maig, 4
Procediment obert per Gabriel de Malla, jutge de capbrevació de la senyora
Marina Desbosc, senyora dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra
Antoni Isern, pagès de Vilassar, per negar-se a capbrevar: diligències i
fonaments de dret. Barcelona. [34] p.
Llatí i català

Moja 262/4

1610,
febrer, 10 1615,
gener, 21

Causa judicial oberta per Marina Desbosc contra Eulàlia Vilar

Moja 273/I/14

1610,
gener, 23

Causa judicial oberta per Marina Desbosc contra Salvador Mar Riera

Procediment obert per Gabriel de Malla, jutge de capbrevació de la senyora
Marina Desbosc, senyora dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra
Eulàlia Vilar, per negar-se a capbrevar: diligències. Barcelona. Còpia per a
Marina Desbosc. [4] p.
Català i llatí
Moja 273/I/13

Procediment obert per Gabriel de Malla, jutge de capbrevació de la senyora
Marina Desbosc, senyora dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra
Salvador Mar Riera, pagès de Vilassar, per negar-se a capbrevar:
diligències. Barcelona. Còpia per a Marina Desbosc. [4] p.
Català i llatí
1610, juliol,
7 - 1615,
març, 14

Causa judicial oberta per Marina Desbosc contra Bernat Major

Moja 273/I/15

Procediment obert per Gabriel de Malla, jutge de capbrevació de la senyora
Marina Desbosc, senyora dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra
Bernat Major per negar-se a capbrevar: diligències i fonaments de dret.
Barcelona. Còpia per a Marina Desbosc. [10] p.
Català i llatí

1610, maig, Causa judicial oberta per Marina Desbosc contra Francesc Ponsdevall
Moja 273/I/12
28 - 1610,
maig, 28
Procediment obert per Gabriel de Malla, jutge de capbrevació de la senyora
Marina Desbosc, senyora dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra
Francesc Ponsdevall, pagès de Vilassar, per negar-se a capbrevar:
diligències i fonaments de dret. Barcelona. Còpia per a Marina Desbosc. [4] p.
Català i llatí
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1610, març, Causa judicial entre Marina Desbosc i Bartomeua Vehils, vídua de Pere
Moja 274/I/6
29 - 1612,
Vehils
novembre,
28
Procediment obert per Gabriel Malla, jutge de capbrevació de la senyora dels
castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra Bartomeua Vehils, vídua de Pere
Vehils, paraire de draps de llana de Vilassar, per negar-se a capbrevar:
súpliques i diligències. [Barcelona]. Còpia per a Bartomeua Vehils. [12] p.
Català i llatí
1611, març, Causa judicial oberta per Marina Desbosc contra Salvador Colomer
3
Procediment obert per Gabriel de Malla, jutge de capbrevació de la senyora
Marina Desbosc, senyora dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra
Salvador Colomer, pagès de Vilassar, per negar-se a capbrevar: diligències.
Barcelona. Còpia per a Marina Desbosc. [3] p.
Català i llatí

Moja 273/I/16

1611,
octubre,
25 - 1613,
juny, 14

Moja 273/I/17

Causa judicial oberta per Marina Desbosc contra Pau Comalada
Procediment obert per Gabriel de Malla, jutge de capbrevació de la senyora
Marina Desbosc, senyora dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra
Pau Comalada, pagès de Vilassar, per negar-se a capbrevar: diligències i
fonaments de dret. Barcelona. Còpies per a Marina Desbosc i Pau
Comalada. 2 unitats. [17] p.
Català i llatí

1611,
Causa judicial oberta per Marina Desbosc contra Cristòfol Vehil, com curadot Moja 273/I/18
octubre, 8 - dels pubills Roures
1614, agost,
23
Procediment obert per Gabriel de Malla, jutge de capbrevació de la senyora
Marina Desbosc, senyora dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra
Cristòfol Vehil, notari de Vilassar, com a curador dels pubills Roures per
negar-se a capbrevar: diligències. Inclou, separadament, les declaracions
dels testimonis presentats a favor de Marina Desbosc. Barcelona. Còpies per
a Marina Desbosc. 2 unitats. [16] p.
Català i llatí
1612, agost, Causa judicial oberta per Marina Desbosc i inquisició criminal contra Bernat
Moja 273/I/20
7 - 1613,
Agell
abril, 26
Procediment obert per Gabriel de Malla, jutge de capbrevació de la senyora
Marina Desbosc, senyora dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra
Bernat Agell, pagès de Vilassar, per negar-se a capbrevar: diligències i
suplica. Inclou, separadament, les declaracions de diferents testimonis d'una
enquesta criminal del batlle de Vilassar contra Bernat Agell per haver agredit
a Bartomeu Balle, teixidor de lli. Barcelona. Còpies per a Bernat Agell. 2
unitats. [35] p.
Català i llatí
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1612, maig, Causa judicial oberta per Marina Desbosc contra Genís Recoder
20 - 1612,
agost, 25
Procediment obert per Gabriel de Malla, jutge de capbrevació de la senyora
Marina Desbosc, senyora dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra
Genís Recoder, negociant de Vilassar, per negar-se a capbrevar: súplica,
fonaments de dret i diligències. Inclou el cartell o lletra citatòria dirigida a
Genís Recoder. Barcelona. Còpia per a Marina Desbosc. 2 unitats [8] p.
Català i llatí

Moja 273/I/19

1612,
Causa judicial entre Marina Desbosc i de Santvicenç i Pere Canal
Moja 22 bis/16
novembre,
Procediment obert per Gabriel Malla, jutge de capbrevació de la senyora dels
13 - 1613,
setembre, 3 castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra Pere Canal, pagès de Cabrera,
per negar-se a capbrevar: resposta del demandat en què manifesta no té
res a capbrevar, fonaments de dret de Marina Desbosc i diligències.
[Barcelona]. Còpia per a Marina Desbosc. [7] p.
Català i llatí

1612,
setembre,
12 - 1612,
desembre,
15

Causa judicial entre Marina Desbosc i Bernat Vehil del Sant Crist

1612,
setembre,
4 - 1613,
octubre, 3

Causa judicial oberta per Marina Desbosc contra Antoni Armengol i Vehil

1613,
desembre,
4 - 1617,
setembre,
22

Causa judicial oberta per Marina Desbosc i de Santvicenç contra Gabriel
Llavaneres Ametller

Moja 274/I/7

Procediment obert per Gabriel Malla, jutge de capbrevació de la senyora dels
castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra Pere Bernat Vehil, pagès de
Vilassar, per negar-se a capbrevar: súpliques i diligències. [Barcelona].
Còpia per a Bartomeua Vehils. [8] p.
Català i llatí
Moja 273/I/21

Procediment obert per Gabriel de Malla, jutge de capbrevació de la senyora
Marina Desbosc, senyora dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra
Antoni Armengol i Vehil, pagès de Vilassar, per negar-se a capbrevar:
súplica i diligències. Barcelona. Còpia per a Marina Desbosc. [3] p.
Català i llatí
Moja 24/4

Gabriel Llavaneres Ametller, sabater de Mataró, respon a Gabriel de Malla,
doctor en ambdós drets, com procurador i jutge de les causes de
capbrevació de les rendes i drets de Marina Desbosc, vídua de Frederic
Desbosc, en relació al manament rebut per negar-se a capbrevar, i a
continuació segueixen les diligències judicials posteriors en les quals es fa
constar que l'emfiteuta ha de capbrevar una peça de terra que pertanyia a la
casa d'en Cabanyes d'Argentona. Consta Fontanella com a advocat.
Barcelona. [4] p.
Llatí i català
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1613, març, Causa judicial oberta per Marina Desbosc i de Santvicenç contra Anna Roig
2 - 1614,
abril, 3
Anna Roig, vídua d'Antoni Roig de la Penya, pagès de Mataró, respon a
Gabriel de Malla, doctor en ambdós drets, com procurador i jutge de les
causes de capbrevació de les rendes i drets de Marina Desbosc, vídua de
Frederic Desbosc, en relació al manament rebut per negar-se a capbrevar, i
a continuació segueixen les diligències judicials posteriors en les quals es fa
constar que l'emfiteuta, segons consta per antecedents, ha de capbrevar les
terres i rendes. Consta Fontanella com a advocat. Barcelona. [15] p.
Llatí i català

Moja 24/7

1614,
gener, 22 1614,
febrer, 6

Moja 318/34

Causa judicial entre Bartomeu Tió i Pere i Marina Desbosc
Procediment obert en l'evocació a la Reial Audiència per Bartomeu Tió,
pagès de Premià, en nom propi i com a tutor dels pubills Lledons, de la
causa tramitada per Gabriel de Malla, jutge de capbrevació de la senyora
Marina Desbosc, senyora dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra
els Lledó, pagesos de Vilassar: diligències i fonaments de dret. Barcelona.
Còpia per als Desbosc. [9] p.
Llatí i català

1615, agost, Causa judicial entre Marina Desbosc i els cònjuges Pins, de Premià
Moja 264/7
8 - 1616,
Procediment obert per Gabriel Malla, jutge de capbrevació de la senyora dels
juliol, 16
castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra els cònjuges Pins, de Premià,
per negar-se a capbrevar: diligències i exposició de fets. [Barcelona]. Còpia
per Marina Desbosc. [6] p.
1615, maig, Causa judicial oberta per Marina Desbosc i de Santvicenç contra Joan Gual
9 - 1615,
setembre,
Joan Gual, fuster de Mataró, respon a Gabriel de Malla, doctor en ambdós
24
drets, com procurador i jutge de les causes de capbrevació de les rendes i
drets de Marina Desbosc, vídua de Frederic Desbosc, en relació al
manament rebut per negar-se a capbrevar, i a continuació segueixen les
diligències judicials posteriors en les quals es fa constar que l'emfiteuta ha
de capbrevar unes cases situades en el carrer anomenat d'en Pujol, vora el
Mas Roig de la Penya de la vila de Mataró. Consta Fontanella com a
advocat. Barcelona. [8] p.
Llatí i català

Moja 24/5

1616, juliol,
13 - 1617,
abril, 17

Causa judicial entre Marina Desbosc i Damià Tolrà, pagès de Premià

Moja 264/8

1616, juliol,
18 - 1616,
desembre,
15

Causa judicial entre Marina Desbosc i els pubills Riera, de Premià, i els seus
tutors

Procediment obert per Gabriel Malla, jutge de capbrevació de la senyora dels
castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra Damià Tolrà, pagès de Premià:
diligències i exposició de fets. [Barcelona]. Còpia per Marina Desbosc. [10] p.
Llatí i català
Moja 264/2

Procediment obert per Gabriel Malla, jutge de capbrevació de la senyora dels
castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra els pubills Riera, de Premià, i els
seus tutors per negar-se a capbrevar: diligències i testimonis. [Barcelona].
Còpia per Marina Desbosc. [5] p.
Llatí i català
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1622,
setembre,
2 - 1635,
agost, 30

Causa judicial entre Pere Desbosc i Jaume Sala

Moja 22 bis/3

1623,
setembre,
25 - 1630,
juliol, 1

Causa judicial entre Pere Desbosc i Paula Roure de Munt

Procediment obert per Pere Desbosc davant el jutge Josep Fontanella contra
Jaume Sala, prevere, marmessor del difunt Bartomeu Oriol, vidrier de
Barcelona, per negar-se a capbrevar dues peces de terra del lloc Rieral del
Pou o la Falconera, de Vilassar: súpliques, diligències, exposició de fets i
proves i testimonis rebuts a instància de Genís Recoder, procurador de Pere
Desbosc. Barcelona. [50] p.
Català i llatí
Moja 267/3

Procediment obert per Pere Joan Rossell, jutge de capbrevació del senyor
dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra Paula Roure, viuda, de
Vilassar, per negar-se a capbrevar: diligències i declaracions de testimonis
aportats per Pere Desbosc. Barcelona. Còpia per Pere Desbosc. [100] p.
Català i llatí

1623,
Causa judicial entre Pere Desbosc i Joan Llavaneres
Moja 267/4
setembre,
25 - 1630,
Procediments oberts per Francesc Alexandre Moixó, jutge de capbrevació
setembre, 3 del senyor dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra Joan Llavaneres,
pagès de Vilassar, per negar-se a capbrevar: diligències i declaracions de
testimonis aportats per Pere Desbosc. Amb causa d'apel·lació. Barcelona.
Còpia per Pere Desbosc. [106] p.
Català i llatí
1623,
setembre,
5 - 1625,
gener, 15

Causa judicial entre Pere Desbosc i Bartomeu Tió

Moja 264/9

Procediment obert per Felip Mas, jutge de capbrevació del senyor dels
castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra Bartomeu Tió, pagès de Premià,
per negar-se a capbrevar: diligències i exposició de fets. [Barcelona]. [73] p.
Llatí i català

1625, agost, Causa judicial oberta per Pere Desbosc i de Santvicenç contra Joan Pau
Moja 24/9
13 - 1635,
Llauder
juliol, 24
Pere Joan Rosell, com a jutge de les causes de capbrevació de les rendes i
drets de Pere Desbosc, davant la demanda presentada per Genís Recoder
com a procurador de Pere Desbosc contra Joan Pau Llauder, de Mataró, per
negar-se a capbrevar mana al demandat passi a fer-ho; segueixen les
diligències posteriors. Separadament, en causa separada, Joan Pau Llauder
presenta demanda davant el batlle d'Argentona Joan Ximenes pel fet que
Pere Desbosc es jacta que el demandant li presta uns pretesos censos.
Barcelona i Argentona. 2 unitats. [32] p.
Llatí i català
1626,
octubre,
28 - 1626,
novembre,
10

Causa judicial oberta per Paula Riera contra Pere Desbosc i altres

Moja 273/I/22

Causa evocada a la Reial Audiència i davant el jutge Miquel Carreras per
Paula Riera, viuda de Francesc Riera, pagès de Vilassar, contra Pere
Desbosc i altres per jurisdiccions en les causes de capbrevació: súplica i
diligències. Barcelona. Còpia per a Pere Desbosc. [7] p.
Català i llatí
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1630, abril, Causa judicial entre Pere Desbosc i Antoni Estrany
Moja 22 bis/4
18 - 1630,
setembre, 9 Procediment obert per Pere Desbosc davant el jutge Pere Joan Rossell
contra Antoni Estrany, pagès de Vilassar, per negar-se a capbrevar una peça
de terra del lloc sa Torta, de pertinences del Mas Duran, de Vilassar:
súpliques, diligències, exposició de fets i proves i testimonis rebuts a
instància de Pere Desbosc i del seu procurador així com també a favor del
demandat. Barcelona. [73] p.
Català i llatí
1632,
setembre,
10 - 1635,
juliol, 3

Causa judicial entre Pere Desbosc i Francesc Pons de Vall

1632,
setembre,
2 - 1635,
desembre,
14

Causa judicial entre Pere Desbosc i de Santvicenç i Rafael Mateu Fornells

1632,
setembre,
2 - 1635,
juliol, 14

Causa judicial oberta per Pere Desbosc i de Santvicenç contra els cònjuges
Mallol i Mates

1632,
setembre,
2 - 1635,
novembre,
12

Causa judicial oberta per Pere Desbosc i de Santvicenç contra Narcís Jofre

Moja 274/I/8

Procediment obert pel procurador de Pere Desbosc contra Francesc Pons de
Vall, pagès de Vilassar, i davant els jutges Pere Joan Rossell i Josep
Fontanella per negar-se a capbrevar: súpliques, diligències i fonaments de
dret. [Barcelona]. Còpia per a Pere Desbosc. [18] p.
Català i llatí

Moja 22 bis/17

Procediment obert per Pere Desbosc davant el jutge de la Reial Audiència
Josep Fontanella contra Rafael Mateu Fornells, pagès de Cabrera, per la
seva negativa a capbrevar: súpliques, diligències, exposició de fets i
documents presentats a favor de Pere Desbosc. Barcelona. [25] p.
Català i llatí
Moja 24/11

Pere Joan Rosell, com a jutge de les causes de capbrevació de les rendes i
drets de Pere Desbosc, davant la demanda presentada per Genís Recoder
com a procurador de Pere Desbosc contra els cònjuges Esteve i Maria Mallol
i Mates, de Mataró, per negar-se a capbrevar mana al demandat passi a ferho; segueixen les diligències posteriors, i com a proves documentals
presentades per la part de Pere Desbosc les confessions signades per Joan
Ferrer de Raimir, pagès d'Argentona, el 10 de setembre de 1562. Consta
Josep Fontanella com a advocat. Barcelona. [32] p.
Llatí i català
Moja 24/12

Pere Joan Rosell, com a jutge de les causes de capbrevació de les rendes i
drets de Pere Desbosc, davant la demanda presentada per Genís Recoder
com a procurador de Pere Desbosc contra Narcís Jofre, mercader de
Mataró, per negar-se a capbrevar, mana al demandat passi a fer-ho;
segueixen les diligències posteriors, i com a proves documentals
presentades per la part de Pere Desbosc les confessions signades per Antic
Pere, l'1i 5 de juliol de 1560. Consta Josep Fontanella com a advocat.
Barcelona. [42] p.
Llatí i català
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1632,
setembre,
2 - 1645,
juny, 20

Causa judicial entre Pere Desbosc i Antoni Armengol

Moja 22 bis/5

1633, juny,
2 - 1637,
maig, 9

Causa judicial oberta per Pere Desbosc contra els marmessors i executors
del testament de Bartomeu Oriol

Procediment obert per Pere Desbosc davant el jutge Josep Fontanella contra
Antoni Armengol, pagès de Vilassar, per negar-se a capbrevar. I a
continuació causa de suplicació d'Antoni Armengol davant la Reial Audiència
els jutges Bernat de Pons, Jacint Roca i Josep Sala: súpliques, diligències,
exposició de motius i proves. Barcelona. 4 unitats. [225] p.
Català i llatí
Moja 273/I/23

Procediment obert pels jutges Pere Joan Rossell i Josep Fontanella, jutges
de capbrevació de Pere Desbosc, senyor dels castells de Vilassar i de Sant
Vicenç, contra els marmessors i executors de Bartomeu Oriol per censos
impagats de diferents peces de terra i negar-se a capbrevar: súplica,
fonaments de dret i diligències. Barcelona. Còpia per a Pere Desbosc. [15] p.
Català i llatí

1635,
gener, 10 1635,
setembre,
26

Causa judicial oberta per Pere Desbosc i de Santvicenç contra Pere Pau Pi

1635, juliol,
23 - 1635,
setembre,
10

Causa judicial oberta per Pere Desbosc i de Santvicenç contra Maria Anna
Burguera

1635, juny,
12 - 1635,
juiol, 6

Causa judicial entre Pere Desbosc i Bartomeu Tió

Moja 24/10

Pere Joan Rosell, com a jutge de les causes de capbrevació de les rendes i
drets de Pere Desbosc, davant la demanda presentada per Genís Recoder
com a procurador de Pere Desbosc contra pere Pau Pi, calafat de Mataró,
per negar-se a capbrevar, mana al demandat passi a fer-ho; segueixen les
diligències posteriors, i com a proves documentals presentades per la part de
Pere Desbosc les confessions signades per Antoni Bou, el 17 d'octubre de
1566. Consta Josep Fontanella com a advocat. Barcelona. [43] p.
Llatí i català
Moja 24/3

Maria Anna Burguera, vídua de Mataró, respon a Josep Fontanella, doctor en
ambdós drets, com procurador i jutge de les causes de capbrevació de les
rendes i drets de Pere Desbosc, en relació al manament rebut per negar-se a
capbrevar, i a continuació segueixen les diligències judicials posteriors en les
quals es fa constar que l'emfiteuta ha de capbrevar la peça de terra
anomenada les Buïgues o Cerdanyola de la vila de Mataró. Barcelona. [5] p.
Llatí i català
Moja 264/10

Procediment obert davant el jutge Francesc Roix i de Mendoza contra
Bartomeu Tió, pagès de Premià, per negar-se a capbrevar: diligències.
[Barcelona]. [5] p.
Llatí i català
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1636,
desembre,
10 - 1647,
setembre,
24

Causa judicial oberta per Pere Desbosc i de Santvicenç contra Francesc
Company, pagès d'Alella, per negar-se a capbrevar el mas Riera

Moja 22/I

1637,
novembre,
14 - 1641,
setembre,
20

Causa judicial oberta per Pere Desbosc i de Santvicenç contra Pau Tries

1641,
octubre, 2 1642, juliol,
15

Causa judicial entre Paula Isern i Elisabet i Petronila Colomer

1644,
setembre,
20

Causa judicial oberta per Pere Desbosc contra Miquel Banús i Elisabet Roure Moja 273/I/26

1656,
febrer, 11

Causa judicial entre Margarida Armengol i Maria Desbosc

Procés que inclou, en diferents peces, i iniciat davant el jutge de capbrevació
Josep Fontanella, la confessió emfitèutica atorgada per Miquel Riera, pagès
de Vilassar, a favor de Miquel Desbosc i de Santvicenç el 18 de febrer de
1567, i el cartell citatori del jutge de 17 de desembre de 1637 dirigida a Pere
Desbosc, a l'inici. Segueixen a continuació les diligències judicials per la
confessió del mas Riera, de la parròquia de Vilassar, i el pagament dels
censos deguts, amb els recursos de suplicació dels cònjuges denunciats
Company i Riera. Com a proves s'adjunten, l'inventari de l'esmentat mas de
25 de gener de 1612, els capítols matrimonials de Francesc Riera i Eleonor
Riera, de 10 de maig de 1578; el testament de Maria Company i Riera,
muller de Francesc Company, datat el 24 d'abril de 1645. Barcelona. 4
unitats. [421] p.
Llatí i català
Moja 273/I/25

Procediments oberts per Pere Desbosc en la Cúria del batlle de Vilassar,
amb el jutge Benet Ginabreda, contra Pau Tries, per negar-se a satisfer uns
censos i apel·lacions del denunciat a la Reial Audiència davant els jutges
Benet Angladell i Gabriel Berart. Gabriel de Malla, jutge de capbrevació de
la senyora Marina Desbosc, senyora dels castells de Vilassar i de Sant
Vicenç, contra Salvador Colomer, pagès de Vilassar, per negar-se a
capbrevar: súpliques, diligències i fonaments de dret. Inclou separadament
escriptura de dipòsit de 10 quarteres de forment atorgada davant el batlle de
Vilassar a favor de Pere Desbosc. Vilassar (Maresme) i Barcelona. Còpies
per a Pere Desbosc. 4 unitats. [21] p.
Català i llatí
Moja 267/5

Procediment d'execució obert per Francesc Lledó, batlle de Vilassar, contra
Elisabet i Petronilla Colomer, germanes, de Vilassar. [Vilassar] (Maresme).
Còpia per Pere Desbosc. [259] p.
Català i llatí

Procediment evocat a la Reial Audiència davant el jutge Baltasar Tàpies:
súplica i diligències. Barcelona. Còpia per a Pere Desbosc. [4] p.
Català i llatí

Moja 274/I/9

Súplica d'evocació presentada per Margarida Armengol davant la Reial
Audiència i diligències. Barcelona. Còpia per a Maria Desbosc. [3] p.
Llatí
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1660,
novembre,
10 - 1661,
novembre,
27

Causa judicial entre Maria Rafart contra Frederic Desbosc

Moja 274/I/10

1670,
novembre,
10

Causa judicial entre els marquesos de Moja i Pau Mas i Ramon

Procediment d'evocació a la Reial Audiència, i davant el jutge Francesc
Llunes, obert per Maria Rafart contra Frederic Desbosc, per sentència que la
condemnava a a capbrevar: súpliques, fonaments de dret i diligències.
[Barcelona]. Còpia per a Frederic Desbosc. 2 unitats. [35] p.
Català i llatí

Moja 274/I/11

Procediment obert per Baltasar Oliveras, jutge de capbrevació dels senyors
dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra Pau Mas i Ramon, pagès
de Vilassar, per negar-se a capbrevar: exposició de fets. Barcelona. [3] p.
Llatí i castellà

1674, agost, Causes judicials entre Elisabet i Salvador Guerau i Teresa Calders i Desbosc Moja 267/6
11 - 1682,
octubre, 8
Procediments oberts en la Reial Audiència, i davant els jutges Rafael
Narbona, Josep Ribera, Josep Aleny, Joan Baptista Roca i Joan Colomer,
per Elisabet Guerau i el seu fill Guerau contra Teresa Calders i Desbosc,
senyora dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, per la capbrevació a la
qual va ser obligada: diligències, declaracions de testimonis, exposició de
fets, súpliques i apel·lació. Barcelona. Còpies per Pere Desbosc i Teresa
Calders Desbosc. 7 unitats. [682] p.
Català i llatí
1676, agost, Causa judicial entre els síndics de les universitats de Vilassar i Teresa
21 - 1676,
Calders Desbosc
agost, 22
Súplica i diligències judicials en el procediment obert a la Reial Audiència i
davant el jutge Rafael Narbona entre Teresa Calders Desbosc i els síndics
de Vilassar. Barcelona. [3] p.
Llatí

Moja 274/I/14

1676, maig, Causa judicial entre Maria Vinyals i Roura i Teresa Calders Desbosc
7 - 1677,
juliol, 2
Procediment d'evocació a la Reial Audiència, i davant el jutge Jeroni de
Magarola, obert per Maria Vinyals contra Teresa Calders Desbosc per
obligar-la a capbrevar: súpliques, diligències i fonaments de dret. Barcelona.
[26] p.
Català i llatí

Moja 274/I/13

1676, març, Causa judicial oberta per Teresa Desbosc i de Santvicenç contra Genís Vehil Moja 273/I/28
20 - 1679,
juliol, 2
Causes seguides en la Reial Audiència, i davant els jutges Joan Baptista
Roca Julià i Francesc de Ribera Tàpies, entre Teresa Desbosc i de
Santvicenç, d'una part, i Genís Vehil, pagès de Vilassar, per l'altra, per la
capbrevació: súpliques, exposicions de fet de les parts, recursos i diligències
judicials. Barcelona. Còpies per a Teresa Desbosc. 3 unitats. [74] p.
Català i llatí
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1677, juny,
27

"Sentència de la causa de capbrevació oberta per Teresa Calders Desbosc
contra Salvador Vehil per impagament d'un cens de 300 lliures"

Moja 298/8

Dossier amb la sentència i un croquis amb les afrontacions de les terres i
una nota sobre l'establiment emfitèutic atorgat per Miquel Desbosc. Vilassar
(Maresme). Còpia i originals. 3 unitats. [9] p.
Llatí i català

1686, juny,
12 - 1688,
agost, 7

Causa judicial oberta per Teresa de Calders, Desbosc i de Santvicenç contra Moja 24/8
Bonaventura Cortils
Teresa de Calders presenta demanda davant Josep Costa, jutge emfiteucari,
contra Bonaventura Cortils, adroguer de la vila de Mataró, per negar-se a
capbrevar. Barcelona. [14] p.
Llatí i català

1687, juny,
10 - 1696,
maig, 22

Procediments judicials entre Joan Verívol i Teresa Calders Desbosc i de
Santvicenç

Moja 272/I/8

Causes seguides en la Reial Audiència, i davant els jutges Joan Colomer i
Miquel Calderó, entre Joan Verívol, pagès de Cabrils, i Teresa Calders
Desbosc, per la capbrevació d'unes terres de l'esmentat pagès a Vilassar en
alou i directe domini de la senyora Teresa de Calders. Barcelona. Còpies per
Teresa de Calders. 3 unitats. [188] p.
Català i llatí
1688,
Procés judicial obert per Teresa Calders Desbosc i de Santvicenç contra
febrer, 24 - Emanuel Rafart i sa muller Agnès
1688,
setembre, 1 Causa evocada a la Reial Audiència, i davant el jutge Miquel Calderó, entre
Teresa Calders i Emanuel Rafart i sa muller Agnès, de Barcelona, per la
capbrevació del Mas Rafart, de Vilassar, en alou i directe domini de la
senyora Teresa de Calders. Barcelona. Còpia per Teresa de Calders. [19] p.
Català i llatí

Moja 272/I/9

1690, maig, Causa judicial entre Teresa Calders i Desbosc i Jaume Mas de Sant Antoni
Moja 267/7
20 - 1692,
setembre,
Procediment obert per Benet Mas i Enveja, jutge de capbrevació de la
17
senyora dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra Jaume Mas, pagès
de Vilassar, per negar-se a capbrevar: diligències i exposició de fets.
Barcelona. [48] p.
Català i llatí
1695,
novembre,
12 - 1696,
maig, 15

Causa judicial oberta per Teresa de Calders, Desbosc i de Santvicenç contra Moja 228/19
Rafel Calvaria
Procediments oberts per Benet Benet, jutge de capbrevació de la senyora
Teresa de Calders, contra Rafel Calvaria per negar-se a capbrevar una peça
de terra de Sant Andreu de Palomar, de Barcelona: diligències i exposició de
fets. Barcelona. [14] p.
Català i llatí
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1711, maig, Procés judicial obert per Joan de Lanussa contra Joan Amat
28
Procediment obert per Marià Capdevila, jutge de capbrevació de Joan de
Lanussa, comte de Plasència i senyor dels castells de Vilassar i de Sant
Vicenç, contra Joan Amat, pagès de Vilassar per negar-se a capbrevar:
exposició de fets. Inclou una escriptura de censal atorgada per Pau Amat el
22 d'abril de 1692 per la qual en l'empenyorament es fa constar que les
terres hipotecades estan en alou dels castells de Vilassar i den Sant Vicenç.
[Vilassar] (Maresme). Còpia pel comte de Plasència. [24] p.
Català i llatí

Moja 274/I/16

1720,
gener, 24 1721,
febrer, 3

Moja 22 bis/10

Causa judicial entre els marquesos de Moja i Jaume de Llança i Aroles
Procediment obert per Josep Graells, jutge de capbrevació dels marquesos
de Moja i senyors dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra Jaume de
Llança i Aroles, per negar-se a capbrevar i causa de suplicació de Maria de
Llança i Amell, vídua de Jaume de Llança davant la Reial Audiència i el jutge
Leonardo de Gutierre. [Vilassar] (Maresme) i Barcelona. 2 unitats. [132] p.
Català i llatí

1720,
Causa judicial entre els marquesos de Moja i Josep Piferrer
Moja 22 bis/9
gener, 24 1721,
Procediment obert per Josep Graells, jutge de capbrevació dels marquesos
setembre, 5 de Moja i senyors dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra Josep
Piferrer, pagès de Vilassar, per negar-se a capbrevar: diligències, fonaments
de dret i proves aportades pels marquesos de Moja. [Vilassar] (Maresme). 2
unitats. [76] p.
Català i llatí
1720,
Causa judicial entre el marquès de Moja i Jacint Manent
Moja 475/II/2
gener, 24 1722, març, Procediment obert per Josep Graells, jutge de capbrevació dels marquesos
24
de Moja i senyors dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra Jacint
Manent, pagès de Premià, per negar-se a capbrevar. Barcelona. Còpies pels
marquesos de Moja. 2 unitats [51] p.
Català i llatí
1720,
gener, 24 1724, juliol,
7

Causa judicial entre els marquesos de Moja i Mariano Pons Arenes

Moja 22 bis/11

Procediment obert per Josep Graells, jutge de capbrevació dels marquesos
de Moja i senyors dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra Mariano
Pons Arenes, pagès de Vilassar, per negar-se a capbrevar: súpliques,
diligències i proves documentals. [Vilassar] (Maresme). [73] p.
Català i llatí

1720,
Procés judicial obert pels marquesos de Moja contra Jaume Torrents
Moja 272/I/14
gener, 24 1728, març, Procediment obert per Antoni Serra, jutge de capbrevació dels marquesos de
16
Moja i senyors dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra Jaume
Torrents, pagès de Vilassar, per negar-se a capbrevar: diligències, proves i
testimonis presentats a favor dels marquesos. [Vilassar] (Maresme). Còpies
pels marquesos de Moja. [39] p.
Castellà i llatí
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1720,
gener, 24 1731,
desembre,
10

Causa judicial entre els marquesos de Moja i Catalina i Josep Parera, mare i
fill

Moja 267/8

1720,
gener, 24 1731,
desembre,
15

Causa judicial entre els marquesos de Moja i Feliu Dominic

1720, juny,
7 - 1720,
juny, 18 /
1723,
febrer, 5

Causa judicial entre els marquesos de Moja i Genís Recoder

Procediment obert per Baltasar Oliveras, jutge de capbrevació dels senyors
dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra Catalina i Josep Parera,
mare i fill, pagesos de Vilassar, per negar-se a capbrevar: diligències i
declaracions de testimonis aportats pels marquesos de Moja. Barcelona. [26]
p.
Castellà i llatí
Moja 22 bis/12

Procediment de causa de capbrevació obert per Baltasar Oliveras, jutge de
capbrevació dels senyors dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra
Feliu Dominic, treballador de Vilassar, per negar-se a capbrevar: fonaments
de dret i testimonis rebuts a favor dels marquesos de Moja. Barcelona. [26] p.
Castellà i llatí

Moja 274/I/21

Procediment obert per Josep Graells, jutge de capbrevació dels marquesos
de Moja i senyors dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra Genís
Recoder per negar-se a capbrevar: diligències i fonaments de dret aportats
per Miquel Llorell, procurador de Genís Recoder, i també pels marquesos de
Moja. Amb l'assentament que el denunciat va capbrevar davant el notari
Teixidor el 1723. [Vilassar] (Maresme). Còpia pels marquesos de Moja. [19] p.
Català i llatí

1720, maig, Causa judicial entre els marquesos de Moja i Francesc Tolrà, Maria
Moja 274/I/20
2 - 1720,
Galceran, vídua de Francesc Albert, i Pau Mas
juny, 7
Procediment obert per Josep Graells, jutge de capbrevació dels marquesos
de Moja i senyors dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra Francesc
Tolrà, Maria Galceran, vídua de Francesc Albert, i Pau Mas, de Vilassar, per
negar-se a capbrevar. [Vilassar] (Maresme). Còpia pels marquesos de Moja.
[19] p.
Català i llatí
1721, abril,
1 - 1722,
març, 24

Causa judicial entre els marquesos de Moja i Francesc Rovira Galceran Vidal Moja 475/II/5

1721,
desembre,
5 - 1722,
març, 27

Procés judicial obert pels marquesos de Moja contra Marçal Manent i Mateu
Comas

Procediment obert per Josep Graells, jutge de capbrevació dels marquesos
de Moja i senyors dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra Francesc
Rovira Galceran Vidal, de Vilassar, per negar-se a capbrevar. [Vilassar]
(Maresme). Còpia pels marquesos de Moja. [27] p.
Llatí i català
Moja 272/I/15

Procediment obert per Josep Graells, jutge de capbrevació dels marquesos
de Moja i senyors dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra Marçal
Manent, pagès de Vilassar, i Mateu Comas, teixidor de lli del mateix poble,
per negar-se a capbrevar. [Vilassar] (Maresme). Còpies pels marquesos de
Moja. [11] p.
Català i llatí
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1721,
desembre,
5 - 1722,
març, 27

Procés judicial obert pels marquesos de Moja contra Marià Pons, Francesc
Sabater i Antoni Prats

Moja 272/I/13

1722,
desembre,
1 - 1725,
octubre, 20

Causa judicial entre els marquesos de Moja i Anna Cahué i al seu fill Mateu, Moja 274/I/23
Joan Bassa i Jaume Bassa

1722,
novembre,
25 - 1724,
març, 24

Procediments judicials entre els marquesos de Moja i Madrona Blanch Vives
i Pere Màrtir Vives, mare i fill

1722,
novembre,
30 / 1722,
novembre,
30

Causa judicial entre els marquesos de Moja i Joan Prats

Procediment obert per Josep Graells, jutge de capbrevació dels marquesos
de Moja i senyors dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra Marià
Pons Arenas, Francesc Sabater i Antoni Prats, de Vilassar, per negar-se a
capbrevar. [Vilassar] (Maresme). Còpia pels marquesos de Moja. [54] p.
Català i llatí

Procediment obert per Josep Graells, jutge de capbrevació dels marquesos
de Moja i senyors dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra Anna
Cahué, vídua de Josep Bassa i Madanch, el seu fill Mateu Cahué; Joan
Bassa, pagès, i Jaume Bassa, traginer, de Vilassar, per negar-se a
capbrevar: diligències i fonaments de dret aportats pels marquesos de Moja i
pels denunciats. [Vilassar] (Maresme). Còpia pels marquesos de Moja. [27] p.
Català i llatí

Moja 272/I/17

Procediment obert per Josep Graells, jutge de capbrevació dels marquesos
de Moja i senyors dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra Madrona
Blanch Vives i el seu fill Pere Màrtir Vives, Blanch i Bonhivern, mare i fill
respectivament, de Vilassar, per negar-se a capbrevar. I apel·lació dels
demandats a la Reial Audiència, davant el jutge Leonardo Gutiérrez.
[Vilassar] (Maresme) i Barcelona. Còpies pels marquesos de Moja. 2 unitats.
[23] p.
Català, castellà i llatí
Moja 274/I/22

Procediment obert per Josep Graells, jutge de capbrevació dels marquesos
de Moja i senyors dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra Joan
Pratsr per negar-se a capbrevar: diligències i exposició de fets aportat pels
marquesos de Moja. Amb l'assentament que el denunciat va capbrevar
davant el notari Teixidor el 30 de novembre de 1722. [Vilassar] (Maresme).
[6] p.
Català i llatí

1722,
Causa judicial entre els marquesos de Moja i Lluís Mas de Sant Antoni
Moja 272/I/16
octubre,
21 - 1723,
Procediment obert per Josep Graells, jutge de capbrevació dels marquesos
desembre, 4 de Moja i senyors dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra Lluís Mas
de Sant Antoni, pagès de Vilassar, per negar-se a capbrevar. [Vilassar]
(Maresme). Còpies pels marquesos de Moja. [24] p.
Català i llatí
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1723

Causa judicial entre els marquesos de Moja i Salvi Costa

Moja 475/II/6

Procediment obert per Josep Graells, jutge de capbrevació dels marquesos
de Moja i senyors dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra Salvi
Costa, ferrer de Vilassar, per negar-se a capbrevar. [Vilassar] (Maresme).
Còpia pels marquesos de Moja. [4] p.
Llatí i català

1723, abril, Causa judicial entre els marquesos de Moja i Joan Matas
10 - 1723,
setembre, 7 Procediment obert per Josep Graells, jutge de capbrevació dels marquesos
de Moja, senyors dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra Joan
Matas, pagès de Vilassar, per negar-se a capbrevar: exposició de fets i
diligències amb la sentència. [Barcelona]. Còpia pels marquesos de Moja.
[13] p.
Català i llatí

Moja 273/I/29

1723,
febrer, 13

Moja 274/I/26

Causa judicial entre els marquesos de Moja i Eulàlia Llavaneres i el seu fill
Joan Llavaneres
Procediment obert per Josep Graells, jutge de capbrevació dels marquesos
de Moja i senyors dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra Eulàlia
Llavaneres, vídua, i el seu fill Joan Llavaneres, pagès de Vilassar, per negarse a capbrevar: exposició de fets aportat pels marquesos de Moja i
diligències. [Vilassar] (Maresme). [6] p.
Català i llatí

1723,
Causa judicial entre els marquesos de Moja i Francesc Malloles
Moja 274/I/24
febrer, 13 1723, abril, 7 Procediment obert per Josep Graells, jutge de capbrevació dels marquesos
de Moja i senyors dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra Francesc
Valloles, àlies lo Moy per negar-se a capbrevar: diligències i fonaments de
dret aportats pels marquesos de Moja. Amb l'assentament que el denunciat
va capbrevar davant el notari Ignasi Teixidor el 16 de març i el 7 d'abril de
1723. [Vilassar] (Maresme). [6] p.
Català i llatí
1723,
setembre,
15 / 1723,
setembre,
18

Causa judicial entre els marquesos de Moja i Emmanuel Sarrancolí

1725,
desembre,
11

Causa judicial entre els marquesos de Moja i Maria Bassols

Moja 274/I/27

Procediment obert per Josep Graells, jutge de capbrevació dels marquesos
de Moja i senyors dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra
Emmanuel Sarrancolí, pagès de Vilassar, per negar-se a capbrevar:
exposició de fets aportat pels marquesos de Moja. Amb l'assentament a la
portada que el denunciat va capbrevar el 18 de setembre de 1723. [Vilassar]
(Maresme). Còpia pels marquesos de Moja. [4] p.
Català i llatí
Moja 274/I/29

Procediment obert per Josep Graells, jutge de capbrevació dels marquesos
de Moja i senyors dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra Maria
Bassols, vídua, per negar-se a capbrevar: diligències i exposició de fets
aportat pels marquesos de Moja. [Vilassar] (Maresme). [6] p.
Català i llatí
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1725,
gener, 8

Causa judicial entre els marquesos de Moja i Gracià Comas

Moja 274/I/28

Procediment obert per Antoni Serra Portell, jutge de capbrevació dels
marquesos de Moja i senyors dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç,
contra Gracià Comas, àlies Saura, per negar-se a capbrevar: diligències i
exposició de fets aportats pels marquesos de Moja. [Vilassar] (Maresme). [4]
p.
Castellà i llatí
1725, març, Causa judicial entre Flor i Gerard Triador i els marquesos de Moja
14 - 1725,
Procés evocat i seguit a la Reial Audència davant el jutge Leonardo
abril, 13
Gutierrez entre Flor i Gerard Triador, pare i fill respectivament, pagesos de
Premià, i els marquesos de Moja: súpliques, exposició de motius i
diligències. Barcelona. [26] p.
Castellà

Moja 475/II/3

1727,
setembre,
24 - 1728,
març, 1

Causa judicial entre els marquesos de Moja i Pere Jaume Cuquet

Moja 273/I/30

1727,
setembre,
24 - 1729,
febrer, 27

Causa judicial entre els marquesos de Moja i Jaume Cuquet de la Font

1731, abril,
10 - 1735,
gener, 28

Causa judicial entre els marquesos de Moja i Maria i Pere Matas

1731,
octubre,
27 - 1750,
juny, 3

Causa judicial entre Antoni Postius i els marquesos de Moja

Procediment obert per Antoni Serra Portell, jutge de capbrevació dels
marquesos de Moja, senyors dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç,
contra Pere Jaume Cuquet, pagès de Vilassar, per negar-se a capbrevar:
diligències i exposició fets. [Barcelona]. Còpia pels marquesos de Moja. [11]
p.
Castellà i llatí
Moja 274/I/30

Procediment obert per Antoni Serra Portell, jutge de capbrevació dels
marquesos de Moja i senyors dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç,
contra Jaume Cuquet de la Font, pagès de Vilassar, per negar-se a
capbrevar: diligències i exposició de fets aportats pels marquesos de Moja.
Amb l'assentament a la portada que el denunciat va capbrevar el 21 de març
de 1729. [Vilassar] (Maresme). Còpia per als marquesos de Moja. [15] p.
Castellà, llatí i català
Moja 475/II/7

Procediments oberts inicialment per Antoni Serra Portell, jutge de
capbrevació dels marquesos de Moja, senyors dels castells de Vilassar i de
Sant Vicenç, contra Maria i Pere Matas, de Vilassar, i després evocats per la
part demandada a la Reial Audiència, per negar-se a capbrevar. Inclou
croquis de les peces de terra. Barcelona. Còpia pels marquesos de Moja. 4
unitats. [174] p.
Castellà, llatí i català
Moja 311/7

Procediment evocat davant la Reial Audiència per Jaume Ubach, com a
procurador d'Antoni Postius, contra els marquesos de Moja per la causa de
capbrevació oberta pel domini directe i delmes d'unes peces de terra de
Vilassar: demanda, diligències i proves. Barcelona. Còpia per a Agnès
Copons. [120] p.
Castellà
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1733, abril,
9 - 1733,
abril, 13

Causa judicial entre els marquesos de Moja i Rosa Villar

Moja 274/I/32

1734, juny
14

"Jurídico discurso por los ilustres consortes marqueses de Moya con Maria
Moja 285
Matas, viuda de Magin Matas, çapatero, y Pedro Mas, sastre, como à tutor y
curador de la pupila Maria Matas, fundado en motivos de hecho y derecho en
respuesta de la unica duda que se diò a las partes en la causa de apelacion
de la sentencia definitiva hecha por el iuez emphiteoricario, vertiente en la
Real Audiencia y sala del Nob. Sr. don Ignacio de Rius: actuario Joseph Vila
not."

Procediment obert per Baltasar Oliveras, jutge de capbrevació dels
marquesos de Moja i senyors dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç,
contra Rosa Vilar, vídua de Francesc Villar, pescador de Vilassar, per negarse a capbrevar: diligències, súplica presentada per la denunciada. [Vilassar]
(Maresme). [4] p.
Castellà i llatí

Al·legació judicial redactada per [Domingo] de Vardier a l'apel·lació de Maria
Matas a la sentència dictada en primera instància pel jutge de les causes
d'emfiteusi per la qual era condemnada a confessar als marquesos de Moja
una peça de terra anomenada "Lo Cap del Torrent d'en Vehil", dues més
situades en la partida anomenada "dels Casals" del terme de Vilassar, una
altra del mateix terme i partida anomenada "Pujol" o "Santjoan" i part d'unes
cases i vinya de la plaça de Vilassar, així com també en pagar els lluïsmes.
Barcelona. Imprès. Impremta de Maria Martí. 28 p.
Castellà i llatí
1737,
Causa judicial oberta pels marquesos de Moja contra Jacint Torner
gener, 26 1737, març, Baltasar Oliveres, com a jutge de les causes de capbrevació de les rendes i
drets dels marquesos de Moja, com a senyors dels castells de Sant Vicenç i
26
de Vilassar, fa manament a Jacint Torner, confiter de Mataró, per a què
passi a capbrevar; segueixen les diligències posteriors. Vilassar (Maresme).
[9] p.
Llatí i català

Moja 24/6

1742,
octubre, 9 1751,
setembre,
10

Causa judicial entre la marquesa de Moja i Pere Freginals, ferrer d'Argentona Moja 311/13

1744,
setembre,
15 - 1749,
agost, 8

Causa judicial entre la marquesa de Moja i Josep Martí

Procediment obert per Pau Amat, jutge de capbrevació de la marquesa de
Moja i senyora dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra Pere
Freginals, ferrer d'Argentona, per negar-se a capbrevar: demanda, exposició
de fets. Mataró (Maresme). Còpia per a Pere Freginals. [138] p.
Castellà, català i llatí

Moja 311/16

Procediment obert per Caietà Roca, jutge de capbrevació de la marquesa de
Moja i senyora dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra Josep Martí,
de Mataró, per negar-se a capbrevar: demanda, diligències, exposició de
fets. Mataró (Maresme). Còpia per a la marquesa de Moja. [30] p.
Castellà
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1744,
setembre,
15 - 1749,
agost, 8

Causa judicial entre la marquesa de Moja i Bernat Clivillés

Moja 311/15

1744,
setembre,
15 - 1749,
juliol, 9

Causa judicial entre la marquesa de Moja i Josep Alias Goday i la seva
esposa Teresa, d'Argentona

1750, juliol,
4 - 1751,
novembre,
29

Causa judicial entre la marquesa de Moja i Rosa de Perpinyà Sanpere
Masferrer i el seu fill Joan Pau

Procediment obert per Pau Amat, jutge de capbrevació de la marquesa de
Moja i senyora dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra Bernat
Clivillés, de Mataró, per negar-se a capbrevar: demanda, diligències,
exposició de fets. Mataró (Maresme). Còpia per a la marquesa de Moja. [75]
p.
Castellà
Moja 311/20

Procediment obert per Pau Amat, jutge de capbrevació de la marquesa de
Moja i senyora dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra Pere
Freginals, ferrer d'Argentona, per negar-se a capbrevar: demanda,
fonaments de drets. Mataró (Maresme). Còpia per a la marquesa de Moja.
[101] p.
Castellà

Moja 311/22

Procediment obert per Ignasi Farràs, jutge de capbrevació de la marquesa
de Moja i senyora dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra Rosa de
Perpinyà i el seu fill per negar-se a capbrevar unes terres de Granollers:
demanda, exposició de fets. Mataró (Maresme). Còpia per a la marquesa de
Moja. [33] p.
Castellà

1760, març, Causa judicial entre Ramon Dalmases Ros i el marquès de Moja
4 - 1760,
Procediment obert davant el jutjat reial ordinari de Barcelona per Salvador
març, 26
Barrera, com a procurador de Ramon Dalmases, contra el marquès de Moja
pel domini directe d'una peça de terra de Cabrera: demanda i diligències.
Barcelona. Còpia per la marquesa de Moja. [5] p.
Castellà
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[1610]

"Diferens fens de Pere Moret, notari de Barcelona, com a tenint y regint les
Moja 278/5
escriptures de Nicolau de Mediona, notari de Barcelona, de diferens precaris
fets per los senyor[s] dels castells de Sant Vicens y de Vilassar a diferents
enfiteotas en poder de dit Mediona"
Acta de Pere Moret en què dóna fe i regesta diferents vendes de terra i
precaris atorgats davant el notari Nicolau de Mediona pels senyors dels
castells de Sant Vicenç i de Vilassar entre el 22 de maig de 1442 i el 26 de
juny de 1459. [Barcelona]. Esborrany. [26] p.
Català

[1770]

Nota per a l'obtenció de còpies i antecedents jurídics de diferents finques
que van ser atorgades en precari a Francesc Mas, àlies Roig, de Mataró

Moja 278/13

Nota en què s'adverteix de la necessitat de buscar còpies de l'escriptura de
precari atorgada per Pere Desbosc davant Pere Vicens de Mediona, notari
de Barcelona, a favor de Francesc Mas el 14 de desembre de 1465; així com
també d'una sentència de 4 de setembre de 1402 contra Bartomeu Feliu i de
confessions. [Barcelona]. [2] p.
Català
[1860]

Escriptura d'establiment a rabassa per un termini de quaranta anys atorgat
Moja 348/2
per Magí Porta, com a apoderat general de Josefa de Sentmenat d'una peça
de terra de Vilassar
Magí Porta, com a apoderat general de Josefa de Sentmenat, marquesa de
Moja i de Cartellà, viuda de Pere Carles de Sentmenat, marquès de
Castelldosrius, atorga l'establiment emfitèutic d'una peça de terra de Vilassar
per espai de quaranta anys a una persona que no s'identifica. L'esborrany
per la redacció de l'escriptura inclou al marges advertiments per completar-la
i clarificar-la. L'acompanya un formulari d'establiment a rabassa morta.
Barcelona. Esborrany. [19] p.
Català i castellà

[1870]

Establiment atorgat per Josep de Copons, marquès de Moja, del dret de
conduir aigua a favor de Sebastià Font

Moja 298/20

Dossier amb dues notes a la manera de regest de l'escriptura d'establiment
del dret d'aigua del torrent anomenat d'en Villà, de Vilassar, atorgada el 19
de setembre de 1764, i de la venda posterior, a Tomàs Piferrer o la seva
víuda, i nota sobre vendes a Piferrer. L'acompanya un croquis. [Barcelona]. 4
unitats. [4] p.
Castellà
[c. 1479]

Establiment emfitèutic atorgat per Pere Desbosc a favor de Pere Sentenyà

Moja 269/41

Pere Desbosc estableix a Pere Sentenyà una peça de terra situada a
Vilassar amb un porxo amb les pedres, fusta, teules i un rec d'aigua.
[Barcelona]. Esborrany. [2] p.
Llatí
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1375,
Escriptura d'enfranquiment atorgada per Pere Desbosc, senyor dels castells
novembre, 5 de Sant Vicenç i Vilassar, a favor d'Alemanya i Constança Rafart

Moja 325/II/5

Pere Desbosc atorga davant Francesc Cabanes, rector de l'església de
Vilassar, a favor d'Alemanya, filla de Simó Rafart, difunt, i muller de Narcís
Abril, i a la seva germana Constança, esposa de Pere Perpinyà, de Vilassar,
i a tots els seus descendents enfranquiment de domini i servitud. Vilassar (el
Maresme). Copia simple del segle XVIII d'una còpia autèntica estesa per
Ramon Godolà, notari de Barcelona. [4] p.
Llatí
1456 - 1488 "Conté diferents vendas, precaris y confessions antiguas de proprietats en
Vilassar, Argentona y Mataró"

Moja 113

Llibre amb les escriptures atorgades davant els notaris Nicolau i Pere Vicenç
de Mediona, referents a massos, peces de terra i cases situades en les
parròquies de Vilassar, Argentona i Mataró, en alou i domini directe dels
senyors dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç de Burriac. A manera de
llibre major, recull de 50 títols jurídics entre els quals es troben l'establiment
del Mas Vehil, àlies Moner, d'Argentona, a favor d'Anton Vehil, i la restitució
del Mas Llor d'Argentona. Inclou a l'inici un sumari per tiplogia dels
instruments jurídics i un altre d'onomàstic. Barcelona. Còpies autèntiques
esteses sobre paper segellat per Francesc Albià, notari de Barcelona, el
1743. [242] p.
Català i llatí
1480,
setembre,
13

Escriptures de venda de terres atorgades per Joan Lledó a Melcior Batlle i a
Arnau de la Castañeda

Moja 278/10

Dossier amb les escriptures atorgades per Joan Lledó i Feliu, de Cabrera, i la
seva esposa a Melcior Batlle, àlies Morot d'una peça de terra de la parròquia
de Cabrera a rabassa morta, i a Arnau de la Castañeda d'una peça de terra
de la mateixa parròquia, del lloc anomenat la Closa. Cabrera (Maresme). [5]
p.
Llatí
1676, març, "Stabliment fet y firmat per la noble senyora dona Teresa de Calders
Moja 298/1
13
Desbosch y de Santvicens, senyora dels castells de Sant Vicens y de
Vilassar a Miquel Xaus y Joan Ros, pagesos de Vilassar, de una font o
aygua que naix en lo torrent; olim dit del Mas Alovara, a cens de dos gallinas
pagadoras en la festa de Nadal"
Teresa de Calders Desbosc i de Santvicenç, esposa de Carles de Calders i
de Vilafranca i domiciliada a Barcelona, senyora dels castells de Sant Vicenç
i de Vilassar estableix a favor de Miquel Xaus i Joan Ros una font d'aigua del
torrent que abans s'anomenava del Mas Alovara, del qual es descriuen les
fites i els títols de propietat, amb l'obligació de prestar anualment en
concepte de cens anual dues gallines. Vilassar (Maresme). Còpia autèntica
signada per Joan Antoni Vigo, notari de Vilassar. [9] p.
Castellà i llatí
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1789, gener Lletres de Vicenç Ferrer i Toldrà al marquès de Moja
21 / 1792
Dossier amb la missiva de Vicenç Ferrer i Toldrà. Inclou una anotació sobre
un establiment emfitèutic sol·litat per Margarita Ferrer i Toldrà. Barcelona. 1
súplica. [2] p.
Castellà

Fons Marquesat de Moja
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01.02.04.03.02.01.05.03.01. LLEVADORS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1700] 1718

"Llevador antich de las rendas de Vilasar, Premià, Orrius, Argentona y
Mataró"

Moja 178

Registre dels emfiteutes d'Argentona, Cabrera, Cabrils, Mataró, Orrius,
Premià i Vilassar amb la quantia dels censos que han de satisfer al senyor
redactat devers l'any 1700, amb assentament de pagaments efectuats
posteriorment, amb dades de 1705 a 1718. Inclou sumari onomàstic a l'inici.
[Barcelona]. [345] p.
Català
[1715] 1720

"Llevador dels censsos que reben los il·lustres señors marquesos de Moja
com ha señors del castell de Vilassar y de Sant Vicens en los termens de
Argentona, Cabrera y Orrius"

Moja 402

Registre dels emfiteutes d'Argentona, Cabrera i Orrius i de la quantia i
concepte (delmes, braçatges, tasques i quints) dels censos i altres
prestacions que han de satisfer al senyor redactat devers 1715, amb notícia
dels pagaments efectuats pels mateixos el 1719 i 1720. Inclou sumari
onomàstic a l'inici. [Barcelona]. [71] p.
Català
[1720]

"Llevador dels censos, tascas y brassatges que los il·lustres cònjuges
Moja 501/IV
marquesos de Moya de la Torre com a señors dels castells de Sant Vicens y
de Vilassar reben en Vilassar y altres parts segons las confessions fetas per
los emphiteotas en poder de Ignasi Texidor burgès y notari den del any 1720
en avant"
Registre de 65 emfiteutes i de la quantia i concepte (delmes, braçatges,
tasques i quints) dels censos que han de satisfer al senyor redactat devers
1720, a partir del capbreu d'Ignasi Teixidor. També es troba estès a la part
del darrere un regest d'un establiment emfitèutic de 1320. Inclou sumari
onomàstic a l'inici. [Barcelona]. [30] p.
Català

[1734] /
1738

"Llevador de las pessas de terra que fan y prestan delme dit de colomarench Moja 501/II
als il·lustres senyors cònjuges marquesos de Moja de la Torre, com a
senyors dels castells de Sant Vicens y de Vilassar"
Registre de 17 emfiteutes amb notícia de l'extensió de les seves terres i de
les prestacions que han de satisfer al senyor redactat devers 1734, amb
notes de 1738 que amplien les dades (notaris autoritzants i canvis de
titularitat). Inclou sumari onomàstic a l'inici. [Barcelona]. [10] p.
Català

[1738]

Llevador dels censos de Vilassar i Premià

Moja 501/IX

Registre de 74 emfiteutes i de la quantia i concepte (tasques, braçatges i
altres parts de fruits) dels censos que han de satisfer al senyor. Inclou
sumari onomàstic a l'inici. [Barcelona]. [33] p.
Català
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01.02.04.03.02.01.05.03.01. LLEVADORS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1749]

"Nota dels censos y demés cosas que deu cobrar annualment lo senyor
Moja 256/V/2
Marquès de Moya com a senyor del castell de Vilassar, segons lo llevador de
l'any 1749 fet per lo reverent Joan Revanell"
Taula de comptes en columnes en què es detallen diners, forment, ordi,
espelta, mestall, vi, gallines, pollastres i cansalada. [Barcelona]. [8] p.
Català

[1749] 1878

Llevador dels censos que reben els marquesos de Moja, de Vilassar, Premià, Moja 406
Cabrera, Argentona, Mataró, Cabrils i Teià
Registre dels emfiteutes de Vilassar, Premià, Cabrera, Argentona, Mataró,
Cabrils i Teià i de la quantia i concepte (delmes, braçatges, tasques i quints)
dels censos que han de satisfer al senyor redactat devers 1749, amb notícia
del capbreu (anomenat "de Teixidor"), del llevador (anomenat "de Roselló") i
títols jurídics que els legitimen, així com els pagaments efectuats amb dates
anteriors (les primeres de 1722). També es troben esteses anotacions
posteriors (fins a 1878) de pagaments realitzats pels censataris, i notes
sense relligar. Inclou sumari onomàstic a l'inici. [Barcelona]. [309] p.
Català i castellà

[1785] 1897

Llevador dels censos que cobren els marquesos de Moja corresponents a
terres de Vilassar, Premià, Cabrera, Argentona i Mataró

Moja 405

Registre dels emfiteutes de Vilassar, Argentona, Cambrils i Mataró i de la
quantia i concepte (delmes, braçatges, tasques i quints) dels censos que han
de satisfer al senyor redactat devers 1785, amb notícia del capbreu
(anomenat "de Teixidor"), llevador (anomenat "de Roselló") i títols jurídics
que els legitimen, així com els pagaments efectuats amb dates anteriors (les
primeres de 1720). També es troben esteses anotacions posteriors (fins a
1897) de pagaments realitzats pels censataris, i notes sense relligar. Inclou
sumari onomàstic a l'inici. [Barcelona]. [325] p.
Català i castellà
[1820]

Llevador dels censos que reben els marquesos de Moja, de Vilassar, Cabrils, Moja 501/V
Argentona, Premià i Mataró
Registre dels emfiteutes de Vilassar, Cabrils, Argentona, Premià i Mataró i de
la quantia i espècie (forment, gallines dels censos que han de satisfer al
senyor redactat devers 1821, amb notícia de l'anomenat Capbreu de Teixidor
i Llevador de Rosselló, i pagaments efectuats amb dates anteriors (les
primeres de 1733). També es troben esteses anotacions posteriors (fins a
1878) de pagaments realitzats pels censataris, i notes sense relligar. En el
darrer foli s'adverteix la incompletesa del llevador per quan "faltan molts per
continuar dels emfiteotas fan censos, so és, de Cabrera, Premià, Argentona
y Mataró y de altres parts…". Inclou sumari onomàstic a l'inici. [Barcelona].
[298] p.
Català

Fons Marquesat de Moja

597

01.02.04.03.02.01.05.03.01. LLEVADORS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1832] 1864

"Llevador de las rentas que los señores marqueses de Moya perciben en
Cabrils"

Moja 211/2

Registre dels emfiteutes de Cabrils i de la quantia i espècie (en diner,
forment, gallines, pollastres...) dels censos que han de satisfer al senyor
redactat devers 1832, amb dades dels pagaments efectuats per cada
censatari en dates anteriors (les primeres de 1740) que es troben assentats
en un "llevador antich", del qual es cita el foli, i també de pagaments
realitzats en dates posteriors (en alguns censaris fins a 1864). Inclou sumari
onomàstic a l'inici. [Barcelona]. [39] p.
Català
[1832] 1877

"Llevador de la Marquesa de Moya per las rendas de Vilasar"

Moja 211/1

Registre dels emfiteutes de Vilassar i de la quantia i espècie (en diner,
forment, gallines, pollastres...) dels censos que han de satisfer al senyor
redactat devers 1832, amb dades dels pagaments efectuats per cada
censatari en dates anteriors (les primeres de 1747) que es troben assentats
en un "llevador antich", del qual es cita el foli, i també de pagaments
realitzats en dates posteriors (en alguns censaris fins a 1877). Inclou sumari
onomàstic a l'inici. [Barcelona]. [102] p.
Català
[1832] 1880

"Llevador de las rentas que los señores marqueses de Moya perciben en
Argentona"

Moja 211/3

Registre dels emfiteutes d'Argentona i de la quantia i espècie (en diner,
forment, gallines, pollastres...) dels censos que han de satisfer al senyor
redactat devers 1832, amb dades dels pagaments efectuats per cada
censatari en dates anteriors (les primeres de 1734) que es troben assentats
en un "llevador antich", del qual es cita el foli, i també de pagaments
realitzats en dates posteriors (amb notícia de censos lluïts entre 1869 i
1880). Inclou sumari onomàstic a l'inici. [Barcelona]. [65] p.
Català
[1855]

"Censos del Popble de Sant Genís de Vilasà que es deuan pagà a la il·lustre Moja 501/VI
señora marquesa de Moya y no es cobran"
Registre dels emfiteutes de Vilassar, Argentona, Premià, Cabrera i Teià que
no paguen els censos, però amb notícia de pagaments anteriors a la
redacció del llevador els més antics dels quals daten de 1709. [Barcelona].
[15] p.
Català

[c. 1700]

Pàgina d'un llevador de Vilassar i Orrius

Moja 269/2

Fragment d'un registre en el qual es troben assentades diferents propietats
de Vilassar i Orrius amb les prestacions senyorials. [Vilassar] (Maresme). [2]
p.
Català
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01.02.04.03.02.01.05.03.01. LLEVADORS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1621 / 1628 "Llevador dels censos ab grans y ab diner y censals de Vilasar, Cabrera,
Moja 403
/ 1675 Argentona y Mataró fet en lo any 1621"
1680
Registre dels emfiteutes de Vilassar, Cabrera, Argentona i Mataró i de la
quantia i gènere (cereals i diners) dels censos que han de satisfer a Pere
Desbosc i de Sant Vicenç, senyor del castell, redactat el 1621, amb
assentaments de pagaments per part d'alguns emfiteutes efectuats el 1628.
A continuació segueixen un plec amb el títol "Es codern de capbrevacions de
mi senyora Dª. Theresa de Calders" (llevador efectuat a partir d'un capbreu
no conegut del qual es cita el foli per cada emfiteuta, i en el qual es troba
també assentada una confessió emfitèutica realitzada per Pau Lloberas del
Torrent, pagès de Vilassar, l'1 de setembre de 1680), un darrer llevador o
esborrany de capbreu que s'inicia el 22 de desembre de 1675 i el "Memorial
del que·s degut de comptes de la cabbrevatió a mi senyora dona Teresa de
Calders Desbosch y de Sant Vicens ab debitoris firmats que las pagas ja són
caigudas als 30 de octubre de 1676". [Barcelona]. [140] p.
Català
1656

"Lavador de les parts y delmes de colomarenchs de v[e]rema del any 1656
que rep lo senyor don Phederich Desbosch y de Sant Vicens en Vilassar"

Moja 312/43

Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. Amb la producció de les vinyes del castell. Inclou un sumari a
l'inici. [Vilassar] (Maresme). [20] p.
Català
1658

"Llevador de les parts y delmes de colomarenchs de verema que don
Moja 312/45
Phederich Desbosch y de Sant Vicens rep en Vilassar en lo any 1658 y
també les càrregues de verema que rebrà de les viñes del castell de dit lloch
y les càrregues de vi rebrà del tersó té en la rectoria de dit lloch dit any 1658
ab son abesedari"
Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. Amb la producció de les vinyes del castell. Inclou un índex a l'inici.
[Vilassar] (Maresme). [22] p.
Català

1666

"Llevador de les pars y delmes de colomarenchs de verema del castell de
Vilassar del any 1666"

Moja 312/52

Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. Amb la producció de les vinyes del castell. [Vilassar] (Maresme).
[8] p.
Català

1668

"Llibreta del delme de la verema de Vilassar tocant al terssó del castell del
any 1668 en la primer[a] ralla se asentan les càrregues de si coves y en la
segona las de vuit covens"

Moja 312/54

Registre dels prestadors del delme amb les quantitats satisfetes. [Vilassar]
(Maresme). [19] p.
Català
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01.02.04.03.02.01.05.03.01. LLEVADORS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1671

"Llavador dels censos que los senyors dels castells de Sant Vicens y de
Vilassar reben de diferents personas an los termens y parrochia de Vilassar,
Argentona, Orrius, Premià, Cabrera y vila de Mataró, copiat de altres
llevadors antichs y dels capbreus de dits senyors de dits castells an lo any
1671…"

Moja 501/I

Registre dels censataris i dels censos que satisfan al senyor agrupats per les
localitats de Vilassar, Argentona, Premià i Cabrera. Inclou, sense relligar
dues notes sobre els censos d'un emfiteuta, i a continuació relligat una taula
amb diferents columnes del forment, ordi i espelta, gallines, pollastres i
diners que es cobren, el "Memorial o llevador dels censos y censals que lo
senyor dels castells de Sant Vicens y de Vilassar acostuma rebrer de
diferents personas an los termens de Vilassar, Premià, Cabrera, Argentona y
Orrius y Vila de Mataró en diner" (relació de les persones amb el que satisfan
en diner, ordenat pels llocs de Vilassar, Argentona, Premià i Cabrera); 12
lletres de Francisco de Oris dirigides a Joan Antoni Vigo, notari de Vilassar; 1
inventari dels cellers i eines per a fer vi del Castell de Vilassar i taba de
l'arrendament de la casa i terres anomenades del Masover del Castell de
Vilassar atorgada per Maria Desbosc, viuda de Federic Desbosc i de
Santvicenç. Barcelona i Vilassar (el Maresme). [115] p.
Català i llatí
1715

"Llevador dels censsos que reben los il·lustres señors marquesos de Moja
per los castells de Vilassar y Sant Vicens en los térmens de Argentona,
Cabrera y Orrius"

Moja 501/III

Registre dels emfiteutes d'Argentona, Cabrera i Orrius i de la quantia en
diner i espècie (en forment, gallines, formatges, cansalades...) dels censos
que han de satisfer al senyor redactat devers 1715. Inclou sumari onomàstic
a l'inici. [Barcelona]. [54] p.
Català
1715 - 1739 Llevador dels censos de Mataró

Moja 501/VIII

Registre dels emfiteutes de Mataró i de la quantia i concepte (delmes,
braçatges, tasques i quints) dels censos i altres prestacions que han de
satisfer al senyor redactat el 1715, amb notícies posteriors. Inclou sumari
onomàstic a l'inici. [Barcelona]. [24] p.
Català
1738 - 1765 "Llevador de Argentona, Cabrera y Òrrius"

Moja 404

Registre dels emfiteutes d'Òrrius, Cabrera i Argentona amb les tasques,
braçatges i censos que satisfan. A continuació anotacions esparses sobre el
pagament de diferents emfiteutes i una relació que inclou vuit emfiteutes de
Premià amb descripció de la qualitat, extensió i límits de les seves terres i els
censos que paguen. [Barcelona]. Fragment. [22] p.
Català

Fons Marquesat de Moja

600

01.02.04.03.02.01.05.03.01. LLEVADORS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1820,
octubre, 17

"Nota individual de los parroquianos del término de San Ginés de Vilassar
que desde el día 1820 hasta al 17 octubre del mismo han pagado tan
solamente la parte tocante de diezmo de vendimias a su cura párroco"

Moja 87/4

Relació del rector de Vilassar amb els que han satisfet el delme de raïm i la
seva quantia.[Vilassar] (Maresme). [2] p.
Castellà
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01.02.04.03.02.01.05.03.02. CENSOS, DELMES, TASQUES, LLUÏSMES I
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1670]

Relació de terres del Mas Roig

Moja 262/19

Inventari anònim de les peces de terres del mas Roig, del veïnat de Cabrils,
que es creia ocupava el lloc de la casa de Jaume Casanovas. Inclou el Mas
Amadó, abans de Genís Amat. [Barcelona]. [7] p.
Català
1370

"Comptes de dit any 1370"

Moja 279/5

Comptes de censos dels homes de Vilassar i Argentona. [Barcelona]. [13] p.
Català
1861,
desembre,
12

Nota sobre el cobrament del lluïsme d'una casa amb una peça de terra de
Vilassar

Moja 298/14

Regest de l'escriptura atorgada davant Esteve Casellar, notari de Vilassar,
en la qual es fa constar que Magí Porta, apoderat de la marquesa de Moja,
va cobrar el lluïsme d'una casa situada en el carrer de Sant Pau establerta
per Josep Castellls, veí de Mataró, a Bonaventura Alsina, fabricant de
Vilassar. [Barcelona]. 1 p.
Castellà
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Títol/Descripció

Topogràfic

[1590]

"Concell de advocat contra los òmens de Vilasar per no voler aportar la
verema en casa del rector de Vilasar"

Moja 269/11

Nota anònima en la que es demana el parer a un advocat també anònim
sobre el transport dels delmes. Inclou la resposta. [Barcelona]. [2] p.
Català
[1850]

"Relación del líquido producido de los diezmos percibidos por el señor
marqués de Barbará, hoy la condesa viuda de Solterra, en el año común del
decenio de 1827 a 1836 en el término de San Ginés y San Juan de Vilasar,
según resulta de la información de testigos ante el juzgado de primera
instancia de Mataró..."

Moja 87/5

Taula a columnes amb les espècies recollides (blat, ordi, faves, vi...) i la seva
quantia i valor, signada per la comtesa de Solterra. [Barcelona]. 1 p.
Castellà
1626

"Memorial dels grans se aplegan de parts i delmes en lo questel lo a[n]y
1626"

Moja 312/27

Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. Amb el "Memorial del gra se cul en la eratat del questel 1626".
[Vilassar] (Maresme). [8] p.
Català
1636

"Parts y delme any 1636"

Moja 312/33

Llibreta amb el registre dels prestadors del delme amb les quantitats
satisfetes. Amb la producció de les vinyes del castell. [Vilassar] (Maresme).
[17] p.
Català
1715

Informe sobre els delmes dels colomarencs

Moja 269/10

Informe anònim en el que, després d'exposar els antecedents de conflictes
pels delmes, es fa relació de les terres, amb les escriptures i títols jurídics
corresponents, de la causa oberta el 1674 contra la senyora Teresa de
Calders, justificant els drets de l'esmentada senyora. [Barcelona]. [25] p.
Català

1802, juliol
30 / 1802,
agost 14

Lletres de Salvador Isart al batlle de Vilassar

Moja 260/22

Dossier amb les missives de Salvador Isart, enviades al batlle de Vilassar en
nom de Josep Anton Aragó, procurador dels marquesos de Moja, en les que
tracta de delmes. Mataró (el Maresme). 2 lletres. [4] p.
Castellà

Fons Marquesat de Moja

603

01.02.04.03.02.01.05.03.02.01. DELMES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1824,
febrer, 3

Escriptura d'hipoteca dels delmes de Vilassar, Cabrera, Cabrils, Argentona i
Mataró a favor de la Reial Hisenda per satisfer el dret de lanzas

Moja 255/13

Maria d'Amat de Sarriera i de Copons, muller de Cayetano de Cortada i
d'Amat, baró de Maldrà, per satisfer els impostos i drets per la transmissió
dels béns i títols heretats de la seva mare, marquesa de Moja, atorga davant
el notari Nicolau Simon Labrós escriptura d'hipoteca dels delmes de la
senyoria de Vilassar, Cabrera, Argentona i Mataró a favor de la Reial
Hisenda. Còpia simple. [4] p.
Castellà
1825, juliol, Conflicte amb el rector de Vilassar pels delmes del marquès de Barbarà i el
Moja 255/4
11 - 1835,
marquès de Moja
desembre, 9
Dossier amb les súpliques dirigides al bisbe de Barcelona en relació als
incompliments del rector de Vilassar en matèria de delmes. Inclou un ofici de
la Delegació de la Comissió d'Intendència en el partit de Mataró dirigit a
l'Ajuntament de Vilassar. Barcelona. Còpies i original. 5 unitats. [14] p.
Castellà

1829, juliol,
7 - [1837]

Delmes de Vilassar

Moja 255/2

Dossier amb les llibretes i notes del cobrat com a delme de Vilassar del
marquès de Pinós i de la marquesa de Moja en les quals es fa constar el
pagès, l'espècie de la collita i la quantia. [Vilassar] (Maresme). [39] p.
Català
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

"Memorial de les terres d'en Ferrer de la Font que à stablidas a diferens
personas"

Moja 269/73

Relació sumària de peces de terra subestablertes per Ferrer de la Font.
[Barcelona]. [2] p.
Català
[14]88,
"Declaració feta a instància del senyor Pere Desbosch contra Salvador Lladó Moja 269/67
setembre, 3 de Cabrils de Vilasar ab que·l condamnen paguie deu anyadas dels censos
enderreriats"
Acta de declaració de Guillem Jordà i Pere Vicenç de Mediona, notaris de
Barcelona, confessant que Salvador Lladó, de Cabrils, deu a Pere Desbosc,
senyor de Vilassar, 10 anyades de censos. [Barcelona]. [2] p.
Català
[1675]

Debitori de lluïsme atorgat per Bartomeu Madanc a favor de Teresa Calders, Moja 262/15
Desbosc
Regest de l'escriptura de debitori en el qual es fa constar el notari Joan
Llavaneras, notari de Vilassar, el dia 26 d'agost de 1675 i les quanties.
[Barcelona]. [2] p.
Català

[1717]

Minuta d'honoraris d' Anton Gual que han de satisfer Jaume Ollar i Joan
Riutet, procuradors dels marquesos de Moja

Moja 256/IX

Relació d'Antoni Gual, notari de Vilassar, en què detalla els seus treballs
realitzats com a notari i els seus corresponents imports: dietes per actes de
possessió, requeriments i inventaris, escriptures i còpies. [Vilassar]. [7] p.
Català
[1737]

Censos dels masos Colomer i Dilmer de Vilassar

Moja 269/79

Notes sobre els censos que presten els masos Colomer i Dilmer així com els
censos requerits a Josep Colomer el 1716 i 1737 i relació de peces de terra
de Colomer que eren del mas Dilmer. [Barcelona]. [5] p.
Català

[1742]

Súplica de la Comunitat de Preveres de Santa Maria del Mar al marquès de
Moja

Moja 312/90

El vicari perpetu i la Comunitat de Preveres de la l'Església Parroquial de
Santa Maria del Mar de Barcelona, després d'exposar que han obtingut la
venda a carta de gràcia per via d'execució d'una casa i diferents peces de
terra de Vilassar de Sebastià Espinas que estan sota alou del marquès de
Moja, sol·liciten la gràcia del lluïsme. [Barcelona]. [3] p.
Català
[1760]

Lletres a un tal Gallart

Moja 230 bis/33

Dossier amb la missiva a un tal Gallart (no consta el nom) en la que tracta
d'una escriptura del mas Aymerich, del terme de Cabrera. [Barcelona].
Esborrany. 1 lletra. [3] p.
Castellà
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[1880]

Transmissions de terres de Vilassar

Moja 298/19

Nota en què es fan constar les transmissions de terres efectuades
primerament per Pere Carbonell a favor de Valentí Comelles, el 17 de
novembre de 1868, i de Joan Mir a Rosa Sarval el 17 d'octubre de 1880.
[Barcelona]. [2] p.
Castellà

[c. 1575]

"Memorial dels dèbits de la casa de Joan Andreu de Vilassar per fer la
agraduació"

Moja 269/20

Relació de despeses en un plet entre Joan Andreu, de Vilassar, i Miquel de
Santvicenç, per calcular els deutes de Joan Andreu. [Barcelona]. [4] p.
Català i llatí
[c. 1580]

"Memorial de les terres de'n Farrer de la Font y altres"

Moja 269/69

Relació de quatre propietats immobles venudes per un tal Bruguera.
[Vilassar]. (Maresme). 1 p.
Català
[c. 1590]

"Memorial de dos pesas de terra o patis per fer case en Vilesar que la una es Moja 269/76
de Barnat Pons, l'altra de T. Casals"
Nota dels censos que satisfan i els límits. [Barcelona]. [2] p.
Català

[c. 1590]

Relació de peces de terra d'Andreu Vidal i nota sobre venda de Joan Farrer
de la Font a Francesc Morot

Moja 269/72

Inventari de les terres amb els seus límits i advertiment que a 6 de desembre
de 1540 Joan Farrer, de Vilassar, va vendre a carta de gràcia 5 peces de
terra, escriptura de la qual va ser protocol·litzada per Joan Saragossa, notari
de Barcelona. [Barcelona]. [4] p.
Català

[c. 1590]

Lletra de Bartomeu Portella a Pere Desbosc

Moja 269/68

Missiva amb una relació de peces de terra de les quals Bartomeu Portella,
segons declaració de Pere Desbosc, havia de cobrar el terç del lluïsme.
[Vilassar] (Maresme). [1] p.
Català
[c. 1590]

"Albarà de lluysme del censal de 200 lliures"

Moja 269/5

Rebut de sis lliures satisfetes pel senyor Colomer de Munt en concepte de
paga de lluïsme per haver manllevat un censal de 200 lliures. [Vilassar]
(Maresme). [2] p.
Català
[c. 1590]

"Memorial de las pesas de terra que fan tasca en Vilassar y de qui són"

Moja 269/3

Relació de propietats amb els seus límits. [Vilassar] (Maresme). [2] p.
Català
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[c. 1590]

"Albarà de un lluysme de una pesa a comprat la den Colomer de Munt"

Moja 269/4

Rebut de dos ducats satisfets per en Pujolar de Vilassar en concepte paga
de lluïsme per la compra d'una peça de terra d'en Colomer de Munt".
[Vilassar] (Maresme). [2] p.
Català

[c. 1670]

Límits i censos del mas Colomer de Munt de Vilassar

Moja 269/64

Dossier amb la relació amb els límits de peces de terra del mas Colomer de
Munt i "Nota dels censos fa lo mas Colomer de Munt per Sant Pera y Sant
Feliu als senyors dels castells de Sant Vicens y de Vilasar. [Barcelona]. 2
unitats. [3] p.
Català
[c. 1670]

"Nota de la casa del mas Lladó de Vilasar y la estimasió que ne han fet los
expers"

Moja 269/62

Valoració de la casa, en 964 lliures, i de les terres, en 1767 lliures, 1 sou i 8,
d'un tal Vives, com a successor de Teresa Lledó, amb l'advertiment que es
creu que són en alou del rector de Caldes d'Estrac, però que en cas que els
senyors del castell de Vilassar trobessin títols justificatius del domini passin a
considerar-se els seus senyors, amb l'estima que el lluïsme suma 239 lliures
i 4 sous. [Barcelona]. [2] p.
Català
[c. 1700]

"Afrontacions de les peces de terra de casa Tió de Premià"

Moja 269/60

Relació de propietats amb els seus límits. [Barcelona]. 1 p.
Català
[c. 1770]

Nota sobre l'heretat de Teresa Espinàs i Gabriel Espinàs, mare i fill, de
Vilassar, propietat de la Comunitat de Santa Maria del Mar

Moja 269/59

Relació de propietats, amb el seva qualitat i situació. [Barcelona]. 1 p.
Català
[c. 1790 /
1835]

Mas Rafart de Vilassar

Moja 312/84

Dossier amb un regest incomplet d'un reconeixement de Jaume Rafart,
pagès de Vilassar, que té per títol "Notícies corresponents al Mas Rafart" i
notes d'advertiment pel cobrament d'un lluïsme de la transmissió de la finca
el 1835. (Barcelona). 3 unitats. [3] p.
Català i castellà
[c. 1840]

Afrontacions de dues peces de terra de Vilassar

Moja 269/63

Relació amb els límits de dues peces de terra, una de Joan Comas, situada
en la partida anomenada Caranyeners, i una altra de Ventura Ribas, situada
en l'anomenada els Bassals. [Barcelona]. 1 p.
Català
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1370

"Notícia de lo que debían a Pere Desbosch, senyor dels castells de Sant
Vicens y de Vilassar, per pensions y servituts"

Moja 279/4

Comptes dels deutes dels homes de Vilassar i Argentona cobrat per part de
Pere Desbosc dels homes de Vilassar i Argentona. [Barcelona]. [9] p.
Català

1558,
"Coern dels lloysmes que reb lo senyor Bosc de Vilasar en la capbrevació fa
febrer, 28 - de sas rendas en poder de Joan Carles, notari"
1568, [agost]
Llibreta amb els assentaments dels lluïsmes cobrats per part del senyor del
Castell de Vilassar corresponents a les terres de Vilassar, Argentona i
Mataró en els quals es consta el nom i la quantitat satisfeta per cada
pagador. [Barcelona]. [21] p.
Català

Moja 256/VIII

1589, març, "Àpoca del lluïsme de l'aiustament de preus de la venda fa Antoni Creus de
23
Argentona a Antich Vinyals"

Moja 269/77

Nota sobre l'àpoca atorgada per Marina Desbosc a favor d'Antic Vinyals,
pagès d'Argentona. Inclou anotacions de vendes. [Barcelona]. [4] p.
Català
1633, març, Rebut de Pere Desbosc i de Santvicenç a favor d'Antoni Piferrer per un
9
lluïsme

Moja 543/14

Pere Desbosc reconeix haver rebut de Toni Piferrer, menor de dies, 6 lliures
en concepte d'un lluïsme de 8 per una permuta que féu amb Antoni Estrany
de Vilassar. Les altres 2 lliures es pagaran per sant Joan de juny vinent.
[Barcelona]. 1 p.
Català
1634

Relació de les persones dels termes de Vilassar i Argentona que deuen
censos

Moja 312/82

Dossier amb el "Memorial dels qui deuen grans y demés sensos de Vilaçar
fins l'any 1634", el "Memorial dels qui deuen sensos, axí en gra com en
dinés, canselada y gallines fins l'any 1634 en lo terme de Argentona" i llista
sense títol però que possiblement és una relació d'impagats. [Vilassar]
(Maresme). 3 unitats. [6] p.
Català
1651,
octubre,
30 - 1651,
desembre,
20

Causa judicial entre Elisabet Abril i Bartomeu Tolrà

Moja 475/II/4

Procés obert per Elisabet Abril, vídua de Pau Abril, pagès de Vilassar davant
el jutge Jaume Domènec, de Mataró, contra el seu sogre Bartomeu Tolrà per
l'herència de Pau Abril: deposició de testimonis, exposició de fets. Vilassar
(Maresme). [56] p.
Llatí i català
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1658,
octubre,
27 - 1667,
agost, 31

"Memoria dels diners de censos que cobraré en lo Castell de Vilassar
comensant jo misser Joan Romaguera a ser procurador del Sr. Don
Phedarich Desbosch a 22 octubre 1698"

Moja 256/VI

Llibreta de registres de censos del Castell de Vilassar cobrats pel procurador
del senyor del castell en el qual consta la data del cobrament, la seva
quantia, el nom i cognom del pagador. [Vilassar] (Maresme). [55] p.
Català
1664, març, Causa judicial oberta per Genís Recoder, Jaume Campins, Maria Vilar i
Moja 22/III
altres contra Pere Isern, Onofre Lladó i altres
10 - 1671,
març, 20
Procés judicial motivat pel fet que Pere Isern, Onofre Lladó i altres pretenien
que Genís Recoder, Jaume Campins, Maria Vilar i altres satisfessin els
censals que tercers havien fet sobre el mas Colomer i altres terres en mans
dels demandats. La causa inclou proves documentals presentades per
Maties Villar i altres, Joan Amat, Genís Recoder i altres; la declaració de
testimonis, la concòrdia entre Pacià Sabater i Maria Julià, vídua d'Antoni
Julià, Pau Amat i Roure, curador dels fills i hereus d'Antoni Julià; la concòrdia
entre Pacià Sabater, d'una part, i Macià Villar i Genís Recoder, de l'altra; la
concòrdia entre Pacià Sabater, d'una part, i Jaume Campins, de l'altra.
Barcelona. 2 unitats. [1388] p.
Llatí i català
1665,
setembre,
28

Lletra de Joan Antoni Vigo a Frederic Desbosc i de Santvicenç

Moja 317/10

Dossier amb la missiva de Joan Antoni Vigo, notari, en la que tracta de
censos i lluïsmes. Vilassar (el Maresme). 1 carta. [2] p.
Català

1699, maig, Causa judicial oberta per Josep Picaire contra Francesc Feliu de la Penya
Moja 24/15
23 - 1704,
maig, 14
Josep Picaire, botiguer de teles de Mataró, presenta demanda davant la
Reial Audiència de Catalunya contra Francesc Feliu de la Penya per una
peça de terres de 5 quarteres situada a Mataró, en alou dels castells de
Vilassar i de Sant Vicenç, la qual Teresa de Calders, senyora dels esmentats
castells, usà el dret de fatiga a favor de Josep Picaire. Barcelona. [364] p.
Llatí i català
1718,
gener, 15

Acta de presència i manifestacions estesa redactada per Antoni Guals

Moja 269/78

Antoni Guals, notari de Vilassar, estén acta de com, requerit per Joan Riutet,
procurador d'Agustí de Copons, va pendre jurament a Jaume Ollar, prevere i
exprocurador de Frederic Desbosc i de la seva esposa Teresa Calders, i a
Francesc Serra, pagès, i va recollir les seves declaracions, que reprodueix,
relacionades amb el cobrament dels censos del mas Jalencas, anteriorment
anomenat Ferrer de la Font i Mas Estruch. Vilassar. Còpia autèntica. [4] p.
Llatí i català
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1730,
desembre,
4 - 1731,
novembre,
14

"Nota laudimiorum debitorum incipientium die 4 dezembris 1730"

Moja 256/VII

1760,
desembre,
18

Lletres de Salvador Feliu de la Penya i Isern al marquès de Moja

1768,
novembre,
29

"Nota dels actes que mi senyora la marquesa de Moya ha firmat per rahó de
senyoria lo dia 29 de noembre 1768 en poder de Miquel Vila, notari de
Vilassar"

Llibreta de registres de lluïsmes del Castell de Vilassar cobrats pels
marquesos de Moja en la qual consta el nom i cognom del pagador, la data,
la quantia econòmica i, si escau, les incidències del cobrament. Sembla
redactat per Miquel Vila, notari de Vilassar. Inclou també rebuts i ordres de
pagament, així com també, sense relligar, rebuts i comptes de Miquel Vila,
com a notari redactor de la capbrevació. Vilassar (Maresme) i Barcelona.
[55] p.
Llatí i català
Moja 261/8

Dossier amb la missiva de Salvador Feliu de la Penya i Isern, en la que tracta
de la venda del Mas Colomer. Vilassar (el Maresme). 1 lletra. [3] p.
Català
Moja 312/81

Minuta dels honoraris professionals de Miquel Vilà per diferents escriptures
esteses entre 1764 i 1768 i de les quals la marquesa cobrava lluïsme.
Vilassar (Mares). [2] p.
Català
1775,
gener, 28 1775, març,
16

Resum i transcripció parcial de l'escriptura de cessió d'una casa, d'un celler i
de diferents peces de terra situades a Vilassar, a la Font del Colomer,
atorgada per la Comunitat de beneficiats de Santa Maria del Mar a favor de
Francesc Puig, professor del Real Col·legi de Cirugia

Moja 298/9

Regest i còpia de la cessió atorgada pels procuradors de la Comunitat de
beneficiats de Santa Maria del Mar, i protocol·litzada per Fèlix Campllonc,
notari de Barcelona, a favor de Francesc Puig, primer ajudant consultor dels
reials exèrcits, d'unes propietats de Vilassar, sota el domini directe dels
marquesos de Moja, sota pactes i condicions que es detallen. Amb la
diligència del Registre d'Hipoteques i el decret de l'Església. Barcelona. [11]
p.
Llatí, català i castellà
1783,
novembre,
30

Lletres de Joan Vila a Pere Pons, prevere i procurador general del marquès
de Moja

Moja 261/20

Dossier amb la missiva de Joan Vila (prevere) en la que tracta d'un lluïsme
pagat per Josep Anton Capdevila. Vilassar (el Maresme). 1 lletra. 1 p.
Català
1785,
octubre 12 /
1785,
novembre
14

Lletra de Joan Morea i Alemany al marquès de Moja

Moja 491/12

Dossier amb la missiva de Joan Morera i Alemany (comerciant i ciutadà de
Barcelona) en la que demana la gràcia del lluïsme per una peça de terra de
Vilassar. Inclou al marge inferior una anotació sobre la resposta. Barcelona.
1 carta. [2] p.
Català
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1796, maig
16 / 1796,
maig 21

Lletres de Joan Manà al marquès de Moja

Moja 491/10

Dossier amb la lletra de Joan Manà com a apoderat d'Antònia Bas, Francesc
Sastre i Maria Francisca Sastre i Bas, Fèlix Oller, Fèlix Bellver, Benet
Coderch, Sebastià Font i Antoni i Genís Pons de Vall en la que sol·licita la
gràcia del lluïsme per una casa de Vilassar. Inclou còpia de la resposta en el
marge. Barcelona. 1 súplica. [2] p.
Castellà

1800, maig, Escritures de debitori i de venda de terres de Vilassar atorgada per Antonio
17 - 1802,
Francisco Puig Gelabert a favor d'Antonio Coma
abril, 2
Antonio Francisco Puig en atenció al deute contret amb Antonio Coma de
6.375 lliures barcelonines i a l'escriptura de carta de gràcia, ven a l'esmentat
creditor l'heretat del seu pare, que es detalla. Inclou el debitori. Barcelona.
Còpia simple. 2 unitats. [23] p.
Castellà

Moja 255/9

1808,
febrer, 10

Moja 255/12

Súplica de Bartomeu Bonamich dirigida a la marquesa de Moja de la fadiga
per la compra d'una casa de Mataró
Bartomeu Bonamich, després d'exposar les circumstàncies de la compra
d'una casa de Mataró, sol·licita la fadiga. Barcelona. [2] p.
Català

1813, març, Súplica d'exempció del pagament del lluïsme de Salvador Arnó dirigida a la
Moja 255/10
16 / 1813,
marquesa de Moja
març, 23
Salvador Arnó, després d'exposar les circumstàncies de la compra d'una
peça de terra de Mataró en la que hi intervingué Ramon Casamor,
procurador de la marquesa de Moja, sol·licita l'exempció del lluïsme. Inclou la
resposta de la marquesa escrita en el marge esquerre. Mataró (Maresme) i
Vic (Osona). 3 p.
Català
1814,
desembre,
26

Lletres d'Andreu Saborit a la marquesa de Moja

1814,
octubre, 1

Lletres de Joan Puig Pey i Pere Galvany a la marquesa de Moja

Moja 257/14

Dossier amb la missiva d'Andreu Saborit (pagès d'Argentona i propietari del
mas Saborit) en la que demana la gràcia del lluïsme. Mataró (Maresme). 1
súplica. 1 p.
Català
Moja 257/12

Dossier amb la missiva de Joan Puig Pey i Pere Galvany (pagesos de
Vilassar de Dalt) en la demanen la gràcia del lluïsme. Vilassar de Dalt
(Maresme). 1 súplica. [2] p.
Català
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1814,
octubre, 10

Lletres de Josep Cortils a Josep Ignasi Claramunt, procurador general de la
casa Moja i secretari de l'Ajuntament de Barcelona

Moja 257/5

Dossier amb la missiva de Josep Cortils en la que demana l'escriptura d'un
precari de l'arxiu de la marquesa de Moja. Inclou una nota sobre la carta, una
altra sobre els censos del mas Rovira i còpia de la carta del procurador.
Argentona (Maresme). 2 cartes (inclosa la còpia). 4 unitats. [4] p.
Català
1814,
setembre,
22

Lletres de Salvador Janer a la marquesa de Moja

1819,
gener, 11

Subhastes de peces de terra i cases de Vilassar

Moja 257/8

Dossier amb la missiva de Salvador Janer (comerciant de Mataró) en la que
demana gràcia del lluïsme per una peça de terra d'Argentona. Mataró
(Maresme). 1 súplica. 1 p.
Català
Moja 255/7

Plecs de condicions de les vendes a l'encant públic de béns immobles de
Vilassar a instància d'Esteve Fèlix Blanch, procurador dels administradors de
la capella i col·legi de Sant Sever de Barcelona i per un altre, que no es
detalla. Inclou un duplicat. Barcelona. 3 unitats. [13] p.
Castellà
1822, maig, Acta de valoració de terres i casa d'Antoni Puig, de Vilassar estesa pel notari Moja 255/14
6
Joan Vila i Roldós
Acta redactada a instància d'Esteve Fèlix Blanch, procurador dels
administradors de la capella i col·legi de Sant Sever de Barcelona, de
valoració d'una casa i terres de Vilassar d'Antoni Puig. Vilassar (Maresme).
[6] p.
Castellà
1829,
"Promesa feta y firmada per Salvador Vives y Muntañà, mestre de casas del
desembre, 5 poble de San Juan de Vilassar, a favor de la il·lustre senyora marquesa de
Cartellà y de Moja en Barcelona domiciliada"

Moja 298/11

Escriptura atorgada per Salvador Vives davant Desideri Torras i Golorons,
notari de Mataró, a favor de la marquesa per la qual després d'exposar que
va adquirir dues peces de terra de Vilassar i deure el corresponent lluïsme es
compromet a satisfer-lo en un termini de tres dies després de signats novells
establiments. Mataró (Maresme). [6] p.
Català
1860, abril,
22 - 1868,
maig, 8

Lletres d'Esteve Castellar dirigides a Magí Porta, administrador del
Marquesat de Moja i de Cartellà

Moja 103/13

Dossier amb missives d'Esteve Castellar (notari de Vilassar de Dalt) tractant
d'escriptures i transmissions de domini. Inclou una lletra dirigida a Jaume
Salvador. Masnou (el Maresme). 9 lletres. [12] p.
Castellà
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1861,
setembre
30 - 1868,
gener 27

Lletres de Miquel Torner a Magí Porta, administrador dels béns del
marquesat de Moja

Moja 103/70

1864, abril,
24

Escriptura de venda atorgada per Josep Serraclara davant el notari Esteve
Moja 298/16
Castellar a favor de Valentí Comellas d'una peça de terra de Vilassar de Mar

Dossier amb missives de Miquel Torner (notari de Mataró), tractant sobre el
lluïsme. Mataró (el Maresme). 6 cartes. [11] p.
Castellà

Josep Serraclara i Ferran, hisendat de Barcelona, per satisfer un deute amb
Ginés Català i Valls, de Vilassar de Mar, ven a Valentí Comellas i Soler, de
Barcelona, una peça de terra, que l'escriptura descriu, situada en el lloc
anomenat les Pere i antigament les Llindes, de Vilassar de Mar, sota alou i
domini directe de la marquesa de Moja, i una ploma d'aigua, tot per un preu
de 146.000 reials, de les quals 75.000 són retinguts pel comprador per
satisfer el creditor. Vilassar de Mar (Maresme). Còpia simple. [8] p.
Castellà
1877,
octubre, 4

Escriptura de venda atorgada per Miquel Galceran Villà i la seva mare Josefa Moja 298/18
a favor d'Antoni Gaspar Biada de la finca Mayoles.
Miquel Galceran Villà, pilot, i la seva mare Josefa, ambdós de Vilassar de
Mar, davant Manuel Serra i Xifra, notari de Mataró, venen a Antoni Gaspar
Biada, la finca Mayoles, que es descriu així com també es detallen els títols
antecedents, per un preu de 28.000 pessetes. Mataró (Maresme). Còpia
simple de còpia autèntica. [8] p.
Castellà
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[1421]

"Relació de vàrios documents per un compromís entre Miquel Desbosch y
Pere Gironella de Cabrera..."

Moja 278/4

Relació de precedents jurídics presentats en l'arbitratge entre Miquel
Desbosc i Pere Grionella de Cabrera. [Barcelona]. [3] p.
Català
[1607]

Súplica de Marina Desbosc contra la sentència dictada per Antoni Oliba

Moja 262/3

Súplica presentada per Andreu Collell, notari de Barcelona, procurador de
Marina Desbosc, contra la sentència dictada per Antoni Oliba, jutge de la
Reial Audiència, en el procés que enfrontava Frederic Desbosc i diversos
emfiteutes pel pagament de censos. Barcelona. [24] p.
Llatí i català
[1723]

Causa judicial entre els marquesos de Moja i Sebastià Espinàs, Joan Matas,
Antoni Carbonell, Francesc Malloles, Francesc Boquet i Josep Colomer

Moja 274/I/25

Procediment obert per Josep Graells, jutge de capbrevació dels marquesos
de Moja i senyors dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra Sebastià
Espinàs, ciutadà de Barcelona; Joan Matas, Antoni Carbonell i Sangés,
Francesc Malloles, àles lo Moi, Francesc Boquet i Josep Colomer, pagesos
de Vilassar, per negar-se a capbrevar: exposició de fets dret aportat pels
marquesos de Moja. [Vilassar] (Maresme). [18] p.
Català i llatí
[1735]

Dictamen sobre el terreny del rector situat a la sagrera de Vilassar

Moja 278/6

Memorial anònim en què es troben recollits els antecedents jurídics, amb
referències de 1446 a 1721, del terreny el qual és motiu de discussió amb el
Mas de Genís Tolrà. [Barcelona]. Esborrany. [6] p.
Català
[1790]

Nota de record sobre la concòrdia signada entre el rector de Vilassar i veïns
amb els terratinents de Vilassar

Moja 278/14

Nota en què s'adverteix que en el protocol de Bartomeu Fangar es troba una
concòrdia signada el 1406 sobre els delmes. [Barcelona]. [2] p.
Català

[c. 1400]

"Memorial per la causa entre lo senyor Joan Desbosch y los òmens de
Vilassar y en particular Pera Perera"

Moja 269/6

Súplica presentada per Pere Desbosc com a procurador de Joan Desbosc,
senyor del Castell de Vilassar, en el procés contra Berenguer i Pere Duran,
pare i fill, de Vilassar, emfitèutes del mas Duran, sobre el delme. [Vilassar]
(Maresme). Esborrany. [3] p.
Llatí
[c. 1490]

"Memorial de la questió que tingueren lo senyor Pere Desbosch y an
Colomer del Camí per una pesa de terra del mas Riera de Vilasar"

Moja 269/80

Contracte d'acord entre Pere Desbosc i Salvador Colomer. [Vilassar]
(Maresme). Esborrany. [2] p.
Llatí
Fons Marquesat de Moja
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[c. 1585]

"Còpia de requesta donada per en [Bernat] Pi de Vilassar, en Cabot y altres
al senyor don Francesc Desbosch que arrab a rebre los censos cada any"

Moja 269/54

Bernat Pi, de Vilassar, i Cabot, d'Argentona, després d'exposar a Miquel i
Francesc Desbosc que sempre han estat disposats a pagar els censos
mentre que els senyors, en canvi, han refusat cobrar-los tot esperant
executar els deutes, els requereixen a admetre i cobrar les pensions.
[Barcelona]. [2] p.
Català i llatí
[c. 1590]

"Memorial de la causa entre lo senyor don Miquel Desbosch contra lo rector
de Vilassar"

Moja 269/7

Informe anònim sobre els procediments a seguir en el procediment judicial,
especialment en els interrogatoris als testimonis. [Barcelona]. [2] p.
Català
[c. 1595]

Requeriments de Francesc i Marina Desbosc al batlle de Vilassar i resposta

Moja 269/48

Dossier amb els requeriment de Francesc i Marina Desbosc a Amador
Armengol, batlle de Vilassar, perquè passi a empenyorar els qui li deuen
censos i tasques i respostes del mateix batlle. Inclou còpia del requeriment
de Francesc Desbosc. [Vilassar] (Maresme). 4 unitats. [9] p.
Català
[c. 1595]

Exposició de fets de Miquel Desbosc en la causa judicial contra un tal
Colomer de Vilassar

Moja 269/49

Després d'exposar la negativa de satisfer les prestacions senyorials malgrat
els capbreus, relata els antecedents i fets favorables al senyor. [Barcelona].
[2] p.
Català
[c. 1595]

"Còpia de una requesta donada per part de dona Marina Bosch al batlle per
haver un home tret lo blat de la era sense haver pagat las parts"

Moja 269/51

El procurador de Marina Desbosc i de Santvicenç, senyora del Castell de
Vilassar, després d'exposar que el batlle de la jurisdicció reial va penyorar a
una persona, que no es detalla, per haver recollit els grans abans de haver
pagat el delme, el requereix notarialment perquè revoqui l'admissió d'una
ferma de dret que el penyorat va lliurar i passi a l'execució de les penes.
[Barcelona]. [2] p.
Català
[c. 1600]

"Articles donats per part de la senyora dona Marina Desbosch y de Sant
Vicens contra J. Parera per lo frau que feie en las tascas y brassatges"

Moja 269/43

Exposició de fets en un procediment judicial obert contra Jaume Parera,
pagès de Vilassar, en defensa dels drets de Marina Desbosc. [Barcelona].
Esborrany. [5] p.
Català
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[c. 1634]

"Memorial dels actes per la causa de don Miquel de Rocabertí que se han de Moja 269/8
exhibir"
Informe anònim amb un inventari de proves documentals a presentar en un
procedimient judicial en el que es fa constar la tipologia documental o títol, el
notari, la data i la lletra de l'alfabet que pren sobre. [Barcelona]. [2] p.
Català

[c. 1680]

Relació de proves en defensa dels drets sobre els delmes de colomerencs
de Teresa de Calders

Moja 312/58

Parer anònim amb l'inventari de les proves contingudes en un procés judicial
obert el 1674 en la Reial Audiència entre Francesc Cabanyes, Josep
Galceran de Pinós i Maria de Pinós i Rocabertí, d'una part, i Teresa de
Calders, de l'altra, pels delmes i en què es fan constar els antecedents
favorables a la senyora Teresa de Calders. Barcelona. [26] p.
Català
[c. 1680]

Requeriment a Pere Mir perquè satisfaci el delme

Moja 312/75

Escriptura per la qual en nom del procurador, que no consta, de Teresa
Calders Desbosc es requereix a Pere Mir, pescador de Vilassar, a que
satisfaci el delme. [Vilassar] (Maresme). Esborrany. 1 p.
Català
[c. 1692]

Plec de condicions de la venda en pública subhasta de l'heretat de Magí
Postius

Moja 312/64

Articulat amb la relació de les propietats de l'heretat Postius de Vilassar i
condicions de l'encant ordenat pels marmessors del testament de Maria
Postius i Mainou, viuda de Magí Postius, botiguer i ciutadà de Barcelona.
Barcelona. [6] p.
Català
[c.1596]

"Memorial del frau à comès an Forns de Vilassar de aver tret lo blat de la ere Moja 269/53
sense pagar lo dret als senyors"
Relació de les deposicions de Bernat Forns en una causa judicial oberta per
haver defraudat al senyor. [Barcelona]. [2] p.
Català

1356,
febrer, 5

"Còpia simple de la concòrdia feta y firmada per Dn. Pere Desbosch, señor
dels castells de Sant Vicens y Vilassar de una part, y Guillem Riera y altres
pagesos de Vilassar de part altre"

Moja 325/II/4

Pere Desbosc, d'una part, i Simon Colom, Gruillem Abril, Bernat Serra,
Guillem Riera i Guillem Oliu, pagesos de Vilassar, de l'altra, concorden,
davant Francesc Simon, notari de Granollers, les prestacions que han de
satisfer els segons al primer. Inclou, separadament, una nota d'instrucció per
la qual la còpia de l'escriptura es va fer com a antecedent jurídic de la
franquesa de lluïsme de dues peces de terra, propietat de Fèlix Guarro, de
Mataró, i Joan Masriera, de Cabrils, els quals pretenien fer una permuta.
Vilassar (el Maresme). Copia simple estesa per Joan Solsona, notari de
Barcelona, el 13 de desembre de 1709. 2 unitats. [7] p.
Llatí
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1420, març, "Apositió fa lo senyor Miquel Desbosch al preu del mas Olzina de Vilesar"
Moja 278/3
6
Lletra de Miquel Desbosc, de Barcelona i senyor dels castells de Sant Vicenç
i de Vilassar, en la que s'oposa a la venda del Mas Olzina de Vilassar.
Vilassar. 1 p.
Llatí

1463,
octubre,
17 - 1465,
gener, 26

"Trasllat de causa devant del batlle de Premià, entre parts de Pere Desbosch Moja 278/7
contra Bonanat Portella de Premià sobre defraudació en lo brassatge que est
li presta per una parellada..."
Causa judicial oberta en la batllia de Premià per Pere Desbosc contra
Bonanat Partella de Premià pel frau en el pagament del cinquè i del braçatge
d'una parellada. Premià (Maresme). 2 unitats. [270] p.
Llatí i català

1494,
gener, 16

"Lletres de adiudicació de la eretat de Joan Soler de Premià en favor de la
senyora Brígida Desbosch"

Moja 278/11

Brígida Desbosc es dirigeix a Jaume Ferrer, advocat, instant-lo a denunciar a
Rafela, esposa de Joan Soler, de Premià. Vilassar (Maresme). 1 p.
Llatí
1559,
novembre,
20 / 1559,
novembre,
26

"Lletras citatorias de la Cort instant lo senyor Phederich des Bosch,
beneficiat de Sant Vicens, contra senyor Ferrer de Argentona per decimas
devia"

1572,
desembre,
26 - 1588,
novembre,
10

Causa judicial entre els síndics de les universitats d'Argentona, Vilassar i
Cabrera i Frederic Desbosc i de Santvicenç

Moja 1 bis/II

Jeroni Managat notifica que per part de Federic Desbosc, beneficiat de Sant
Vicenç, del castell de Sant Vicenç de Burriac, li ha estat presentada
demanda contra Joan Ferrer, pagès de Sant Julià d'Argentona, per negar-se
a pagar els delmes, per la qual cosa el cita a comparèixer i declarar davant la
cort. Inclou la diligència d'haver-se notificat. Barcelona i Argentona. [1] f.
Llatí
Moja 273/I/4

Procediments oberts en la Reial Audiència contra Federic Desbosc per
l'execució de censos per part del seu batlle de sac i procurador: diligències,
súpliques i fonaments de dret. Barcelona. Còpia per a Federic Desbosc. [34]
p.
Llatí i català

1590, agost, Causa judicial oberta per Marina Desbosc i de Santvicenç contra Magdalena
7 - 1593,
Saurí i les seves filles per la venda d'unes cases de Mataró
desembre,
Recurs de suplicació interposat pel discret Joan Colomer, com a procurador
16
de Magdalena Saurí, vídua de Jaume Saurí, ferrer de Mataró, i de les seves
filles Joana i Elionor i seguit davant el jutge Rafel Puig contra la sentència
promulgada per Jeroni Fivaller, jutge de capbrevació. A continuació segueix
la causa judicial motiu del recurs i per la qual Marina Desbosc, vídua de
Frederic Desbosc, va pleitejar pel dret de fatiga d'unes cases situades en la
riera de la Cirera de Mataró, en alou i directa senyoria de Marina Desbosc.
Barcelona. [57] p.
Llatí i català
Fons Marquesat de Moja
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1592,
febrer, 29

Causa judicial entre Pere Tolrà i Bernat Tremolet

Moja 273/I/6

Demanda de Pere Tolrà contra Bernat Tremolet, batlle de Vilassar, per haver
fet executar censos sense haver precedit judici, i diligències. [Barcelona].
Còpia per a Bernat Tremolet. [4] p.
Llatí i català

1594,
gener, 11

Causa judicial entre Marina Desbosc i els síndics de Vilassar

Moja 273/I/7

Causa de suplicació de Marina Desbosc seguida en la Reial Audiència en
què demana l'assistència d'oficial reial per l'execució de censos impagats:
súplica i diligències. Barcelona. Còpia per a Marina Desbosc. [6] p.
Llatí i català
1596

"Una forma de requesta contra los òmens de Vilassar y Argentona quant fan
fraus y tenbé per los batlles per a fer cistencie a los exec[utor]s"

Moja 269/55

Formulari en què s'exposen els fonaments del requeriment i queden en blanc
els espais pels noms i cognoms del pagès que treu la collita de l'era sense
haver satisfet les prestacions senyorials i també del batlle reial que es
requerit a que passi a casa del pagès per penyorar-lo. [Barcelona]. [2] p.
Català
1605,
octubre, 1 1606,
octubre, 11

Causa judicial entre Salvador Pi i Marina Desbosc

1612,
octubre, 6 1612,
novembre,
22

Causa judicial entre Marina Desbosc i Vicenç Colomer de Premià

Moja 273/I/31

Causa evocada a la Reial Audiència, davant el jutge Joan Magarola, per
Salvador Pi contra Marina Desbosc per l'execució de censos. Barcelona. [8]
p.
Català i llatí
Moja 264/5

Procediment obert per Gabriel Malla, jutge de capbrevació de la senyora dels
castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra Vicenç Colomer, pagès de
Premià, per negar-se a capbrevar: diligències i exposició de fets. [Barcelona].
Còpia per Marina Desbosc. [7] p.
Llatí i català

1614, març, Causa judicial entre Marina Desbosc i Vicenç Colomer de Premià
Moja 264/6
14 - 1614,
setembre,
Procediment obert per Gabriel Malla, jutge de capbrevació de la senyora dels
13
castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra Vicenç Colomer, pagès de
Premià, per negar-se a capbrevar: diligències i fonaments de dret.
[Barcelona]. Còpia per Marina Desbosc. [8] p.
Llatí i català
1633, maig, Causa judicial oberta pel rector de la Parròquia de Sant Genís de Vilassar i
20 - 1638,
Miquel de Rocabertí davant la Reial Audiència contra Pere Desbosc i de
setembre, 7 Santvicenç, senyor del castell de Vilassar, per negar-se a partir el delme

Moja 22/II

Procés pel repartiment del delme del castell i terme de Vilassar, que dividit
en tres terçons corresponia a la parròquia del terme, a Miquel de Rocabertí i
als senyors del castell. Barcelona. Acèfal. [63] p.
Llatí i català
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1642, juny,
14 - 1643,
abril, 15

Causa judicial oberta per Pere Desbosc i de Santvicenç contra Serapi
Armengol Colomer

Moja 272/I/5

Procediments oberts per Serapi Armengol Colomer, pagès de Vilassar,
davant els jutges Josep Piella i Jeroni Talavera, el primer jutge de
capbrevació i el segon veguer de Barcelona, en contra de la capbrevació de
Pere Desbosc: súpliques i diligències. Barcelona. Còpies per Pere Desbosc.
3 unitats. [12] p.
Català i llatí
1669, agost, Causa judicial entre Josep Cardona, rector de l'església de Premià, i Pau
8 - 1670,
Ferrer i Frederic Desbosc
juny, 30
Procediment obert davant el jutge Josep Aleny per part de Josep Cardona,
rector de l'església de Premià i beneficiat de Sant Antoni de Barcelona,
contra Pau Ferrer, ferrer de Vilassar, i Frederic Desbosc pel delme que
Ferrer ha satisfet a Desbosc. Barcelona. Copia per a Frederic Desbosc. [11]
p.
Llatí i català

Moja 264/11

1673, juliol, Causa judicial entre Francesc Avellà i Teresa Calders Desbosc
1 - 1676,
novembre, 5 Procediment evocat a la Reial Audiència per Francesc Avellà, mercader i
notari de Barcelona, contra Teresa Calders per haver empenyorat i venut a
l'encant públic el mas anomenat Pi de la Serra de Francesc Avellà quan
abans havia estat cedit en pagament d'un crèdit a Francesc Avellà:
súpliques, diligències i fonaments de dret. Barcelona. [53] p.
Català i llatí

Moja 274/I/12

1675,
febrer, 11 1676,
gener, 9 /
1676, juliol,
15 - 1677,
setembre, 2

Causes judicials obertes per Josep Trias contra Teresa Calders Desbosc i de Moja 272/I/6
Santvicenç

1696,
novembre,
25

"Jesvs, Maria, Ioseph. Per lo doctor Felip Llobet, prevere y rector de la iglesia Moja 38/I/24
parroquial de Sant Genis de Vilassar, y los Nob. dona Maria y don Ioseph
Galceran de Pinòs y de Rocaberti ab la Nob. dona Theresa de Calders
Desbosch y de Sant Vicens, viuda del Nob. don Carlos de Calders y de
Vilafranc: a relacio del magnifich Ioan de Colomer, meritissim senador ... :
Not. Lluys Cortès y Marce".

Causes seguides per apel·lació en la Reial Audiència i davant primerament el
jutge Joan Colomer i després davant Josep Aleny entre Josep Trias, pagès
de Vilassar, i Teresa Calders Desbosc, pels censos del Mas Agell, en alou i
directe domini del Castell de Vilassar. Barcelona. Còpies per Teresa de
Calders. 2 unitats. [29] p.
Llatí i català

Al·legació judicial signada per Copons i [Francesc de] Toda i Gil sobre els
drets que amparen a la senyora Teresa de Calders a ser exempta de delmes
dels masos Colomer de Munt i de Vall de Vilassar, posats en qüestió per
Felip Llobet, prevere i rector de l'església de Sant Genís de Vilassar i els
nobles Maria i Josep Galceran de Pinós i de Rocabertí. Imprès. [Barcelona].
S.n. impr. 17 p.
Català i llatí
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1697.març,
15 - 1698,
octubre, 24

Causa judicial entre Felip Llobet, rector de l'església parroquial de Sant
Genís de Vilassar, i Teresa Calders Desbosc

Moja 274/I/4

Procediment d'al·legació obert per Felip Llobet davant el jutge Pere
d'Amigant de la Reial Audiència contra Teresa Calders Desbosc pel delme
dels colomerencs: súpliques, diligències i exposició de fets. Barcelona. Còpia
per a Teresa de Calders. [108] p.
Català i llatí
1702, maig, Causa judicial entre Joan Colomer i Joan Isern
11 - 1705,
juny, 30
Procediment obert per Joan Colomer davant el jutge Salvador Graell de la
Reial Audiència contra Joan Isern per deutes: súpliques, diligències i
fonaments de dret. Barcelona. [33] p.
Català i llatí

Moja 274/I/19

1710, juliol,
4 - 1711,
juliol, 10

Moja 272/I/12

Procés judicial obert per Joan de Lanussa contra Antoni Colomer
Procediment obert per Marià Capdevila, jutge de capbrevació de Joan de
Lanussa, comte de Plasència i senyor dels castells de Vilassar i de Sant
Vicenç, contra Antoni Colomer, pagès de Vilassar per negar-se a capbrevar.
[Vilassar] (Maresme). Còpies pels comte de Plasència i per Antoni Colomer.
2 unitats. [35] p.
Català i llatí

1728, març, Venda en encant públic per execució judicial de la casa i terres de Josep
1
Casals i el seu fill Josep

Moja 312/85

Pregó i taba de la subhasta per execució per la Cúria del Corregiment de
Mataró, i instada per Francisco Milans del Bosch, ciutadà honrat de
Barcelona i resident a Sant Vicent de Llavaneres. Mataró (Maresme). [4] p.
Castellà
1728, març, Causa judicial entre els marquesos de Moja i Josep Casals i altres
Moja 274/I/31
11 - 1728,
maig, 22
Procediment obert davant el batlle de Vilassar pels marquesos de Moja,
senyors dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra Josep Casals i
altres de Vilassar per l'impagament de censos i altres drets senyorials:
denúncia, diligències, súpliques i fonaments de dret aportats pels marquesos
de Moja i els denunciats. [Vilassar] (Maresme). [57] p.
Castellà i llatí
1737 1745, juny,
18

Causa judicial entre la marquesa de Moja i Josep Colomer de Munt

Moja 475/II/8

Procediments oberts inicialment per la marquesa de Moja, senyora dels
castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra Josep Colomer de Munt, pagès
de Vilassar, per impagament de censos i després evocats a la Reial
Audiència. Inclou resums, relacions de proves documents i antecedents.
Barcelona. Còpia pels marquesos de Moja. 7 unitats. [165] p.
Castellà, llatí i català
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1737, juliol,
17 - 1756,
gener, 23

Causa judicial entre els marquesos de Moja i Josep Colomer, pagès de
Vilassar

Moja 311/8

Procediments oberts davant el batlle de Vilassar i la Reial Audiència per la
marquesa de Moja contra Josep Colomer per censos i delmes impagats i
recursos presentats pel demandat: diligències, demanda i proves. Inclou la
"Nota de las pessas de terra continuadas en la tabba de la venda feta per los
marmessors del testament de Maria Postius y Mynou viuda de Magí
Postius..." i una notificació d'una denúncia feta per Josep Colomer contra els
marquesos de Moja per "jactancias". Barcelona. Còpies per a la marquesa
de Moja. 5 unitats. [637] p.
Castellà
1742,
desembre,
5 - 1748,
desembre,
13

Causa judicial entre Francisca i Antoni Colomer Serra i diferents creditors

Moja 311/14

Procediment obert davant la Reial Audiència per Francisca Colomer Serra i
el seu fill Antoni Francesc Colomer, tots dos creditors dels béns de Josep
Colomer, pagès de Vilassar, marit i pare respectivament, contra diferents
creditors del mateix Josep Colomer, entre els quals es troba la marquesa de
Moja, i demanant nous estimadors: demanda, diligències i proves.
Barcelona. Còpia per a la marquesa de Moja. [40] p.
Castellà

1751,
Causa judicial entre Francesc Freginals i Jaume Vinyals
Moja 311/27
desembre,
20 - 1752,
Procediment obert davant el batlle d'Argentona per Francesc Freginals, ferrer
desembre, 7 d'Argentona, contra Jaume Vinyals, pagès d'Argentona, per unes terres de
Jaume Vinyals que el demandat considera van ser establertes a rabassa
morta: demanda, diligències i proves. Mataró. Còpia per a Francesc
Freginals. [76] p.
Castellà

1751,
novembre,
20 - 1752,
novembre,
11

Causa judicial entre Jaume Vinyals i Josep Salom i altres d'Argentona

Moja 311/26

Procediment obert davant el batlle d'Argentona per Joan Castells, com a
procurador de Jaume Vinyals, pagès d'Argentona, contra Joan Castells,
Francesc Novell, Salvador Payarolas, Bartomeu Reniu i Jaume Callet, veïns
d'Argentona, per unes terres de Jaume Vinyals que els demandats
consideren van ser establertes a rabassa morta: demanda, diligències i
proves. Mataró. Còpia per a Josep Salom. [144] p.
Castellà i llatí

1766, agost, Causa judicial entre Marià Pons Arenas i Josep Copons i de Copons,
Moja 311/29
30 - 1767,
marquès de Moja
febrer, 27
Procediment obert davant la Reial Audiència per Josep Morera i Valls, com a
procurador de Marià Pons Arenas, contra el marquès de Moja per la revenda
d'una peça de terra: demanda, diligències i fonaments de dret. Barcelona.
Còpia pel marquès de Moja. [8] p.
Castellà
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1779,
gener, 12 1795,
octubre, 2

Causa judicial entre Marianna Rius Graupera i el marquès de Moja i altres

Moja 311/30

1818, juliol,
14

Demanda de Josep Fisonell, Joaquim Matas i Carles Casals contra un tal
Tolrà, pagès de Cabrils

Procediment obert davant la Reial Audiència per Benet Peraller, com a
procurador de Marianna Rius, muller de Pere Rius, ferrer de Barcelona,
contra el marquès de Moja per propietats fideicomissades de Vilassar:
demanda, diligències i proves. Barcelona. Còpia per al marquès de Moja.
[214] p.
Castellà
Moja 87/2

Josep Fisonell, rector de Vilassar; Joaquim Matas, com a procurador de la
marquesa de Moja, i Carles Casals, com a delmer del marquès de Barberà i
Pinós, després de manifestar que un tal Tolrà, veí de la parròquia de
Vilassar, es va negar a satisfer el delme corresponent a un peça de terra,
sol·liciten sia requerit a que els satisfaci. Vilassar (Maresme). [3] p.
Castellà

1820, agost, Certificats d'acte de conciliació celebrats amb motiu d'impagaments de
Moja 87/3
7 - 1820,
delmes
setembre, 5
Dossier amb els certificats estesos pel comandant militar de marina del
districte de Vilassar i el batlle de Vilassar dels actes de conciliació celebrats a
instància de Francesc Matas i Carles Casals amb motiu dels impagaments
dels delmes de Josep Roldós, Jacint Mir, Feliu Baratau i Felicià Roig (tots de
la matrícula de mar), Francesc Vehil, Pere Bergany. Vilassar (Maresme). 4
unitats. [6] p.
Castellà
1856,
novembre,
2 - 1859,
desembre, 2

"Vilassar. Compte de lo pagat en 1858 per lo col·lector Miquel Casals per lo
plet seguit en lo juzgado de primera instancia de Mataró contra Genís
Galceran y Maria Mayolas per una mina que estos feyan en perjudici de la
senyora marquesa de Moya"

Moja 195/26

Dossier amb el "Compte de lo pagat en 1858 per lo col·lector Miquel Casals
per lo plet seguit en lo juzgado de primera instancia de Mataró contra Genís
Galcerán y Maria Mayolas per una mina que estos feyan en perjudici de la
señora marquesa de Moya", que incorpora, relligats, rebuts justificatiusa, i
"Documents del compte produhit per lo col·lector Miquel Casals en lo plet
seguit contra Genís Galceran y Mayolas per una mina que est feya en
perjudici de Moya en 31 desembre 1857". Vilassar (Maresme) i Barcelona. 3
unitats. [23] p.
Català i castellà

1859, agost, "Recibos de gastos de pleitos y conducción de aguas del año 1860"
Moja 211/17
6 - 1860,
octubre, 1
Plec amb els rebuts estesos a favor de la marquesa de Moja per Salvador
Prat, causídic de Mataró; Ramon Font, escrivà; Anton Gurgui, Pere Vilà,
Isabel Seda, Joan Ros i Salvador Illa. Corresponen a honoraris del plet entre
la marquesa de Moja i els Galceran i per les obres en les mines. Vilassar i
Mataró (Maresme). 11 unitats. [17] p.
Castellà i català

Fons Marquesat de Moja

622

01.02.04.03.02.01.05.03.02.03. CAUSES JUDICIALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1859,
gener, 17 1859,
desembre,
13

"Recibos estraordinarios 1859. Recibos del pleito de S. E. contra Mayolas"

Moja 211/15

Plec amb els rebuts estesos a favor de la marquesa de Moja per Jeroni
Boada, Esteve Castellar, Joan Recoder, Antoni Gurgui i Josep de Palau,
advocat mataroní. Corresponen a honoraris del plet entre la marquesa de
Moja i els Galceran. Vilassar i Mataró (Maresme). 8 unitats. [11] p.
Castellà
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01.02.04.03.02.01.06.01. TÍTOLS, ADQUISICIONS, ALIENACIONS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1807]

Contracte d'arrendament d'aigües signat per Fèlix Anton Campllonch a favor
de la marquesa de Moja

Moja 325/II/9

Fèlix Anton Camplloch i Guarro, domiciliat a Mataró, lloga part de l'aigua que
flueix pel pla de Vilassar a l'eixir del molí fariner que construí, al costat dels
torrents anomenats del Pi i del Porxo, a Maria Josepa de Sarriera i de
Copons, vídua de Narcís de Sarriera, marquesa de Moja, per un termini de
temps de cinc anys, a comptar a partir de 24 de juny de 1812, amb els
pactes següents: que l'arrendatari podrà regar una vegada cada setmana;
que en els mesos de juny, juliol, agost i setembre l'arrendador assenyalarà a
la marquesa o als seus masovers la diada fixa en la qual podrà regar; que
durant aquest mateix període de temps en cas de poca aigua l'arrendador
donarà ordre perquè el molí només molgui una vegada al dia i sense
discontinuïtat; que l'arrendatària haurà de permetre el pas de l'aigua a altres
regants, i que satisfarà de lloguer pels cinc anys 97 lliures, 10 sous a raó de
19 lliures, 10 sous a l'any. Inclou separadament un duplicat. [Barcelona].
Incomplet; possiblement esborrany. [8] p.
Català
1727,
novembre,
13

"Venda perpètua feta per los senyors marquesos de Moya de un tros de terra Moja 325/II/7
per a edificar y fabricar una iglesia als administradors de la dita fàbrica, situat
dit tros de terra en lo veïnat de mar de Vilasar, per preu de 110 lliures"
Agustí de Copons i la seva esposa Gaietana, marquesos de Moja, atorguen
escriptura de venda perpètua, davant Miquel Vila, notari de Vilassar, a favor
de Jaume Mir, Josep Estanyol, Joan Mir i Jeroni Ferrer, pescadors del veïnat
de mar de Vilassar, com a administradors de l'església que es fabricarà de
bell nou, d'una feixa de terra campa situada al veïnat de mar de Vilassar, per
preu de 110 lliures. Inclou àpoca. Vilassar (el Maresme). Còpia simple d'una
còpia autèntica estesa per Francesc Poi i Comes, notari de Mataró, el 29
d'abril de 1787. [5] p.
Llatí
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01.02.04.03.02.01.06.02.01. ARRENDAMENTS I PARCERIES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1780]

Súplica del marquès de Moja al bisbe en relació a la capella de Sant Vicenç
del Castell de Vilassar

Moja 269/65

El marquès de Moja, després d'exposar que amb motiu de la visita feta pel
comissionat del bisbe a la capella pública del Castell de Vilassar i el decret
sobre la mateixa, sol·licita el restabliment i l'aprovació de la lliure i absoluta
facultat per celebrar-hi misses. Esborrany. [4] p.
Castellà
[c. 1760]

"Pachtes que se deuan observar en manar y conrar las vinyas del castell de
Vilassar"

Moja 312/83

Clàusules dels arrendaments de sis vinyes dels marquesos de Moja en els
quals també es detalla l'import de l'impost del cadastre. (Barcelona). [3] p.
Català
[c. 1760]

Contracte privat entre la marquesa de Moja i Pau Tremoleras de
l'arrendament de la vinya anomenada lo Mallol

Moja 312/73

Pactes i condicions pel cultiu de la vinya. [Vilassar] (Maresme). Esborrany.
[2] p.
Català
1757, maig, Acta de presència i manifestacions estesa per Miquel Vila a petició de Pere
22
Especier

Moja 312/70

Miquel Vila, notari, estén acta de com constituït en el castell de Vilassar i
estant presents Pere Especier, apoderat de la marquesa de Moja, Jaume
Regolfes, jornaler, i Emanuel Abril, carreter, el primer li va manifestar que
Fernando de Cañas, ajudant major del Regiment de Reials Guàrdies
Espanyoles, sense permís de la marquesa, va entrar amb tropa en el castell
per deixar-hi pres un paisà i que volia prengués acta del que manifestaria a
l'esmentat Fernando de Caña, de les quals coses va deixar-ne constància.
Vilassar (Maresme). [2] p.
Castellà
1765,
gener, 5

"Indulgència plenària visitant degudament la iglésia o capella de la
Santíssima Trinitat y de la B. M. V. Inmaculada, valedera per set anys"

Moja 298/6

Indulgència concedida pel papa Climent XIII a les capelles del Castell de
Vilassar. Roma. 1 p.
Llatí
1773, abril,
26

Lletres de Pere Mir a Pere Pons, prevere i procurador general del marquès
de Moja

Moja 261/13

Dossier amb la missiva de Pere Mir, en la que denúncia les obres fetes en un
terreny de vinya del marquès de Moja. Vilassar (el Maresme). 1 lletra. [3] p.
Català
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01.02.04.03.02.01.06.02.01. ARRENDAMENTS I PARCERIES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1797,
octubre, 30

Contracte d'arrendament de terres signat per la marquesa de Moja a favor
d'Anton Benús, pagès de Vilassar

Moja 325/II/8

Maria Lluïsa de Copons, marquesa de Moja i de Cartellà, vídua de Josep de
Copons, lloga unes feixes de terra de regadiu, situades en el terme de
Vilassar i anomenades les "Quintanes del Castell", a Anton Benús per un
termini de temps de cinc anys, amb els pactes que l'arrendatari satisfarà de
lloguer 35 lliures anuals, amb un import de 140 lliures, 14 sous i 7 pels cinc
anys; que haurà de mantenir els marges de les esmentades feixes i acabat
el contracte entregar-los en el mateix estat inicial, i que haurà d'"amenar las
ditas terras a ús y costum de bon pagès". Barcelona. [2] p.
Català
1835, maig, "Estat que se trobaban las terras de la il·lustre señora marquessa de Moya
24 / 1837 / en lo any 1818 y lo que actualmen se troban en lo pressen de 1835 ab
1839 / 1857 espresió dels noms dels parcers..."

Moja 255/8

Dossier amb la relació en forma de taula en la que figuren els parcers, els
noms de les peces de terra i els seus estats. Inclou, separadament, notes
sobre peces de terres de parcers. Vilassar (Maresme). 5 unitats. [9] p.
Català
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01.02.04.03.02.01.06.02.02. OBRES DE MANTENIMENT I MILLORA.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1777]

Lletra del marquès de Moja a Tadeo Álvarez de Ocampo

Moja 261/1

Dossier amb la súplica dirigida per Josep de Copons i Oms a Tadeo Álvarez
de Ocampo en la qual sol·licita que els quatre roures i dos oms de la seva
propietat a Vilassar, marcats pel servei del rei, no siguin tallats perquè són
necessaris per la fabricació de les premses i la construcció de la nova casa
de Barcelona. [Barcelona]. Còpia. 1 súplica. [4] p.
Castellà
[c. 1755]

"Nota dels canons se hauran de fer per lo castell de Vilassar y de las
circunstancias han de tenir"

Moja 312/87

Instruccions per la fabricació de canons d'una canonada per una mina
d'aigua. (Barcelona). 1 p.
Català
1755,
octubre, 5

Comptes d'obres de manteniment en el Castell de Vilassar

Moja 312/78

Dossier amb els jornals de feina per setmanes i dels materials emprats.
Barcelona. 3 unitats. [10] p.
Català
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01.02.04.03.02.01.06.02.03. COMPTABILITATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1569,
novembre,
16 / 1715,
abril, 17 1779, agost,
29

"Vilasar. Recibos. Notas varias de 1733 a 1779"

Moja 256/II

Dossier amb rebuts i minutes: entre altres, esteses per notaris (Pere Mullol a
favor de Francesc Desbosch per honoraris cobrats corresponents a una
causa judicial del Castell de Burriach; "Compte del gasto del procés de
assistència criminal instant los molt il·lustres y nobles senyors marquesos de
Moya y apprehenció feta de differents capbreus, llavadors y altras
escripturas de casa de Francisco Cervera, notari públich real col·legiat de
Barcelona..., signat per Mariano Ros"; Miquel Vila...), per censataris, mestres
de cases (Josep Espinac per un adob fet a l'església del Castell de Vilassar),
menestrals Pau Tramoleres, boter), i del Cadastre. Vilassar (Maresme) i
Barcelona. 69 unitats. [95] p.
Català

1781, maig, "Vilassar. Recibos, notas varias desde 1780 a 1813"
Moja 256/III
19 - 1808,
març, 31
Dossier amb minutes, rebuts i notes: dels notaris Pere Llopart, Anton Torras,
Josep Anton Serch i Francesc Gener; d'un advocat per un plet contra Josep
Riera, del tribunal eclesiàstic de Barcelona; minuta d'obres fetes a la casa de
la marquesa de Moja (possiblement a Vilassar), rebut de l'import d'una
enclusa per la ferreria de Vilassar, reconeixements de deute de Joan Llibre,
rebuts de pensions, rebut d'una almoina per a l'església; compte del celler i
delmes, lluïsmes... Vilassar (Maresme) i Barcelona. 41 unitats. [51] p.
Català i castellà
1806, juliol,
26 - 1861,
febrer

Rebuts, ordres de pagament i pressupostos corresponents al patrimoni de
Vilassar

Moja 255/16

Dossier amb ordres de pagament de Joaquim Matas, rebuts per obres fetes i
per impostos i pressupostos de millores. Vilassar (Maresme) i Barcelona. [18]
p.
Català
1856,
novembre,
2 - 1858,
febrer, 18

Rebuts de les despeses per a la recuperació de la mina de Vilassar

Moja 211/4

Plec amb els rebuts de les despeses judicials de l'interdicte contra Ginés
Galceran i Maria Mayoles per a la recuperació de la mina de Vilassar i també
d'obres de millores en el mateix pou; signats per Pere Vilà (per maons de
construcció), Esteve Castellar (paper segellat d'un testimoni notarial), Josep
Gurgui (dietes), Joan Recoder (honoraris de les diligències de notificació
judicials), Salvador Prat i Grau (honoraris d'advocat, adjuntant altres
justificants). Mataró i Vilassar (Maresme). 10 unitats. [13]. P.
Català i castellà

1861, març, "Recibos de los gastos de las minas de S. Ginés de Vilasar"
17 - 1861,
desembre, 8 Plec amb els rebuts de les despeses d'obres en les mines de Vilassar,
anomenades de Can Mayoles i del Castell; signats per Jacint Falgar, ferrer
(materials i jornals de feina), Josep Monteys (cordills), Francesc Font
(materials i jornals), Francesc Fradera, Ramon Rius, Pere Vilà, Joan Ros.
Vilassar (Maresme). 31 unitats. [32]. P.
Català
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01.02.04.03.02.01.07. IMPOSTOS SATISFETS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1752,
octubre,
21 - 1754,
octubre, 8

Rebuts de pagament del cadastre

Moja 312/77

Dossier amb justificants del pagament per part dels marquesos de Moja de
terços del cadastre per les propietats de Vilassar. Vilassar (Maresme). 6
unitats. [6] p.
Català

1777, agost, Rebut de l'impost per la carretera de Padapès de Vilassar
31
Pere Pintó confessa haver rebut 12 lliures del marquès de Moja en concepte
"per la carretera de Padapès". Vilassar (Maresme). 1 p.
Català

Moja 312/79

1858,
"Recibos del año de 1858"
gener, 8 1858,
Plec amb els rebuts dels impostos "Contribución Territorial" i "Contribución
novembre, 7 de Consumos" per les propietats de Vilassar de la marquesa de Moja i rebut
estès per Pau Tarradas, fuster, el qual confessa haver cobrat de Miquel
Casals l'import d'una feina del seu ofici. Vilassar (Maresme) i Barcelona. 19
unitats. [19] p.
Castellà i català

Moja 211/13

1859,
gener, 11 1859,
novembre,
25

"Recibos del año de 1859"

Moja 211/14

1860,
febrer, 2 1860,
desembre,
16

"Recibos de contribuciones y gastos del año 1860"

1861,
gener, 21 1861,
novembre,
10

"Recibos de gastos ordinarios en S. Ginés de Vilasar"

Plec amb els rebuts dels impostos "Contribución Territorial" i "Contribución
de Consumos" per les propietats de Vilassar de la marquesa de Moja i dos
rebuts estesos per Salvador Galcerán, mestre de cases, i Pau Terradas els
quals confessen haver cobrat l'import d'una feina feta en el Castell de
Vilassar i de treballs en llata. Vilassar (Maresme) i Barcelona. 16 unitats. [17]
p.
Castellà i català
Moja 211/16

Plec amb els rebuts dels impostos "Contribución Territorial" i "Contribución
de Consumos" per les propietats de Vilassar de la marquesa de Moja i rebuts
estesos per Francesc Galcerán, mestre de cases, Pau Terradas i Pere Vilà
els quals confessen haver cobrat l'import d'una feina feta en el Castell de
Vilassar i de treballs en llata i de materials de construcció. Vilassar
(Maresme) i Barcelona. 19 unitats. [20] p.
Castellà i català
Moja 211/18

Plec amb els rebuts dels impostos "Contribución Territorial" i "Contribución
de Consumos" per les propietats de Vilassar de la marquesa de Moja i rebuts
estesos per Magí Porta, Anton Gurgui, Joan Banús, Joan Ros, Salvador Illa,
manyà; Salvador Galceran, mestre de cases, Pau Terradas i Pere Vilà els
quals confessen haver cobrat l'import de feines fetes en les propietats de
Vilassar. Vilassar (Maresme) i Barcelona. 24 unitats. [25] p.
Castellà i català
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01.02.04.03.02.01.07. IMPOSTOS SATISFETS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1862,
Rebuts de contribucions territorials i despeses de les propietats de Vilassar
Moja 211/19
febrer, 5 de la marquesa de Moja
1862,
novembre, 6 Plec amb els rebuts dels impostos "Contribución Territorial" per les propietats
de Vilassar de la marquesa de Moja i rebuts estesos per Raimon Ferrer,
Joan Ros, Salvador Illa, manyà; Salvador Galceran, mestre de cases, Pau
Terradas i Pere Vilà els quals confessen haver cobrat l'import de feines fetes
en les propietats i a l'església parroquial de Vilassar. Vilassar (Maresme) i
Barcelona. 19 unitats. [19] p.
Castellà i català
1863,
Rebuts de contribucions territorials i despeses de les propietats de Vilassar
Moja 211/20
febrer, 12 - de la marquesa de Moja
1863,
desembre, 3 Plec amb els rebuts dels impostos "Contribución Territorial" i "Contribución
de Consumos" per les propietats de Vilassar de la marquesa de Moja i rebuts
estesos per Salvador Galcerán, Manel Terradas, Ramon Riu, Genís Català,
Joan Ros, Salvador Illa, i Pere Vilà els quals confessen haver cobrat feines
realitzades en les mines i altres propietats de la marquesa. Vilassar, Mataró
(Maresme) i Barcelona. 29 unitats. [29] p.
Català i castellà
1864,
febrer, 5 1864,
novembre,
12

Rebuts de contribucions territorials i despeses de les propietats de Vilassar
de la marquesa de Moja

Moja 211/21

Plec amb els rebuts dels impostos "Contribución Territorial" i "Contribución
de Consumos" per les propietats de Vilassar de la marquesa de Moja i rebuts
estesos per Marià Padrosa, fuster; Salvador Illa, manyà; Manel Terradas i
Miquel Casals els quals confessen haver cobrat feines realitzades en les
mines i altres propietats de la marquesa. Vilassar (Maresme) i Barcelona. 30
unitats. [30] p.
Català i castellà

1865,
Rebuts de contribucions territorials i despeses de les propietats de Vilassar
Moja 211/22
febrer, 4 de la marquesa de Moja
1865, maig,
27
Plec amb els rebuts dels impostos "Contribución Territorial" per les propietats
de Vilassar de la marquesa de Moja i rebuts estesos per Salvador Galceran,
Miquel Vilà i Jeroni Terradas els quals confessen haver cobrat feines
realitzades en les propietats de la marquesa. Vilassar (Maresme). 8 unitats.
[8] p.
Català i castellà

1865,
gener 1866,
febrer, 1

Rebuts de contribucions de consums de les propietats de Vilassar de la
marquesa de Moja

Moja 211/23

Plec amb els rebuts dels impostos "Contribución de Consumos" per les
propietats de Vilassar de la marquesa de Moja. Barcelona. 13 unitats. [13] p.
Castellà
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01.02.04.03.02.01.08. CÚRIA DEL BATLLE.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[c. 1595]

"Requesta presentada al batlla de Vilassar a instància de la senyora per a
què executàs a Pera Tolrrà, àlies Serra, y en Strany, paraire de Vilassar

Moja 269/52

Acta notarial de la presentació d'un requeriment d'Amador Julià, pagès de
Vilassar, procurador i batlle de sac de Marina Desbosc, al batlle reial del
mateix lloc perquè d'acord a una sentència judicial, que es transcriu, passi a
executar els béns de Pere Tolrà, àlies Serra, i en Strany. [Barcelona]. [4] p.
Llatí
1313, juliol,
16

"Lletras de anullatio de una ampara s'era feta a Pera Parera de Vilasar a
instància del Benifet de Santa Agnès de la Ceu de Barcelona"

Moja 279/2

Lletra del batlle Bernat Riera dirigida a Miquel Desbosc, senyor del Castell de
Vilassar, anul·lant l'embarg a Pere Parera de Vilassar. Barcelona. [2] p.
Llatí
1379, abril,
27

"Respostas del veguer de Barcelona de las lletres li fossen intimades a
instància de Pera Desbosch per la fusta de'n Janer de Vilasar"

Moja 279/3

Lletra de Jaume Flor, batlle de Vilassar per Pere Desbosc, senyor dels
castells de Sant Vicenç i de Vilassar, al veguer de Barcelona sobre l'empara
d'una tala de fusta que havia fet a Pere Gener. Vilassar (Maresme). [2] p.
Llatí
1638,
Causa judicial obert per Paula Isern contra Elisabet i Petronilla Colomer
gener, 9 1638,
Procediments seguits contra les germanes Elisabet i Pretronilla Colomer i
desembre, 3 procés d'execució fet per Francesc Lledó, batlle de Vilassar. Vilassar
(Maresme). Còpia per Pere Desbosc. [21] p.
Llatí i català

Moja 262/5

1793,
febrer, 26 1794, juliol,
29

Moja 261/3

Lletres de Salvador Bosch a la marquesa de Moja
Dossier amb les missives de Salvador Bosch (rector de l'església de Sant
Llorenç) en les que tracta dels escàndols de Maria Ferrer. Inclou còpies de
dues cartes de resposta de la marquesa de Moja i una altra de la marquesa
dirigida al batlle. Llorenç del Penedès (Baix Penedès) i Barcelona. 5 cartes
(incloses les còpies). [8] p.
Català
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01.02.04.03.02.01.09. UNIVERSITAT.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1627, juliol,
25

Acta del consell ordinari de la Universitat de Vilassar

Moja 312/66

Deliberació i acord del comú de Vilassar sobre els robatoris que es donen en
el camp del terme. Vilassar (Maresme). Còpia autèntica signada per Josep
Martí, notari de Vilassar. [2] p.
Llatí i català
1716, març, Lletres dels jurats i batlle de la vila de Vilassar al marquès de Moja
Moja 233/2/51
4 / 1716,
març, 5
Dossier amb les missives dels jurats i batlle de la vila de Vilassar. Vilassar de
Dalt (el Maresme). 2 cartes. [3] p.
Català
1807,
febrer, 22

Lletres de Fèlix Antoni Campllonch i Guarro a Esteve Forts

Moja 491/5

Dossier amb la lletra de Fèlix Antoni Campllonch i Guarro en la que tracta
d'un nou carrer obert a Vilassar de Mar. Mataró (el Maresme). 1 lletra. 1 p.
Català
1816, juliol,
19 - 1817,
gener, 3

Lletres de l'Ajuntament de Vilassar a la marquesa de Moja

Moja 230 bis/86

Dossier amb les missives de l'Ajuntament de Vilassar (Domingo, Joan;
secretari) en les que tracta del nou sementeri. Inclou còpia d'una carta de
resposta. Vilassar (Maresme). 3 cartes (inclosa la còpia). [5] p.
Castellà
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01.02.04.03.02.01.10. PARRÒQUIA.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1749,
gener, 9

Lletres de Jeroni Pasqual a Anton de Copons i Copons

Moja 260/33

Dossier amb la missiva de Jeroni Pasqual (rector de l'església de Vilassar)
en la que tracta del pagament d'unes pensions. Vilassar de Dalt (el
Maresme). 1 lletra. [2] p.
Català
1789,
Lletres de Narcís Bargay al marquès de Moja
setembre 4
/ 1789,
Dossier amb la missiva de Narcís Bargay en la que tracta del comportament
setembre 30 del rector i dels delmes d'un benefici. Inclou còpia de carta enviada. Vilassar
(Maresme). 2 cartes. [4] p.
Català

Moja 491/4

1820,
octubre, 11
/ 1821,
maig, 18

Ampliació de l'Església de Vilassar

Moja 325/II/10

1864, abril
16 - 1864,
juliol, 20 /
1868, agost
19

Lletres de Joan Batllori a Magí Porta, administrador del Marquesat de Moja i
de Cartellà

Dossier que inclou dues lletres del concistori de l'ajuntament i del rector i
obrers de l'església de Vilassar sol·licitant a la marquesa de Moja tingui a bé
cedir un terreny per a l'ampliació de l'Església de Villassar i un croquis amb
la situació de l'església i dels terrenys afectats per la projectada ampliació.
Vilassar (el Maresme). 3 unitats. [3] p.
Català
Moja 103/4

Dossier amb missives de Joan Batllori (prevere). Inclou una carta signada
per Roc Batllori, fill de Joan Batllori. Vilassar de Dalt (Maresme). 5 cartes. [7]
p.
Castellà
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01.02.04.03.02.01.11. HOSPITAL, CARITAT, BENEFICIÈNCIA.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1799,
desembre,
22

Lletres dels administradors de l'Hospital de Sant Genís de Vilassar a la
marquesa de Moja

Moja 491/9

Dossier amb la missiva dels administradors de l'Hospital de Sant Genís de
Vilassar (Francesc Costa, prevere, i Antoni Banus) en la que demanen caritat
per a un pobre. Vilassar (Maresme). 1 súplica. [2] p.
Català
1811,
setembre,
12

Lletres de Miquel Ramon a la marquesa de Moja

Moja 257/13

Dossier amb la missiva de Miquel Ramon (argenter de Mataró) en la que
demana caritat. Mataró (Maresme). 1 súplica. [3] p.
Català

1814, maig, Lletres de Jacint, Gràcia i Ignàsia Pinto a la marquesa de Moja
6
Dossier amb la missiva de Jacint, Gràcia i Ignàsia Pinto en la que demanen
caritat. Vilassar de Dalt (Maresme). 1 súplica. [2] p.
Català
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01.02.04.03.02.02.01.01. LLIBRES MESTRES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1758

Inventari de les escriptures relacionades amb els patrimonis de Calafell i
Baronia de Llorenç i Quadre de Lletger

Moja 497

Plec amb, primerament (folis 1-8) els regestos de les escriptures relatives a
les rendes i drets sobre el castell i terme del lloc de Calafell, patrimoni
procedent de la casa Desbosc i abans heretats Gibert i primitivament Vicenç,
i, en segon lloc (folis 15-25), els resums dels títols relatius a la Baronia de
Llorenç i lloc de Lletger, heretat procedent dels Desbosc i anteriorment de les
cases de Bernat de Vilagaya i originàriament de Bernat de Tous. Es
presenten ordenats cronològicament, de 1473 a 1739 i de 1230 a 1689, amb
números a manera de signatures en els marges. Separadament, i sense
relligar, inclou una relació o inventari, amb els corresponents regestos,
redactat per Joan Ravanell, prevere, de diferents unitats de l'arxiu de la
Parròquia de Santa Maria de Castelldefels relacionades amb les esmentades
propietats. [Barcelona i Castelldefels]. 2 unitats. [42] p.
Català
sd.

Sumari d'un llibre d'escriptures dels castells i termes de Calafell i Sant Llorenç Moja 297/10
Índex per tipologies documentals d'un llibre conformat per dos plecs, un amb
instruments del castell i terme de Calafell i un altre amb títols de Sant
Llorenç. [Barcelona]. [18] p.
Català
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01.02.04.03.02.02.01.02. LLEVADORS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1770]

"Llevador dels senssos de Llorens y Quadra de Llejer y de Santa Creu de
Calafell"

Moja 63/13

Registre dels emfiteutes de Llorenç del Penedès, Quadra del Lleger i Calafell
amb la quantia de les prestacions que han de satisfer al senyor. [Barcelona].
[14] p.
Català
[1810]

"Llavador de Llorens y Calafell"

Moja 63/14

Registre dels emfiteutes de Llorenç del Penedès i Calafell amb el concepte i
quantia de les prestacions que han de satisfer al senyor. Acompanya la
unitat, "Llevador dels sensos que la Sra. Marquesa de Moya rep en Calafell".
[Barcelona]. 2 unitats. [25] p.
Català
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01.02.04.03.02.02.01.03. ARRENDAMENTS DE RENDES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

Arrendament de les rendes senyorials de Llorenç del Penedès, Quadra del
[1716] Moja 63/30
1752, maig, Lleger i Calafell atorgat a Josep Trilles
7 / 1770,
abril, 1
Dossier que inclou tabes, les escriptures d'arrendament i contractes privats
de la recaptació de les rendes dels marquesos de Moja a Josep Trilles, notes
sobre el mateix afer, comptes dels pagaments de les terces dels
arrendaments, ordres de pagament del marquès de Moja a l'arrendatari a
compte del preu i rebuts signats per Josep Cabrer i Pere Pau Monter per
quantitats rebudes per Josep Trilles en concepte de debitori signat per la
marquesa de Moja, resposta a un requeriment nota sobre els imports del
Cadastre del període 1740-1743, carta de Ramon Monté dirigida a Pere
Pons informant que va començar a cobrar de Josep Trilles i missiva de
Jaume Bassa dirigida a Pere Pons que inclou un contracte entre l'esmentat
arrendatari i Francesc Domènec, sabater de Llorenç del Penedès. Barcelona,
Reus (Baix Camp), El Vendrell (Baix Penedès). 49 unitats. [101] p.
Català
1709, abril,
26

Partida de taula pel pagament d'una terça de l'arrendament de les rendes
senyorials de Llorenç del Penedès i Calafell

Moja 63/29

Notificació als hereus de Teresa de Calders Desbosc i de Santvicenç de
com, en la taula dels canvis o comuns dipòsits de Barcelona, Joan Soler,
prevere i rector de l'església parroquial de Sant Jaume dels Domenys, com a
marmessor del testament del reverent Jaume Aroles, rector de Sant Llorenç
del Penedès i arrendatari dels delmes, censos i altres rendes senyorials de
Llorenç del Penedès i Quadra del Lleger ha satisfet 100 lliures per la terça de
l'arrendament. Barcelona. [2] p.
Català
1713,
octubre, 21
/ 1713,
octubre, 22

Lletres de Jaume Aran a Rafel Cortada

Moja 259/4

Dossier amb missives de Jaume Aran (procurador de Gaietana d'Oms)
tractant de l'arrendament dels delmes de Calafell i Llorenç. Inclou la
resposta. [Vilanova]. 1 unitat. [4] p.
Castellà

1739, maig, Escriptures de reconeixement de deute i de dèbit atorgades per Gaietana de Moja 26/92
15 - 1739,
Copons i el seu fill Gaietà a favor de Josep Cabrer i Pere Pau Monter
juliol, 15
Gaietana de Copons i el seu fill Gaietà reconeixen deure a Josep Cabrer,
pagès de Cèrvoles, i a Pere Pau Monter, comerciant de Reus, 4.000 i 2.000
lliures respectivament, les quals van lliurar per pagar el dot de Maria Anna de
Copons. Es pacte l'amortització del deute en un termini de deu anys. A
continuació segueixen escriptura de dèbit, en la que s'explicita que es pagarà
comptant amb les rendes de Sant Llorenç i de Calafell, i diligència de
notificació a l'arrendatari de la percepció de les esmentades rendes, Josep
Trillas. Barcelona. Còpia autèntica estesa per Josep Francesc Fontana,
notari de Barcelona, el 15 de juliol de 1739. [12] p.
Llatí
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01.02.04.03.02.02.01.03. ARRENDAMENTS DE RENDES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1748, març, Arrendament de les rendes senyorials de Llorenç del Penedès, Quadra del
29
Lleger i Calafell atorgat a Bartomeu Casas

Moja 63/31

Dossier que inclou la taba de l'arrendament per part de la marquesa de Moja
de les rendes dels dominis i propietats de Sant Llorenç del Penedès, Quadra
de Lleger i Calafell, així com també de la parceria de l'heretat anomenada del
Castell, per un termini de temps de quatre anys, i sota pactes i condicions
que es detallen (amb l'anotació que amb data de 29 de març es va lliurar
l'arrendament a Bartomeu Casas) i resposta de l'arrendatari a un
requeriment de la marquesa de Moja. [Barcelona]. [5] p.
Català
1749, juny,
14 - 1753,
octubre, 31

Causa judicial entre Josep Trillas i Caetana de Copons, Oms i de Santapau,
marquesa de Moja

Moja 63/32

Dossier amb un regest del procediment judicial evocat a la Reial Audiència
per Josep Trilles contra la marquesa de Moja per l'arrendament de les
rendes senyorials de Sant Llorenç del Penedès, Quadra del Lleger i Calafell
a favor de Bartomeu Casas, quan al mateix temps havia atorgat el mateix
arrendament a Josep Trilles; el plet mateix, requeriment notarial a Caietana
de Copons, relació de les proves documentals aportades, notificació i
requeriment de Josep Trilles a la marquesa de Moja perquè satisfaci els
impostos del Cadastre que ha pagat. Barcelona. 7 unitats. [264] p.
Català, castellà i llatí
1751,
desembre,
9 - 1779,
juny, 24

Arrendament de les rendes senyorials de Llorenç del Penedès, Quadra del
Lleger i Calafell atorgat a Jaume Bassas

1760, abril,
18

"Tabba del arrendament de las rendas que lo il·lustre senyor marquès de
Moya reb en los llochs y termes de Sta. Creu de Calafell, Sant Llorens de
Llorens y Quadra de Lletger"

Moja 63/33

Dossier que inclou la taba de l'arrendament per part de la marquesa de Moja
de les rendes dels dominis i propietats de Sant Llorenç del Penedès, Quadra
de Lleger i Calafell, per un termini de temps de quatre anys, 4665 de preu i
sota pactes i condicions que es detallen (amb l'anotació que l'escriptura es
va protocol·litzar amb data de 9 de desembre de 1751) i llibreta amb el títol
"Nota dels lluïsmes se entregaran als arrendataris de las rendas de Llorens,
Calafell y Quadra de Lletger durant lo quadrienni del arrendament que
començà a primer de maig 1752", que recull els lliuraments de la meitat de
cada lluïsme cobrat. Barcelona. [32] p.
Català
Moja 63/34

Taba de l'arrendament per part del marquès de Moja de les rendes dels
dominis i propietats de Sant Llorenç del Penedès, Quadra de Lleger i
Calafell, així com també de la parceria de l'heretat anomenada del Castell,
per un termini de temps de quatre anys, i sota pactes i condicions, que es
detallen (amb l'anotació al dors que amb data de 18 d'abril de 1760 es va
signar l'arrendament a favor de Ramon Estalella i Josep Freixas).
[Barcelona]. [7] p.
Català
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01.02.04.03.02.02.01.03. ARRENDAMENTS DE RENDES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1779, juny,
1779 1796,
febrer, 20

Arrendament de les rendes senyorials de Llorenç del Penedès, Quadra del
Lleger i Calafell atorgat a Anton Bassa

Moja 63/35

1815,
setembre,
3 - 1819,
juny, 12

Arrendament de les rendes senyorials de Llorenç del Penedès, Quadra del
Lleger i Calafell atorgat a Anton Bonaventura Bassa

1819, abril,
26 - 1819,
abril, 27

Lletres de Francesc Font a la marquesa de Moja

Dossier que inclou una nota en què es deixa constància com l'arrendament
per part del marquès de Moja de les rendes dels dominis i propietats de Sant
Llorenç del Penedès, Quadra de Lleger i Calafell, per un termini de temps de
quatre anys, ha quedat convingut amb Anton Bassa, un contracte privat
entre les mateixes dues parts que dóna continuïtat a l'arrendament anterior,
contractes privats signats pel mateix Anton Bassa i la marquesa de Moja
(amb un duplicat) i una nota a manera de regest, una nota de l'arrendatari
que confessa tenir en el seu poder dos llevadors i peces de celler, i llibreta
amb el títol "Notícia dels lluïsmes se deuran durant lo arrendament de las
rendas de Llorens y Calafell fet a Jaume Bassa, que vuy continua son fill
Anton Bassa, y dels que se entregaran a dit Anton Bassa", que recull els
lliuraments de la meitat de cada lluïsme cobrat. Barcelona. 8 unitats. [19] p.
Català
Moja 63/36

Dossier que inclou els contractes privats de l'arrendament per part de la
marquesa de Moja i d'Anton Bonaventura Bassa de les rendes dels dominis i
propietats de Sant Llorenç del Penedès, Quadra de Lleger i Calafell, per un
termini de temps de quatre anys. Barcelona. 2 unitats. [8] p.
Català
Moja 260/15

Dossier amb les missives de Francesc Font, en la que tracta de
l'arrendament de Calafell. Inclou còpia de la resposta en el dors. Vilafranca
del Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. 2 cartes (inclosa la còpia). [2] p.
Català
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01.02.04.03.02.02.02.01.01. TÍTOLS I POSSESSIÓ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1860]

"Documentos que acreditan la sucesión de la excelentísima señora doña
Josefa de Sentmenat de Sarriera y de Copons, marquesa de Moya y de
Cartellá y viuda de Castelldosrius en la herencia y bienes que fueron de D.
Federico Desbosch y después de doña Teresa de Calders Desbosch y de
Sanvicens, viuda de don Carlos de Calders y por tanto en los que poseía en
Calafell doña María de Lanuza, viuda en primeras nupcias de don Federico
Desbosch"

Moja 63/48

Inventari dels títols que legitimen la successió de la propietat de Calafell, des
de la concòrdia atorgada entre Maria Desbosc i Teresa de Calders el 1671
fins el testament de Maria de Amat de Sarriera i de Copons, de 1850.
[Barcelona]. [3] p.
Castellà

Fons Marquesat de Moja

640

01.02.04.03.02.02.02.01.04.01. FERRERIA.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

Causa judicial entre Pere Desbosc i de Santvicenç i els jurats i la Universitat
1647,
febrer, 19 - de Calafell
1647, agost,
22
Procediment obert per Pere Desbosc en la Reial Audiència denunciant que
els veïns i la Universitat de Calafell han obert una ferreria i forns particulars
en contra dels drets del senyor dels quals és titular: súplica, diligències i
exposició de fets. Barcelona. [8] p.
Llatí i català

Fons Marquesat de Moja
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01.02.04.03.02.02.02.01.05.01.01. CAPBREUS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1565

"Capbreu de Calafell; any de 1565"

Moja 160

Capbreu amb 35 confessions emfitèutiques atorgades davant Francesc
Bartomeu, notari de Vilafranca del Penedès, a favor de Bernat Pelegrí,
senyor de Calafell. Inclou a l'inici sumari onomàstic. Calafell (Baix Penedès).
Còpia autèntica estesa sobre paper segellat per Josep Francesc Fontana, i
rubricada per Joan Marçal i Jeroni Gomis, notaris de Barcelona, l'1 de juny
de 1746. [171] p.
Llatí i català
1614, juny, 6 "Capbrevatió feta per Pere Simon com a procurador de Anna Simona y
Moja 54/10
Vicens, sa muller, senyora de las casas y heretat den Vicens, de Cabanas,
de algunas pessas de terra al senyor Galceran de Cartellà, com a senyor del
castell, lloc y terme de Vilarnadal"
Pere Simon, pagès, com a procurador de la seva esposa Anna, filla i hereva
de Quirze Ferrer i Vicens, senyora útil de la casa i heretat anomenada de'n
Vicens del castell de Cabanes reconeix a Galceran de Cartellà el domini
directe de quatre peces de terra del lloc anomenat "Les Deveses" del terme
de Cabanes i parròquia de Vilarnadal; escriptura protocol·litzada per Pere
Galí, notari de Girona. Girona. Còpia simple. [6] p.
Llatí
1633 /
"Dos capbreus de Calafell, lo primer en poder de Francesch Morera notari,
1656 - 1687 del any 1656, y lo segon en poder de Francesc Rigal notari, del any 1633"

Moja 159

Capbreus amb les confessions atorgades davant Francesc Rigal i Francesc
Morera, notaris de Vilafranca del Penedès, a favor Pere i Federic Desbosc,
iniciades el 1633 i 1656 respectivament, com a senyors de Calafell. Inclouen
sumaris onomàstics. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i Calafell (Baix
Penedès). Còpies autenticades per Josep Salvany, notari de Vilafranca del
Penedès. [192] p.
Llatí i català
1695 - 1696 "Capbreu de Calafell dels anys 1695 y 1696"

Moja 122

Confessions emfitèutiques (61) atorgades davant Josep Soler, notari de
Vilafranca del Penedès, a favor de Maria de Lanuça, vídua de Felip de
Lanuça i en primeres noces de Frederic Desbosc i de Sant Vicenç, senyor de
Calafell. Inclou a l'inici sumari onomàstic. Calafell (Baix Penedès). Còpia
autèntica estesa per Pere Soler l'1 de maig de 1742. [180] p.
Llatí i català
1760, juliol,
20

Lletres de Francisco Feijoo Sotomayor al marquès de Moja

Moja 259/16

Dossier amb la missiva de Francisco Feijoo Sotomayor en la que tracta d'una
confessió emfitèutica d'una peça de terra de Llorenç. Inclou còpia d'un
fragment de la carta. Vilafranca de Penedès (Alt Penedès). 1 lletra. [4] p.
Castellà i llatí
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01.02.04.03.02.02.02.01.05.01.02. GESTIÓ DE LA CAPBREVACIÓ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1664,
octubre, 11

Lletra de Josep Nin a Frederic Desbosc i de Santvicenç

Moja 317/9

Dossier amb la missiva de Josep Nin, tractant d'un procurador per a realitzar
una capbrevació. Vilafranca de Penedès (Alt Penedès). 1 carta. [2] p.
Català
1764, juliol,
1

Lletres de Jeroni Clariana al marquès de Moja

Moja 259/11

Dossier amb la missiva de Jeroni Clariana, que tracta sobre la capbrevació
de Calafell. El Vendrell (Baix Penedès). 1 súplica. [3] p.
Català
1792,
desembre,
24

Lletres de Joan Francesc Soler al marquès de Moja

Moja 259/30

Dossier amb la missiva de Joan Francesc Soler (notari) en la que tracta d'un
capbreu de Calafell. Vilafranca de Penedès (Alt Penedès). 1 carta. [2] p.
Català
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01.02.04.03.02.02.02.01.05.03.01. LLEVADORS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1740

"Llavador dels delmes y censos del lloch y terme de Calafell..."

Moja 63/12

Registre dels emfiteutes de Calafell amb les seves propietats i del concepte
(censos i delmes) que han de satisfer al senyor redactat a partir dels
capbreus atorgats davant Francesc Rigual i Francesc Morera, notaris de
Vilafranca del Penedès, el 1633 i 1656 respectivament. Inclou sumari
onomàstic a l'inici. Acompanya la unitat, una "Còpia del llavadó dels sensus
del lloch y terma de Calafell". [Barcelona]. 2 unitats. [71] p.
Català
1832, juny, 7 "Nota dels sensos que cobra la molt il·lustre marquesa de Moya del terma de Moja 63/15
Calafell y alguns del Vandrell"
Registre dels emfiteutes de Llorenç del Penedès, Quadra del Lleger, Calafell
i El Vendrell amb la quantia de les prestacions que han de satisfer al senyor i
les dates que les han pagades per darrera vegada. [Barcelona]. [8] p.
Català
1851 - 1858 Llevador de censos de Calafell dels marquesos de Moja

Moja 423/V

Registre de 24 censataris de Calafell amb la quantia de les prestacions que
han de satisfer al senyor, amb diners i/o espècie, i els anys en què han fet
pagaments (per alguns censataris se'n fan constar per pensions
endarrerides, 1834 i 1835), sense que es detallin però les escriptures que les
justifiquen. Inclou sumari onomàstic a l'inici. [Vilafranca del Penedès]. [51] p.
Català

Fons Marquesat de Moja

644

01.02.04.03.02.02.02.01.05.03.02.01. DELMES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1813]

Nota sobre guanys i despeses del delme de 1813

Moja 339/5

Anotació anònima en què es fan constar les produccions de vi i mestall i el
seu valor, així com també despeses de les collites. [Banyeres del Penedès]
(Baix Penedès). [2] p.
Català
1700,
gener, 8

"Carolus Dei gratia rex Castellae, Aragomum etc., comesque Barchinonae,
Moja 38/I/26
etc.... Georgius Landgrave de Hassia, princeps de Darmestad, et de
Hirsfeldia, comes de Catameliboco... Noveritis quod pro parte nobilis domnae
Teresiae de Calders Desbosch..."
Lletra citatòria del lloctinent i capità general de Catalunya, Jordi de
Landgrave, príncep de Darmestad, en la que, després de reproduir la súplica
presentada per la senyora Teresa de Calders Desbosc denunciant que,
malgrat posseir el dret de delmes de tots els fruits del lloc de Calafell, alguns
terratinents recusen de pagar el delme de les olives, passi el doctor en dret
Francesc de Rius a la Reial Audiència. Imprès. [Barcelona]. S.n. Impr. 1 p.
Llatí i català
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01.02.04.03.02.02.02.01.05.03.02.02. CENSOS, TASQUES, LLUÏSMES I F
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1833, juny,
16

"Venda perpètua feta per Maria Pons, antes Arnau y Sans, víuda de Joseph
Pons, pagès de la vila de l'Arbós, a favor de Julià Urgell y Soler, pagès
proprietari del lloch de Calafell de una casa ab un hortet y un pou [...] y de
una pessa de terra plantada de viña"

Moja 48/6

Escriptura de venda atorgada per Maria Pons davant Rafel Escofet, notari
del Vendrell, a favor de Julià Urgell i Soler, pagès de Calafell, d'una casa
amb un hortet i un pou situada en el carrer de Calafell que va al pou i camí a
Vilanova, en alou dels hereus de la marquesa de Moja i de Cartellà, però
franca de cens, i d'una peça de terra plantada de vinya situada en la partida
anomenada "de l'Hostal"; per preu de 650 lliures en moneda barcelonesa.
Calafell (Baix Penedès). [5] p.
Català i castellà
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01.02.04.03.02.02.02.01.05.03.02.03. CAUSES JUDICIALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1676, ,
maig, 30 1677, juny,
10

Causa judicial entre Joan Soler i Teresa de Calders Desbosc

Moja 53/12

1735,
gener, 11 /
1735,
febrer, 3

Lletra citatòria de la Reial Audiència dirigida a Ramon i Catalina Rovirosa, de Moja 1 bis/75
Calafell, a instància d'Agustí de Copons i la seva esposa Gaietana,
marquesos de Moja de la Torre

Procediment en la causa d'apel·lació oberta en la Reial Audiència entre Joan
Soler, pagès del terme de Banyeres, i Teresa de Calders, després de
primera sentència davant el batlle de Banyeres: súplica i diligències.
Barcelona. Còpia per a Teresa de Calders. [6] p.
Llatí i català

Ignacio Francisco de Glimes de Brabant, comte de Glimes i capità general
de Catalunya, notifica a Ramon i Catalina Rovirosa que per part d'Agustí de
Copons i la seva esposa Gaietana, marquesos de Moja de la Torre, li ha
estat presentada demanda, que transcriu, en la qual s'exposa que tenint
notícia que en la Reial Audiència es tramita una causa judicial contra Ramon
i Catalina Rovirosa sobre la successió dels béns de Ramon Rovirosa, i en
consideració a que els marquesos de Moja són els senyors directes, alodials
i jurisdiccionals de Calafell i de l'heretat dels Rovirosa i que en el plet consta
que els hi deuen dos lluïsmes, que en el termini de deu dies es comparegui
davant el tribunal per respondre a la demanda. Inclou la diligència notarial
d'haver-se notificat. Barcelona i Calafell. [2] p.
Castellà
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01.02.04.03.02.02.02.09. PARRÒQUIA.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1771, març, Lletres de Joan Baptista Torres a Pere Pons, prevere i procurador general
del marquès de Moja
7

Moja 260/41

Dossier amb la missiva de Joan Baptista Torres (rector de la Parròquia de
Calafell) en la que demana per un tercer una gràcia. Calafell (Baix Penedès).
1 lletra. 1 p.
Català
1796, abril - Lletres de l'Ajuntament i parròquia de Calafell a la marquesa de Moja
1807, febrer
3
Dossier amb les missives de l'Ajuntament i parròquia de Calafell (Soler,
Josep i Manyer, Miquel, regidors degans; Llansà, Maties, síndic procurador i
batlle (en nom de Julià Urgell, batlle; Ramon Rovira, regidor segon; Josep
Huguer, síndic personer), Vidal, Salvador, Papiol, Josep, Romeu, Macià,
Trilla, Josep, Rovira, Ramon, Papiol, Isidre; i Torres, Joan Baptista, Freixas,
Josep, rectors. Inclou la còpia de la carta de resposta. Calafell (Baix
Penedès) i Barcelona. 1 súplica i 3 lletres (inclosa la còpia). [7] p.
Català

Moja 260/5

1801,
Lletres de Josep Freixas a la marquesa de Moja
Moja 50/12
gener, 11 1801, abril, 9 Dossier amb les missives de Josep Freixas (rector de la parròquia de
Calafell) en les que tracta de l'església nova de Calafell. Inclou dues lletres
signades, a més del rector Josep Freixas, pels batlles i regidors de
l'ajuntament, Macià Llansà, batlle; Josep Nin, regidor; Josep Romeu, regidor;
Isidre Totosaus, regidor; Macià Romeu síndic procurador, i Isidre Malhivern,
síndic personer; i un rebut estès pel rector, Macià Llansà, Miquel Manyer i
Salvador Vidal en el qual fan constar la donació de 500 lliures per a la
continuació de la construcció de la nova església. Calafell (el Baix Penedès).
3 lletres. [8] p.
Català
1818, juny,
9 - 1818,
agost, 1

Lletres de Josep Vallcorva a la marquesa de Moja

Moja 260/42

Dossier amb les missives de Josep Vallcorva (rector de la Parròquia de
Calafell) en les que tracta de l'església. Inclou còpia de 3 cartes enviades per
la marquesa. Calafell (Baix Penedès) i Barcelona. 4 cartes (incloses les
còpies). [9] p.
Català
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01.02.04.03.02.02.03.01. TÍTOLS I POSSESSIÓ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1749,
desembre,
23

Edicte de l'intendent general de l'exèrcit a Catalunya proclamant l'establiment Moja 1 bis/66
emfitèutic de part del torrent anomenat Arquets a favor de la marquesa de
Moja de la Torre
Josep de Contamina, del Consell Suprem de Guerra i intendent general, fa
saber que atorgà escriptura d'establiment emfitèutic del torrent anomenat
Arquets, en el tram comprès entre el terme de Sant Jaume dels Domenys i el
de Banyeres, a favor de la marquesa de Moja de la Torre, senyora
jurisdiccional de la Quadra de Lletger del Corregiment de Vilafranca del
Penedès, sota les condicions detallades en l'escriptura i que es descriuen en
l'edicte. Barcelona. [7] p.
Castellà
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01.02.04.03.02.02.03.01.01. TÍTOLS I POSSESSIÓ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1550]

"Memorial de la heretat y rendes del terme de Llorens y de Leger"

Moja 63/16

Relació dels béns immobles, drets i rendes corresponents al senyor del
terme de Llorenç del Penedès i Quadra del Lleger. [Barcelona]. 2 p.
Català
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01.02.04.03.02.02.03.01.03.02. ARRENDAMENTS DE RENDES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1669, abril,
25 1670,
gener, 5

"Arrendament de Llorens y Lletger fet per don Fedrich Desbosch y de Sant
Vicens a Francesch Barreras del Arbós"

Moja 63/27

Dossier amb l'escriptura d'arrendament atorgada per Federic Desbosc i de
Sant Vicenç, senyor del castell i lloc de Sant Llorenç del Penedès i Quadra
del Lleger, davant Ramon Vilana Perlas, notari de Barcelona, a favor de
Francesc Barreras, pagès de l'Arboç, de les rendes dels dominis i propietats
de Sant Llorenç del Penedès i Quadra de Lleger per un termini de temps de
quatre anys, un preu de 1.200 lliures i sota pactes i condicions que es
detallen en la taba inclosa, i inventari dels béns de Francesc Barreras estès
per Joan Pau Vilella, notari de Tarragona. Barcelona. Còpies autèntiques
signades pel mateixos notaris autoritzants. [11] p.
Llatí i català
1672,
setembre

Nota del notari autoritzant de l'escriptura d'arrendament de les rendes
Moja 63/28
senyorials atorgada per Teresa Calders Desbosc a favor de Pere Pau Mainer
Fa fe, sense deixar constància del seu nom i de la data, de la
protocol·lització de l'escriptura d'arrendament atorgada per Teresa Calders
Desbosc, muller de Carles Calders i de Vilafranca i senyora del castell i lloc
de Sant Llorenç del Penedès i Quadra del Lleger, a favor de Pere Pau
Mainer, pagès de l'Arboç, de les rendes dels dominis i propietats de Sant
Llorenç del Penedès i Quadra de Lleger per un termini de temps de quatre
anys, un preu de 1.200 lliures. [Barcelona]. [2] p.
Català

1742, juliol,
30 - 1748,
octubre, 17

"Recibos de Llorens"

Moja 214/7

1754,
octubre,
18 - 1754,
novembre,
26

Lletres de Pere Feixas als marquesos de Moja

Dossier amb rebuts estesos per Jaume Llansà i Bartomeu Casas,
arrendataris dels drets senyorials del marquès de Moja, a favor de diferents
censataris fent constar la quantia en espècie. [Llorenç de Penedès] (Baix
Penedès). 13 unitats. [21] p.
Català
Moja 261/7

Dossier amb les missives de Pere Feixas (rector de l'església de Sant
Llorenç) sobre el delme i els arrendadors dels drets senyorials. Llorenç del
Penedès (Baix Penedès). 2 lletres. [7] p.
Català

Fons Marquesat de Moja

651

01.02.04.03.02.02.03.01.03.03. COMPTABILITATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1822,
setembre,
18 - 1823,
agost, 30

"Estat dels comtas de Cartellà de 1821 y 1822"

Moja 205/11

Dossier que inclou els pagaments efectuats amb dos rebuts justificatius.
Sant Pere de Torelló (Osona) i Barcelona. [4] p.
Català i castellà
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01.02.04.03.02.02.03.01.04. MONOPOLIS I DRETS SENYORIALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1770]

Taba de l'encant de la botiga, l'hostal, la carnisseria i la taberna de Llorenç
del Penedès

Moja 63/26

Propostes, possiblement redactades pels regidors de l'Ajuntament de Llorenç
del Penedès, dirigides al marquès de Moja de les condicions que han
d'incloure les tabes dels encants de la botiga, l'hostal, la carnisseria i la
taberna; en general semblants a la població de l'Arboç. [Llorenç del Penedès]
(Baix Penedès). [6] p.
Català
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01.02.04.03.02.02.03.01.04.02. CARNISSERIA.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1771,
desembre,
21 - 1772,
març, 20

Obres a la carnisseria de Llorenç del Penedès

Moja 63/51

Dossier amb les missives entre el marquès de Moja i el capità general i
l'Ajuntament de Llorenç del Penedès en relació a les obres de la carnisseria
del senyor i l'ocupació de la via pública. Barcelona. Originals i esborranys. 8
unitats. [28] p.
Castellà i català
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01.02.04.03.02.02.03.01.05.01.01. CAPBREUS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1585 - 1587 "Cabreu de Llorens y Lletger; any de 1585 a 1587"

Moja 158

Capbreu amb 35 confessions emfitèutiques atorgades a favor d'Elisabet
Joana Desbosc, vídua de Llàtzer Desbosc i de Vilagaia, com a senyora del
lloc de Sant Llorenç de Penedès i quadra de Lleger (actual Sant Jaume dels
Domenys). Inclou a l'inici sumari onomàstic. Llorenç del Penedès (Baix
Penedès). Còpies autenticades per Simeon argenter, notari de Vilafranca del
Penedès. [117] p.
Llatí i català
1626

"Capbreu de Llorens y Lletger; any 1626"

Moja 124

Confessions emfitèutiques (47) atorgades davant Jaume Bartomeu a favor
d'Elisabet Joana Desbosc, vídua de Jaume Desbosc i de Vilagaia, com a
senyora del lloc de Sant Llorenç de Penedès i quadra de Lleger (actual Sant
Jaume dels Domenys). Inclou a l'inici sumari onomàstic i, sense relligar, al
darrere, un resum dels censos confessats a manera de llavador. Llorenç del
Penedès (Baix Penedès). Còpia autenticada per Emanuel Rovira, notari de
Vilafranca del Penedès, el 20 de desembre de 1788. [402] p.
Llatí i català
1626

"Capbreu de Llorens y Lletger; any 1626"

Moja 157

Capbreu amb 47 confessions emfitèutiques atorgades davant Jaume
Bartomeu a favor d'Elisabet Joana Desbosc, vídua de Jaume Desbosc i de
Vilagaia, com a senyora del lloc de Sant Llorenç de Penedès i quadra de
Lleger (actual Sant Jaume dels Domenys). Inclou a l'inici sumari onomàstic i,
sense relligar, al darrere, un resum dels censos confessats a manera de
llavador. Llorenç del Penedès (Baix Penedès). Còpia autenticada per Raimon
Bartomeu, notari de Vilafranca del Penedès. [224] p.
Llatí i català
1626,
octubre, 13

"Confessió de Pere Totesaus de Severtès, terme de Banyeres, per les terres Moja 63/18
del terme de Llorens 1626"
Pere Totasaus, pagès de Sabartès, del terme de Banyeres del Penedès,
atorga davant Jaume Bartomeu, notari de Vilafranca del Penedès, escriptura
de confessió emfitèutica a favor d'Isabel Joana Desbosc, vídua de Jeroni
Desbosc, de diferents peces de terra del terme de Llorenç del Penedès.
Llorenç del Penedès (Baix Penedès). Còpia autèntica estesa per Raimon
Bartomeu, notari de Vilafranca del Penedès. [5] p.
Llatí

1699 / 1701 "Capbreu de Llorens; any de 1699 a 1701"

Moja 123

Confessions emfitèutiques (42) atorgades davant Josep Rovira a favor de
Teresa de Calders, vídua de Carles de Calders, com a senyora del lloc de
Sant Llorenç de Penedès i quadra de Lleger (actual Sant Jaume dels
Domenys). Inclou a l'inici sumari onomàstic. Llorenç del Penedès (Baix
Penedès). Còpia autenticada per Emanuel Rovira, notari de Vilafranca del
Penedès, el 23 de desembre de 1791. [383] p.
Llatí i català
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01.02.04.03.02.02.03.01.05.01.01. CAPBREUS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1712, agost, "Confessió feta per Miquel Balthasar pagès habitant en lo terme de Castellet, Moja 63/20
5
bisbat de Barcelona, a favor de l'il·lustre senyor don Francisco Amat, compte
de Castallar y senyor del lloch y terme de Llorens y Quadra de Lletger"
Miquel Baltasar, veí de Castellet, atorga davant Josep Rovira, notari de
Vilafranca del Penedès, escriptura de confessió emfitèutica a favor de Diego
Miret, notari de Vilafranca com a procurador de Francisco Amat, comte de
Castellar, de diferents peces de terra del terme de Llorenç del Penedès.
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). Còpia autèntica estesa sobre paper
segellat per Emanuel Rovira, notari de Vilafranca del Penedès, el 23 de
desembre de 1791. [13] p.
Català
1712, juny, 1 Escriptura de confessió atorgada per Pere Artigas a favor de Francisco
Amat, comte de Castellar i senyor del lloc i terme de Llorenç del Penedès i
Quadra de Lleger

Moja 63/19

Pere Artigas, pagès de Llorenç del Penedès, atorga escriptura de confessió
emfitèutica a favor de Diego Miret, notari de Vilafranca del Penedès, com a
procurador de Francisco Amat, comte de Castellar, d'una casa i diferents
peces de terra del terme de Llorenç del Penedès. Vilafranca del Penedès
(Baix Penedès). Còpia simple estesa per Joan Rovira, notari de Vilafranca, el
23 de maig de 1769. [8] p.
Català
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01.02.04.03.02.02.03.01.05.01.02. GESTIÓ DE LA CAPBREVACIÓ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1785]

"Nota dels que tenen propietats, com són casas, terras, horts, pallissas,
corrals y demés en lo lloch de Llorens y son terme, en alou de la il·lustre
senyora marquesa de Moya de Barcelona y tenen de capbrevar"

Moja 63/17

Relació amb els noms i cognoms dels emfiteutes, agrupats amb els criteris:
"Arreval", "Carrer Major", "Plasa Major y Carreró", "Barceloneta" "Masias" i
"Terratinents". [Barcelona]. [3] p.
Català
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01.02.04.03.02.02.03.01.05.02. ESTABLIMENTS EMFITÈUTICS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1850]

"Rabasers del Castell de Llorens que tenan escriptura firmada per mi Ramon Moja 63/46
Olivella"
Dossier amb, primerament, la relació de rabassaires en la que es fa constar
el veïnatge, els jornals de terra que tenen i les prestacions que satisfan, i en
segon lloc un inventari dels rabassaires que no disposen de contracte, i a
continuació, separadament, relació anònima de rabassaires en què es fa
constar la situació de les terres i l'extensió. [Barcelona]. 3 unitats. [13] p.
Català

1794,
octubre, 28

Lletres de Joan Solà al marquès de Moja

Moja 261/17

Dossier amb la missiva de Joan Solà (en nom de Pau Santó i Manuel
Mitjans, pagesos de Llorenç del Penedès) en la que exposa que el casalot
anomenat Casa Artigas es troba abandonat i sol·licita un nou establiment.
Llorenç del Penedès (Baix Penedès). 1 carta. [2] p.
Català
1815,
octubre,
28 - 1815,
novembre, 3

"Concessió a rabassa morta feta per la il·lustre senyora marquesa de Moya y Moja 63/37
de Cartellà de tres jornals de terra bosquina poch més o menos de
pertinèncias de una pessa de major tinguda sita en lo terme de Llorens y
partida dita la Sucarrada, a favor de Baldiri Figueras"
Escriptura d'establiment atorgada per Salvador Cases, com a procurador de
Maria Josepa de Sarriera i de Copons, marquesa de Cartellà i de Moja,
davant Lluís Cases i Pometa, notari de Vilafranca del Penedès, per la qual
dóna a rabassa morta i per un termini de 65 anys a Baldiri Figueras, pagès
de Llorenç del Penedès, una peça de terra de tres jornals, que es descriu,
del terme de Llorenç del Penedès, sota pactes i condicions que es detallen.
Amb la diligència de l'assentament efectuat en el Registre d'hipoteques de
Vilafranca del Penedès. Inclou un duplicat. Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès). Còpia autèntica estesa sobre paper segellat pel mateix notari
autoritzant. 2 unitats. [14] p.
Català i castellà

1815,
octubre,
28 - 1815,
novembre,
3 / 1851,
juny, 4

"Concessió a rabassa morta feta per la il·lustre senyora marquesa de Moya y Moja 63/38
de Cartellà a favor de Joan Garriga, boter del lloch de Llorens, de dos jornals
y mitg de terra bosquina poch més o menos, que són part y de pertinèncias
de una pessa de terra de major tinguda sita en lo terme de dit lloch y partida
dita la Sucarrada"
Escriptura d'establiment atorgada per Salvador Cases, com a procurador de
Maria Josepa de Sarriera i de Copons, marquesa de Cartellà i de Moja,
davant Lluís Cases i Pometa, notari de Vilafranca del Penedès, per la qual
dóna a rabassa morta a Joan Garriga una peça de terra de dos jornals i mig,
que es descriu, del terme de Llorenç del Penedès, sota pactes i condicions
que es detallen. Amb la diligència de l'assentament efectuat en el Registre
d'hipoteques de Vilafranca del Penedès. Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès). Inclou un duplicat, una còpia simple i una nota en què es deixa
constància que es va concedir permís a la viuda de Joan Garriga per tornar a
plantar la vinya. Còpia autèntica estesa sobre paper segellat pel mateix
notari autoritzant. 4 unitats. [20] p.
Català i castellà
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01.02.04.03.02.02.03.01.05.02. ESTABLIMENTS EMFITÈUTICS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1815,
octubre,
30 - 1815,
novembre, 5

"Concessió a rabassa morta feta per la il·lustre senyora marquesa de Moya y Moja 63/39
de Cartellà de dos jornals y mitg de terra bosquina poch més o menos que
són part y de pertinèncias de una pessa de major tinguda sita en lo terme de
Llorens y partida dita la Sucarrada, a favor de Francisco Palau, pagès del
mateix lloch"
Escriptura d'establiment atorgada per Salvador Cases, com a procurador de
Maria Josepa de Sarriera i de Copons, marquesa de Cartellà i de Moja,
davant Lluís Cases i Pometa, notari de Vilafranca del Penedès, per la qual
dóna a rabassa morta a Francisco Palau una peça de terra de dos jornals i
mig, que es descriu, del terme de Llorenç del Penedès, sota pactes i
condicions que es detallen. Amb la diligència de l'assentament efectuat en el
Registre d'hipoteques de Vilafranca del Penedès. Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès). Còpia autèntica estesa sobre paper segellat pel mateix notari
autoritzant. [7] p.
Català i castellà

1818,
novembre,
12 - 1818,
desembre, 5

"Concessió a rabassa morta fata per la il·lustre senyora marquesa de Moya y Moja 63/41
de Cartellà de dos jornals de terra bosquina poch més o menos situats en lo
terme de Llorens y partida dita lo camí de Bañeras, a favor de Joan Rafecas,
pagès del lloch de Llorens"
Escriptura d'establiment atorgada per Salvador Cases, com a procurador de
Maria Josepa de Sarriera i de Copons, marquesa de Cartellà i de Moja,
davant Lluís Cases i Pometa, notari de Vilafranca del Penedès, per la qual
dóna a rabassa morta a Joan Rafecas una peça de terra de dos jornals, que
es descriu, del terme de Llorenç del Penedès, sota pactes i condicions que
es detallen. Amb la diligència de l'assentament efectuat en el Registre
d'hipoteques de Vilafranca del Penedès. Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès). Còpia autèntica estesa sobre paper segellat pel mateix notari
autoritzant. [6] p.
Català i castellà

1818,
novembre,
12 - 1818,
desembre, 5

"Concessió a rabassa morta fata per la il·lustre senyora marquesa de Moya y Moja 63/42
de Cartellà de dos jornals de terra bosquina poch més o menos situats en lo
terme de Llorens y partida dita lo camí de Bañeras, a favor d'Anton Miquel,
pagès del lloch de Llorens"
Escriptura d'establiment atorgada per Salvador Cases, com a procurador de
Maria Josepa de Sarriera i de Copons, marquesa de Cartellà i de Moja,
davant Lluís Cases i Pometa, notari de Vilafranca del Penedès, per la qual
dóna a rabassa morta a Anton Miquel una peça de terra de dos jornals, que
es descriu, del terme de Llorenç del Penedès, sota pactes i condicions que
es detallen. Amb la diligència de l'assentament efectuat en el Registre
d'hipoteques de Vilafranca del Penedès. Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès). Còpia autèntica estesa sobre paper segellat pel mateix notari
autoritzant. [7] p.
Català i castellà
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01.02.04.03.02.02.03.01.05.02. ESTABLIMENTS EMFITÈUTICS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1818,
novembre,
12 - 1818,
desembre, 5

"Concessió a rabassa morta feta per la il·lustre senyora marquesa de Moya y Moja 63/40
de Cartellà de dos jornals de terra bosquina poch més o menos situats en lo
terme de Llorens y partida dita lo camí de Bañeras, a favor de Llorens
Vinyas, pagès del lloch de Llorens"
Escriptura d'establiment atorgada per Salvador Cases, com a procurador de
Maria Josepa de Sarriera i de Copons, marquesa de Cartellà i de Moja,
davant Lluís Cases i Pometa, notari de Vilafranca del Penedès, per la qual
dóna a rabassa morta a Llorenç Vinyas una peça de terra de dos jornals, que
es descriu, del terme de Llorenç del Penedès, sota pactes i condicions que
es detallen. Amb la diligència de l'assentament efectuat en el Registre
d'hipoteques de Vilafranca del Penedès. Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès). Còpia autèntica estesa sobre paper segellat pel mateix notari
autoritzant. [7] p.
Català

1820, abril,
15 - 1820,
abril, 20

"Concessió a rabassa morta feta per la il·lustre senyora marquesa de Moya y Moja 63/45
de Cartellà de quatre jornals de terra de vinya vella plantats poch més o
menos situats en lo terme de Llorens y partida dita la vinya del Hostal, a
favor de Josep Calaf, pagès de la Quadra de la Torregasa, parròquia de sant
Jaume dels Domenys"
Escriptura d'establiment atorgada per Salvador Cases, com a procurador de
Maria Josepa de Sarriera i de Copons, marquesa de Cartellà i de Moja,
davant Lluís Cases i Pometa, notari de Vilafranca del Penedès, per la qual
dóna a rabassa morta a Josep Calaf una peça de terra de quatre jornals, que
es descriu, del terme de Llorenç del Penedès, sota pactes i condicions que
es detallen. Amb la diligència de l'assentament efectuat en el Registre
d'hipoteques de Vilafranca del Penedès. Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès). Inclou un duplicat i una còpia simple. Còpia autèntica estesa
sobre paper segellat pel mateix notari autoritzant. 3 unitats. [17] p.
Català i castellà

1820, abril,
15 - 1820,
abril, 20

"Concessió a rabassa morta feta per la il·lustre senyora marquesa de Moya y Moja 63/44
de Cartellà de dos jornals y mitg de terra de vinya vella plantats poch més o
menos situats en lo terme de Llorens y partida dita la vinya del Hostal, a
favor de Baldiri Figueras, pagès del lloch de Llorens"
Escriptura d'establiment atorgada per Salvador Cases, com a procurador de
Maria Josepa de Sarriera i de Copons, marquesa de Cartellà i de Moja,
davant Lluís Cases i Pometa, notari de Vilafranca del Penedès, per la qual
dóna a rabassa morta a Baldiri Figueras una peça de terra de dos jornals i
mig, que es descriu, del terme de Llorenç del Penedès, sota pactes i
condicions que es detallen. Amb la diligència de l'assentament efectuat en el
Registre d'hipoteques de Vilafranca del Penedès. Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès). Inclou un duplicat i una còpia simple. Còpia autèntica estesa
sobre paper segellat pel mateix notari autoritzant. 3 unitats. [19] p.
Català i castellà
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01.02.04.03.02.02.03.01.05.02. ESTABLIMENTS EMFITÈUTICS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1820, abril,
15 - 1820,
abril, 20 /
1846, juny,
29

"Concessió a rabassa morta feta per la il·lustre senyora marquesa de Moya y Moja 63/43
de Cartellà de dos jornals y mitg de terra de vinya vella plantats poch més o
menos situats en lo terme de Llorens y partida dita la vinya del Hostal, a
favor de Jaume Sanahuja, pagès del lloch de Llorens"
Escriptura d'establiment atorgada per Salvador Cases, com a procurador de
Maria Josepa de Sarriera i de Copons, marquesa de Cartellà i de Moja,
davant Lluís Cases i Pometa, notari de Vilafranca del Penedès, per la qual
dóna a rabassa morta a Jaume Sanahujoa una peça de terra de dos jornals i
mig, que es descriu, del terme de Llorenç del Penedès, sota pactes i
condicions que es detallen. Amb la diligència de l'assentament efectuat en el
Registre d'hipoteques de Vilafranca del Penedès. Inclou un duplicat i una
nota amb un regest de l'escriptura i amb la notícia que Julià Vinyas demana
la peça de terra. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). Còpia autèntica
estesa sobre paper segellat pel mateix notari autoritzant. 3 unitats. [13] p.
Català i castellà
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01.02.04.03.02.02.03.01.05.03.01. LLEVADORS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1670]

"Llevador dels censos que reb y acostuma de rebrer la noble senyora dona
Theresa de Calders en lo lloch y terme de Llorens y Lletger"

Moja 63/11

Registre dels emfiteutes de Llorenç del Penedès i Quadra del Lleger amb el
concepte i quantia de les prestacions que han de satisfer al senyor. Inclou
sumari onomàstic a l'inici. [Barcelona]. [43] p.
Català
[1740]

"Llavador de Llorens"

Moja 420/I

Registre de 46 emfiteutes de Llorenç del Penedès, redactat devers 1740 a
partir d'un capbreu del notari Jaume Bartomeu de Vilafranca de 1626, amb
els immobles reconeguts i la quantia de les prestacions que han de satisfer
al senyor, amb diners i/o espècie. Inclou sumari onomàstic a l'inici.
[Vilafranca del Penedès]. [77] p.
Català
1712

"Còpia simple del borrador del capbreu de Llorens, any 1712"

Moja 121

Capbreu, però a manera de llavador, amb 39 confessions emfitèutiques
atorgades davant Josep Rovira, notari de Vilafranca del Penedès, a favor de
Francesc Amat, com a senyor del lloc de Sant Llorenç de Penedès i quadra
de Lleger (actual Sant Jaume dels Domenys); amb anotacions de 1796.
Inclou al darrere sumari onomàstic. Llorenç del Penedès (Baix Penedès).
Còpia simple sense datar però possiblement de darreries del set-cents. [30]
p.
Llatí i català
Sd.

Llevador de censos de Llorenç del Penedès dels marquesos de Moja

Moja 420/II

Registre de 69 censataris de Llorenç del Penedès, amb l'assentament de la
quantia de les prestacions que han de satisfer al senyor, amb diners i/o
espècie i prestacions de treball. [Vilafranca del Penedès]. [17] p.
Català
Sd.

Llevador de censos de Llorenç del Penedès dels marquesos de Moja

Moja 420/III

Registre de 53 censataris de Llorenç del Penedès, amb l'assentament de la
quantia de les prestacions que han de satisfer al senyor, amb diners i/o
espècie i prestacions de treball. Inclou sense relligar una nota sobre un
censatari i un a la darrera pàgina un sumari onomàstic. [Vilafranca del
Penedès]. [14] p.
Català
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01.02.04.03.02.02.03.01.05.03.02.01. DELMES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1768,
novembre,
10 - 1776,
gener, 25

"Bañeras. Tasmias de 1768 a 1773"

Moja 339/3

1768,
novembre,
2 - [1773]

"Llorens. Tasmias de 1768 a 1773"

1770,
novembre,
25

Relació jurada donada per Magí Baltasar, major delmer de l'Excusado, del
delme de l'Església de Sant Llorenç del Penedès

Dossier amb les relacions jurades donades per Pere Totasaus i Magí
Baltasar, majors delmers de l'Excusado, del delme de les esglésies de Santa
Eulàlia de Banyeres i Sant Llorenç de Llorenç del Penedès en les quals,
complimentant un formulari, es troba la quantitat recollida del delme i la part
lliurada al delmer laic amb el detall corresponent a cada fruit, i el certificat del
major justícia de la parròquia donant fe de l'import de la venda. Banyeres del
Penedès i Llorenç del Penedès (Baix Penedès). Imprès i manuscrit. 13
unitats. [11] p.
Castellà
Moja 63/53

Dossier amb les relacions jurades donades per Magí Baltasar i Magí
Valsesa, majors delmers de l'Excusado, del delme de l'església de Sant
Llorenç de Llorenç del Penedès en les quals, complimentant un formulari, es
troba la quantitat recollida del delme i la part lliurada al delmer laic amb el
detall corresponent a cada fruit, i el certificat del major justícia de la
parròquia donant fe de l'import de la venda. Llorenç del Penedès (Baix
Penedès). Imprès i manuscrit. 9 unitats. [17] p.
Castellà
Moja 26/89

Magí Baltasar complimenta el formulari detallant la quantitat recollida del
delme i la part lliurada al delmer laic amb el detall corresponent a cada fruit, i
el certificat del major justícia de la parròquia donant fe de l'import de la
venda. Llorenç del Penedès (Baix Penedès). Imprès i manuscrit. [2] p.
Castellà
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01.02.04.03.02.02.03.01.06.01. TÍTOLS, ADQUISICIONS, ALIENACIONS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1860]

"Heredad del castillo de Llorens"

Moja 63/47

Plec amb la relació primerament de les cases i terres del castell de Llorenç
del Penedès i en què consta la descripció de cada unitat i els seus límits, i a
continuació inventari dels immobles de Calafell amb els mateixos detalls.
Inclou sense relligar un croquis. [Barcelona]. [11] p.
Castellà
1660,
gener, 10 /
1663, agost,
21 / 1698,
juny, 3 /
1699,
gener, 9

"Venda feta per Joan Uguet, pagès de Sant Llorens de Llorens, al noble
senyor don Federich Desbosch y de Sant Vicens de dues pesses de terra
ditas la Parallada"

1663, abril,
23 - 1665,
maig, 31

"Venda feta per Pere Güell y Joseph Güell, pare y fill, pagesos del lloch de
Llorens, bisbat de Barcelona, al noble senyor don Federich Desbosch y de
Sant Vicens en Barcelona populat de dues pesses de terra situades en lo
terme de dit lloch de Llorens..."

Moja 63/24

Joan Uguet atorga escriptura de venda davant Ramon Vilana Perlas, notari
de Barcelona, a favor de Federic Desbosc de dues peces de terra,
anomenades "La Parallada" perteneixents al Mas Huguet, les quals heretà
pel testament atorgat pel seu pare Joan, còpia del qual acompanya la venda.
Segueixen a continuació l'àpoca, una escriptura de concòrdia signada entre
Maria Campderrós i Josep Totosaus, entre les clàusules de la qual figura el
Mas Huguet, i una escriptura de venda del dret de lluïr d'aquestes terres.
Inclou un duplicat del testament. Barcelona. Còpies autèntiques. 2 unitats.
[33] p.
Llatí i català

Moja 63/25

Pere Güell i el seu fill Josep atorguen escriptura de venda a carta de gràcia
davant Ramon Vilana Perlas, notari de Barcelona, a favor de Federic
Desbosc de dues peces de terra, una anomenada "Lo Trullet" i l'altra "Lo
camp dels Noguers", situades a Llorenç del Penedès. Segueixen a
continuació les àpoques i una escriptura d'adició del preu. Inclou una còpia.
Barcelona. Còpia autèntica. 2 unitats. [26] p.
Llatí
1735, abril,
21 - 1749,
desembre,
23

Establiment de drets d'aigües de Llorenç del Penedès i Quadra de Lleger
Moja 63/21
atorgat per l'intendent general de Catalunya a favor dels marquesos de Moja
de la Torre
Dossier sobre el domini d'aigües de Llorenç del Penedès i Quadra de Lleger
amb: la súplica d'Agustí de Copons i de Copons, marquès de Moja,
demanant la concessió en emfiteusi de les aigües del torrent de Llorenç del
Penedès, la qual incorpora la diligència de l'advocat fiscal de la intendència
demanant que el suplicant justifiqui amb antecedents els drets que diu tenir
sobre les esmentades aigües; la súplica de Gaietana de Copons i d'Oms
suplicant el mateix, escriptura d'establiment atorgat per l'intendent general a
favor de la marquesa de Moja de les aigües del torrent anomenat dels
Arquets. Inclou una còpia de la darrera escriptura. Barcelona. Original,
esborrany i còpia autèntica signada per Vicente Simon, notari de
l'intendència. 4 unitats. Barcelona. [34] p.
Castellà
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01.02.04.03.02.02.03.01.06.01. TÍTOLS, ADQUISICIONS, ALIENACIONS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1857, maig, Certificat del patrimoni immoble existent en el poble de Llorenç del Penedès
22
propietat de la marquesa de Moja segons l'amillarament

Moja 26/78

Ramon Sagauta, secretari de l'Ajuntament de Llorenç del Penedès, fa
constar les finques relacionades a l'amillarament propietat de la marquesa de
Moja. Llorenç del Penedès (el Baix Penedès). 2 p.
Castellà

1861,
Conveni per l'ús de les aigües de Llorenç del Penedès atorgat entre Josefa
febrer, 27 - de Sentmenat i Francesc Xavier Garcia
1861, maig,
26
Dossier que inclou l'escriptura de conveni per l'ús de les aigües de Llorenç
del Penedès atorgat davant Salvador Casas, notari de Vilafranca del
Penedès, entre Magí Porta, com a apoderat general de Josefa de
Sentmenat, i Francesc Xavier Garcia, propietari, veí de Vilafranca del
Penedès, pel qual es tanca el litigi obert davant la justícia per part de Josefa
de Sentmenat. Acompanya l'escriptura, la sentència del jutge de primera
instància d'El Vendrell, la cèdula en la que es notifica l'apel·lació i dos
croquis dels terrenys on es situen les rescloses, les mines i les basses
d'aigua. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), El Vendrell (Baix Penedès).
Esborrany, còpia i originals. 5 originals. [13] p.
Castellà i català

Moja 63/22

1866,
gener, 3 /
1867,
desembre,
17

Moja 260/6

Lletres de Joan Capellades
Dossier amb les missives de Joan Capellades, en les que tracta de l'heretat
de Llorenç del Penedès. Arboç (Baix Penedès). 2 cartes. [3] p.
Català i castellà

1866,
Lletres de Maties Malet a Magí Porta
setembre
11 / 1866,
Dossier amb les missives de Maties Malet (prevere) en les que tracta d'una
setembre 18 escriptura de concòrdia i de la venda del Castell de Llorenç del Penedès.
Montblanc (Conca de Barberà). 2 cartes. [2] p.
Castellà

Moja 503/VI

1867, abril,
12

Moja 103/59

Lletres de de Ramon Sagantas a Magí Porta
Dossier amb missiva de Ramon Sagantas tractant d'una peça de terra.
Llorenç del Penedès (Baix Penedès). 1 carta.
Castellà
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01.02.04.03.02.02.03.01.06.02.01. ARRENDAMENTS I PARCERIES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1814, juny,
30

Lletres de Pau Ràfol a la marquesa de Moja

Moja 259/22

Dossier amb la missiva de Pau Ràfol (masover) que tracta d'impostos. Inclou
una anotació al marge amb la resposta. Llorenç del Penedès (Baix
Penedès). 1 lletra. 1 p.
Català
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01.02.04.03.02.02.03.01.06.02.03. COMPTABILITATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1845]

"Heretat del Castell de Llorens"

Moja 197/32

Camisa d'un dossier desaparegut que incloïa comptes i rebuts de 1841 a
1845 dels masovers del Castell de Llorenç. Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès). 1 p.
Català
1823,
gener, 1 1847,
novembre,
26

"Heretat de Llorens, son masover Joseph Cendra"

Moja 197/30

1837,
novembre,
19 - 1842,
gener, 10

"Heretat del Castell de Llorens. Comptes de 1835 a 1840 dels masovers Pau Moja 197/31
Ràfols y Pau Pros, sobre contribucions y demés"

1846, abril,
18

"Heretat del Castell de Llorens. Recibos de contribucions dels anys 1846 y
1847 pagadas per lo masover Joseph Sendra"

Dossier amb liquidacions dels comptes amb Pau Ràfol, Josep Cendra i Pere
Pros, masovers del Castell de Llorenç, de 1837, 1838, 1844, 1845 i 1846,
que inclouen pagaments d'impostos, així com també còpia d'un ordre de
pagament de pagament de Cristòfol Milà a favor de Pau Vilaró, apoderat de
la marquesa, amb el seu corresponent rebut, un rebut estès per Pau Ràfol,
comptes i notes sobre les collites de 1833 a 1847. Llorenç del Penedès (Baix
Penedès), Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. 18 unitats. [28]
p.
Català i castellà

Dossier amb els comptes sense liquidar amb Pau Ràfol i Pau Pros,
masovers del Castell de Llorenç, de 1835 a 1838 i de 1837 a 1840
respectivament, que inclouen quatre llibretes, dues d'impostos i dues de
rebuts estesos a favor de Pau Ràfol. Llorenç del Penedès (Baix Penedès),
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i Barcelona. 15 unitats. [52] p.
Català
Moja 197/33

Dossier amb els comptes d'impostos satisfets per Josep Sendra, masover
del Castell de Llorenç, els anys 1846 i 1847 i "Padró de riquesa presentat en
18 abril de 1846" del castell. Llorenç del Penedès (Baix Penedès). 5 unitats.
[6] p.
Català i castellà
1848, juny,
15 - 1851,
maig, 11

"Heretat del Castell de Llorens. Compte de las contribucions y tocinos de
1848, 1849 y 1850 passat ab la masovera Maria Sendra, viuda de Joseph
Sendra..."

Moja 197/34

Dossier amb una còpia de la lletra enviada des de l'administració dels
marquesos de Moja a Cristòfol Milà, unes observacions als comptes del
masover, l'estat de comptes i un plec relligat de rebuts d'impostos. Llorenç
del Penedès (Baix Penedès), Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i
Barcelona. 4 unitats. [12] p.
Català i castellà

Fons Marquesat de Moja

667

01.02.04.03.02.02.03.01.08. UNIVERSITAT.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1721, maig,
22 / 1737,
maig, 6 /
1773, juliol,
13

Concòrdia entre els veïns de Llorenç del Penedès i la Quadra de Lleger en
relació al repartiment de les càrregues del comú

Moja 63/23

Dossier que inclou la concòrdia signada en el consell general del terme de
Llorenç del Penedès i Quadra del Lleger entre, pel que fa a Llorenç del
Penedès, Llorenç Oliver, batlle del lloc; Pere Artigas i Miquel Baltasar,
regidors; Francesc Nin, Agustí Miquel, Jaume Miquel, Josep Soler, Pere
Serra i Andreu Belveí, i en representació de la Quadra del Lleger, Josep
Sadurní, batlle de l'esmentat lloc; Ramon Sanahuja i Joan Pagès, en la qual
convenen la proporcionalitat de la fiscalitat entre els dos nuclis de població
del terme que s'ha d'aplicar per satisfer els impostos reials i els deutes de
creditors. Així mateix inclou, memorial dels regidors de Llorenç del Penedès
dirigit a la Reial Audiència exposant que els veïns de la quadra no volen
pagar la part que els correspon i súplica dirigida a la marquesa de Moja pel
mateix motiu. Sant Jaume dels Domenys, Llorenç del Penedès (Baix
Penedès) i Barcelona. Còpia autèntica estesa per Joan Quintana, rector de
Sant Jaume dels Domenys, el 16 d'octubre de 1724, i originals. 3 unitats. [14]
p.
Llatí i català

1738, maig, Actes de manifestacions relatives a la fama i conducta de Pere Artigas
Moja 63/9
28 - 1738,
agost, 3
Jaume Miquel, Raimon Llorenç i Francesc Domènech, en una ocasió, i
Agustí Miquel, Miquel Baltasar, Pau Xambó i Joan Llorens, en una altra, tots
veïns de Llorenç del Penedès, manifesten davant Jaume Mullol i Bonet,
notari de Vilafranca del Penedès, el 28 de maig de 1738 que Pere Artigas és
home de "mala vida, fama i opinió" i "indigno de empleo y cargo público". El
15 de juny del mateix any, dos dels quals, Jaume Miquel i Francesc
Domènec, rectifiquen i anul·len les declaracions anteriors davant Josep
Rovira, notari de Vilafranca, i també el mateix dia i davant el mateix notari
declaren a favor de la reputació de Pere Artigas, Raimon Sanauja, Magí
Reventós, Isidre Batlle, Josep Miquel i Joan Sadurní, pagesos del mateix
lloc. Per acabar, Miquel Formosa, pagès de Sant Sadurní, també declara el 3
d'agost davant Josep Rovira a favor de Pere Artigas. Vilafranca del Penedès
(Alt Penedès). Còpies autèntiques esteses pels mateixos notaris autoritzants.
5 unitats. [16] p.
Castellà
1742,
octubre, 8

Lletres del batlle i regidors de Llorenç del Penedès al marquès de Moja

Moja 261/11

Dossier amb la missiva del batlle i regidors de Llorenç del Penedès en la que
tracta del nomenament del batlle i dels regidors del lloc. Llorenç de Penedès
(Baix Penedès). 1 lletra. [2] p.
Català
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01.02.04.03.02.02.03.01.08. UNIVERSITAT.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1851, agost, "Papers relatius a la pretensió del poble de Llorens, o millor de son alcalde,
4 - 1859,
sobre formar plaza pública de las pallisas y era del castell de propietat de la
març, 14
senyora marquesa"

Moja 63/49

Dossier que inclou les missives de Ramon Olivella, procurador de la
marquesa de Moja, i Joaquim Salvany a Pau Vilaró, administrador general de
la marquesa de Moja, i a Pere Vajalles en les que es tracta, entre altres
punts, de l'era del castell de Llorenç del Penedès; lletra de Pau Vilaró al
governador de la província de Tarragona exposant les intencions de
l'Ajuntament de Llorenç del Penedès i demanant intervingui, i resposta;
cartes de Pau Vilaró a l'ajuntament demanant un certificat cadastral, oficis de
l'ajuntament i resposta de Pau Vilaró; sentència del jutjat del Vendrell,
croquis Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), Llorenç del Penedès (Baix
Penedès) i Tarragona. 23 unitats. [48] p.
Castellà i català
1863, agost, "Papers referents a la cuestió sobre convertir en plassa los patis o solars,
31 - 1864,
antes era, de Llorens"
juny, 25
Dossier amb la correspondència mantinguda entre l'Ajuntament de Llorenç
del Penedès i la marquesa de Moja i els seus procuradors en relació a la
plaça de la vila, motiu de disputa per la propietat dels seus terrenys. Llorenç
del Penedès (Baix Penedès) i Barcelona. Originals, còpies i esborranys. 9
unitats. [48] p.
Castellà

Fons Marquesat de Moja
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01.02.04.03.02.02.03.01.09. PARRÒQUIA.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1775, maig, Lletres de Mariano Janer al marquès de Moja
Moja 261/10
23 - 1779,
Dossier amb les missives de Mariano Janer (rector de l'església de Sant
juliol, 19
Llorenç) en les que tracta de la parròquia. Inclou una nota referent a
l'escriptura d'una permuta atorgada davant el notari Manuel Rovira per la
qual Mariano Janer bescanvia a Joan Morgades i la seva muller una peça de
terra erma a canvi d'un terreny per al cementiri, amb el pacte que, en
compensació per l'extensió menor del terreny, el matrimoni Morgades
s'obliga a satisfer al rector una pensió anual d'un quartà i mig d'oli per
Carnestoltes. Llorenç del Penedès (Baix Penedès). 2 lletres. [6] p.
Català
1787, juliol,
6

Lletres de Joan Anton Vidal a Pere Pons, prevere i procurador general del
marquès de Moja

Moja 261/19

Dossier amb la missiva de Joan Anton Vidal (rector de Llorenç de Penedès)
en la que tracta de la caritat del marquès de Moja per poder daurar el retaule
de Sant Llorenç. Llorenç del Penedès (Baix Penedès). 1 lletra. [2] p.
Català
1817, abril,
26 - 1822,
gener, 11

Lletres de Manuel Catà a la marquesa de Moja

Moja 261/4

Dossier amb les missives de Manuel Catà (rector de l'església de Sant
Llorenç) en la que tracta de la pobresa dels jornalers de Llorenç del
Penedès. Inclou, escrit en el dors, una còpia de la carta de resposta de la
marquesa de Moja i un altre còpia de la carta de la marquesa dirigida a
Anton Bonaventura Bassa. Llorenç del Penedès (Baix Penedès) i Barcelona.
5 cartes (incloses les còpies). [8] p.
Castellà i català
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01.02.04.03.02.02.03.03.04. CORRESPONDÈNCIA AMB ELS PROCURA
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1654, juny,
13

Lletres d'Isabel Anna Roig

Moja 259/23

Dossier amb la missiva d'Isabel Anna Roig (viuda de Joan Roig, pagès de la
Quadre del Lleger) en la que exposa que Jacint Aguiló no és curós amb la
seva heretat. Quadre del Lleger, Sant Jaume dels Domenys (Baix Penedès)
(Baix Penedès). 1 súplica. 1 p.
Català
1861,
gener, 17 /
1863,
octubre, 26

Lletres de Joaquim Canals de Foraster a Magí Porta, administrador dels
béns del marquesat de Moja

Moja 103/77

Dossier amb missives de de Joaquim Canals de Foraster, tractant de terres
de Llorenç de Penedès. Sabartès, Banyeres del Penedès (Baix Penedès) i
Tarragona. 2 lletres. [5] p.
Castellà
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01.02.04.03.02.02.03.05.03.02.01. DELMES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1790]

Informe sobre els delmes de Santa Eulàlia de Banyeres

Moja 339/4

Memorial anònim els propietaris, els drets i les proporcions sobre els delmes
del terme de Santa Eulàlia de Banyeres. [Barcelona]. Esborrany. [7] p.
Castellà i català
1844, agost, Certificat de l'Ajuntament de Banyeres sobre els delmes del terme
Moja 339/7
8
L'alcalde i el consistori, davant la petició de la marquesa de Moja, certifiquen
i signen que quan es pagaven delmes, els marquesos de Moja en rebien una
quarta part. Banyeres del Penedès (Baix Penedès). 1 p.
Castellà
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01.02.04.03.02.02.03.06.02.01. ARRENDAMENTS I PARCERIES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1866,
gener, 10

Lletres de Jaume Vendrells a Magí Porta, administrador dels béns del
marquesat de Moja

Moja 103/73

Dossier amb missiva de Jaume Vendrells, tractant sobre l'heretat de Llorenç.
L'Arboç (Baix Penedès). 1 carta.
Castellà
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01.02.04.03.02.02.03.07. IMPOSTOS SATISFETS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1798,
setembre,
23

Rebut de l'impost del Cadastre de Banyeres

Moja 339/8

Josep Mitjans, clavari del Comú de Banyeres, estèn rebut a favor d'Anton
Bassa de 20 reals corresponents al segon pagament fraccionat del Cadastre
que ha fet ha compte del marquès de Moja. En el dors, es troben anotacions
i sumes per despeses de miquelets, per l'església de Calafell i Castell de
Llorenç. Banyeres del Penedès (Baix Penedès). [2] p.
Català
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01.02.04.03.02.02.03.08. CÚRIA DEL BATLLE.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1720]

Relació de municipis senyorials amb el nomenament dels seus batlles

Moja 499/4

Relació acèfala, anònima i fragmentària, en la figuren els municipis, el títular
de la jurisdicció i el nom del batlle nomenat. [Barcelona]. [8] p.
Castellà
1542,
febrer, 18

Causa judicial oberta en la Cúria de Llorenç del Penedès contra Damià
Moja 63/6
Escola, Montserrat Castellví i Joan Soler per haver entrat a la casa de Tomàs
Canyís
Deposicions dels testimonis de Tomàs Canyís, pagès de Llorenç del
Penedès, la seva esposa Joana, Pere Xambó, teixidor de lli i Pere Mas,
pagès. Llorenç del Penedès (Baix penedès). [13] p.
Llatí i català

1569,
gener, 13 1643,
gener, 28 / 1730,
setembre,
3 - 1797,
febrer, 19

Crides i ordinacions del senyor de Llorenç del Penedès i Quadra del Lletger

1569,
gener, 31 1659,
setembre,
19

Llibre del batlle de Llorenç del Penedès

1672,
gener, 23

Llicència atorgada per Teresa Calders Desbosc i de Sant Vicenç per proceir
contra el batlle de Llorenç del Penedès

Moja 63/1

Dossier amb les crides, primer, de Llàtzer Desbosc i de Vilagaia, senyor del
castell, lloc i terme de Llorenç del Penedès i Quadra del Lletger (actual Sant
Jaume dels Domenys), el qual disposa ordinacions de caràcter moral i
religiós, defensiu, d'ordre públic i civil, i que són publicades pel personal de la
cúria del batlle, i a continuació crides posteriors dels senyors de la jurisdicció:
Isabel Joana Desbosc i de Vilagaia, Jeroni Desbosc de Vilagaia i Corbera,
Pere Desbosc i de Sant Vicenç, Teresa de Calders i Desbosc i de Sant
Vicenç i Gaietana de Copons, marquesa de Moja. Llorenç del Penedès (Baix
penedès). Originals i còpies. 5 unitats. [35] p.
Català
Moja 63/2

Registre amb els nomenaments i revocacions de batlles de Llorenç del
Penedès efectuats pels senyors del lloc i terme, Llàtzer Desbosc i de
Vilagaia i Joana Desbosc i de Vilagaia, i disposicions del batlle, la major part
treves signades davant seu. Llorenç del Penedès (Baix penedès). [23] p.
Llatí i català
Moja 63/5

Teresa de Calders Desbosc i de Sant vicenç, senyora dels castells de Sant
Vicenç i de Vilassar i del lloc de Sant Llorenç de Llorenç (actual Llorenç del
Penedès), esposa de Carles de Calders i de Vilafranca, amb el consentiment
i voluntat del seu marit, atorga llicència a favor dels jurats del lloc de Sant
Llorenç per procedir contra Joan Huguet, batlle del terme. Barcelona. Còpia
autèntica estesa per Ramon Vilana Perlas, notari de Barcelona. [2] p.
Llatí
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01.02.04.03.02.02.03.08. CÚRIA DEL BATLLE.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1678,
Causa judicial entre Pere Pau Mainer i Jaume Olivellas i la seva esposa Maria Moja 53/1
gener, 14 1678, juny, 2 Procediment seguit en la Reial Audiència per Joan Abadal, notari, com a
procurador de Paula Mainer, esposa en segones noces de Pere Pau Mainer,
pagès de l'Arboç, en el plet contra Jaume Olivella i la seva esposa Maria i en
el que el batlle de Llorenç del Penedès, malgrat lletres citatòries i inhibitòries
de la Reial Audiència, va segrestar un matxo de la part demandant i capturar
el mosso que el portava: súpliques i diligències. Inclou, sense relligar, còpies
de bans del llibre de la Cort del honorable batlle del castell, lloc i terme de
Llorenç i Quadra del Lletger, referents al segrest del matxo, i una crida del
batlle del mateix llibre. Barcelona. Còpia per a Teresa de Calders. 4 unitats.
[12] p.
Llatí i català
1703, març, Lletres de Jaume Aroles a [Anna de Copons Berardo]
24
Dossier amb la missiva de Jaume Aroles (capellà) en la que tracta d'una
causa judicial. Llorenç del Penedès (Baix Penedès). 1 lletra. [2] p.
Català

Moja 261/2

1737, juny,
24

Moja 63/7

Capítols del mostassaf de Llorenç del Penedès
Crides efectuades dels capítols del mostassaf per concessió del senyor
Francesc, baró del lloc i terme de Llorenç del Penedès. Llorenç del Penedès
(Baix penedès). [5] p.
Català

1755,
[juliol] 1755,
[novembre],
4

Controvèrsia sobre el nomenament de batlle de Llorenç del Penedès

1760, juliol,
2

Lletres d'Antònia Feijoo al marquès de Moja

Moja 63/10

Dossier amb: la súplica dirigida al capità general de Catalunya en la qual
s'exposa que se li ha comunicat un decret que disposa que passi a nomenar
com a batlle una persona de les proposades per l'ajuntament, cosa que no
s'ajusta a dret perquè el nomenament és prerogativa de la seva jurisdicció; el
certificat estès per Francesc Prats i Matas, a petició de la marquesa de Moja,
del decret del capità general donant raó a la marquesa. Per acabar, nota en
el que es detalla l'existència de dues escriptures relaciones amb l'afer en el
protocol de Joan Rovira. Barcelona. Esborrany i originals. 3 unitats. [6] p.
Castellà i català
Moja 259/15

Dossier amb la missiva d'Antònia Feijoo, en la que tracta del masover del
castell arrestat pel batlle. Llorenç del Penedès (Baix Penedès). 1 lletra. [2] p.
Català
1760, juliol,
2

Lletra del jutge i assessor de Vilafranca del Penedès Joan Güell al batlle de
Llorenç del Penedès

Moja 63/8

Joan Güell aconsella al batlle de Llorenç del Penedès sobre l'arrest de Josep
Soler, advertint-lo que està excedint els límits de l'administració de la justícia.
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). Còpia. 1 p.
Català
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01.02.04.03.02.02.03.08. CÚRIA DEL BATLLE.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1783,
setembre,
10

Lletres de Joan Pros a Pere Pons, prevere i procurador general del marquès
de Moja

Moja 259/21

Dossier amb la missiva del Joan Pros (batlle), que tracta del masover del
Castell. Llorenç del Penedès (Baix Penedès). 1 lletra. 1 p.
Català

1794,
desembre,
30 - 1810,
desembre,
28

Nomenaments de batlle de Llorenç del Penedès

1796, juny,
20

Lletres de Francisca Rovira a la marquesa de Moja

Moja 63/3

Dossier amb el nomenament de batlle de Llorenç del Penedès atorgat per
Maria Lluïsa de Copons, marquesa de Moja, pel bienni 1795-1796, a favor de
Marià Romagosa; les cartes entre Lluis Cases i Pometa, notari; Bonaventura
Vidal i Miquel Prats i de Vilalba amb la marquesa de Moja i el seu procurador
general de la casa Moja i secretari de l'Ajuntament de Barcelona, Josep
Ignasi Claramunt, sobre el nomenament de batlle del mateix poble. I
nomenament de batlle atorgat per la senyora Josepa de Sarriera i de
Copons, marquesa de Moja, a favor d'Isidre Baltasar. Barcelona, Vilafranca
del Penedès (Alt Penedès) i Vic (Osona). Originals i còpies. 6 unitats. [11] p.
Català i castellà
Moja 259/25

Dossier amb la missiva de Francisca Rovira (viuda de Manuel Rovira, notari)
en la que comunica la mort del seu marit i recomana com a actuari de les
cúries a Mariano Avellà. Vilafranca de Penedès (Alt Penedès). 1 carta. [2] p.
Català
1802, maig, Nomenament d'assessor i jutge de Llorenç del Penedès
Moja 63/4
7 - 1811,
abril, 13
Dossier amb el nomenament d'assessor i jutge ordinari de Llorenç del
Penedès atorgat per Maria Lluïsa de Copons, marquesa de Moja, a favor de
Josep Antoni Yañez; una nota a la manera de regest de l'escriptura de
nomenament protocol·litzada per Josep Ribas, notari de Barcelona; les
cartes entre Florentina Yañez de Oliver, vídua de Josep Anton Yañez;
Ramon Freixas, Bonaventura Vidal, Pere Roig i Pau Posas amb la marquesa
de Moja, sobre el nomenament d'assessor i jutge de Llorenç del Penedès.
Inclou un nomenament d'assessor i una escriptura atorgats per la senyora
Josepa de Sarriera i de Copons, marquesa de Moja, a favor de Pau Posas,
advocat de Vilafranca del Penedès. Barcelona, Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès) i Vic (Osona). Originals i còpies. 16 unitats. [26] p.
Català i castellà
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01.02.04.03.02.02.03.09. UNIVERSITAT.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1814, juny
25 - 1817,
agost, 19

Lletres de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès a la marquesa de Moja

Moja 259/5

1858,
desembre,
9 - 1859,
agost, 24

Causa contra José Romagosa, alcalde de Llorenç del Penedès

Dossier amb missives de l' Ajuntament de Banyeres del Penedès signades
per Salvador Figarola i de Lluis Escofet, regidor i secretari de l'ajuntament
respectivament. Inclou les còpies de les respostes i d'una carta enviada
sense que consti el nom del destinatari. Banyeres del Penedès (Baix
Penedès) i Barcelona. 5 cartes (incloses les còpies). [7] p.
Català i castellà
Moja 63/50

Procediments judicials oberts per la marquesa de Moja i seguits en el jutjat
del Vendrell i a l'Audiència de Barcelona contra José Romagosa per abús
d'autoritat en l'apropiació de l'era propietat de la demandant. El Vendrell
(Baix Penedès). 2 unitats. [91] p.
Castellà
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01.02.04.03.02.02.03.10. PARRÒQUIA.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1785, maig, Lletres de Josep Fisonell a Pere Pons, prevere i procurador general del
Moja 257/7
marquès de Moja
3 - 1817,
febrer, 17
Dossier amb les missives de Josep Fisonell, rector de Vilassar. Inclou 2
lletres a Marià Llobet, 2 cartes a Josep Ignasi Claramunt, procurador general
de la casa Moja i secretari de l'Ajuntament de Barcelona; 1 lletra dirigida a
Grau Cassani, i còpies de 3 cartes enviades, dues de les quals escrites en el
dors de les cartes rebudes. Vilassar i Barcelona. 14 cartes (incloses les 2
còpies). [26] p.
Català i castellà
1806,
gener, 19

Lletres de veïns de Calafell a la marquesa de Moja

Moja 230 bis/13

Dossier amb la lletra de veïns de Calafell, signada per Josep Freixas, rector
de Calafell; Salvador Vidal, batlle; Josep Romeu, regidor degà, Pau Joncosa
i Josep Olivella, regidors; Josep Nin, síndic procurador, i Josep Miracle,
diputat, sol·licitant caritat per acabar la nova església. Calafell (Baix
Penedès). 1 lletra. [3] p.
Català
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01.02.04.03.02.04. PROPIETATS DE BARCELONA.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1600 /
1740]

Notes referents a unes cases del carrer de la Mercè de Barcelona

Moja 515/VI/33

Apunts anònims en els quals es detallen que Bartomeu de Guimerà confessà
tenir unes cases en el carrer de la Mercè i que per satisfer els interessos
d'un censal de preu 2.221 lliures, 3 sous, 7 i pensió anual de 111 lliures, 1
sou atorgat pels marquesos de Moja el 8 de novembre de 1737 a favor d'un
tal Milans hipotecaren els lloguers de la casa anomenada de Desbosc
situada en el carrer de la Mercè i la casa del carrer Ample. [Barcelona]. 2
unitats. [3] p.
Català
[1650]

"Barcelona, censos y morabatins"

Moja 21/8

Inventari amb el regest de les escriptures del fons d'arxiu Desbosc relatives a
censos de Barcelona, datats entre 1230 i 1620. [Barcelona]. [26] p.
Català
[1650]

"Memorial dels censos que lo senyor don Phederich Desbosch y de Sant
Vicens en Barcelona populat reb en la present ciutat de Barcelona y son
territori y altres parts circumvehins, los quals censos foren de la heretat del
noble senyor don Pedro Desbosch y de Sant Vicens son pare"

Moja 209/XIX

Relació de censataris amb la propietat per la qual satisfan el cens i la seva
quantia. [Barcelona]. [7] p.
Català
[1650] 1791

"Torra de Rexach y altres"

Moja 21/6

Inventari amb el regest de les escriptures del fons d'arxiu Desbosc relatives a
Torre de Reixac, dates de les quals comprenen entre 1232 i 1609. A
continuació regestos de causes judicials de Vilassar. I sense relligar notes
sobre el Mas Soler de Reixac, una descripció dels límits del mateix mas, dos
informes, dues notes sobre la mateixa heretat i un esborrany d'una lletra.
[Barcelona]. 9 unitats. [41] p.
Català
[1670 /
1760]

Dictamen i nota referents a una casa del carrer d'en Gignàs

Moja 515/VI/13

Dossier amb un esborrany d'un dictamen o informe anònim sobre unes
cases i botigues venudes a carta de gràcia per Maria Damians Lledó, muller
de Segimon Lledó, a Llorenç Lledó el 20 de febrer de 1660 i una nota sobre
els censos d'aquestes cases, els rendistes dels quals són Anton Magarola i
un capellà de l'església de Sant Miquel. [Barcelona]. 2 unitats [6] p.
Català
[1700]

Nota sobre l'escriptura d'àpoca atorgada per Pere Desbosc a favor de Josep
Borrell i Antoni Lladó

Moja 515/VI/27

Regest de l'escriptura atorgada el 10 de març de 1642 davant Diego
Roquosa, per Francesc Pons, prevere, com a procurador de Pere Desbosc,
a favor de Josep Borrell i Antoni Lladó, mercaders de Barcelona, de 65 lliures
per pensions de censos d'unes cases situades en el carrer dels Canvis.
[Barcelona]. [2] p.
Català
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01.02.04.03.02.04. PROPIETATS DE BARCELONA.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1700]

Causa judicial oberta per Teresa de Calders, Desbosc i de Santvicenç contra Moja 228/20
Josep Anglí
Procediment obert per Bernat Mas Enveja, jutge de capbrevació de la
senyora Teresa de Calders, Desbosc i de Santvicenç, contra Josep Anglí per
negar-se a capbrevar unes cases, que no s'ubiquen: diligències i fonaments
de dret. Barcelona. [3] p.
Català i llatí

[1740]

Capítols de l'esborrany d'una concòrdia per signar entre els senyors alodials i Moja 515/VI/15
mitjans d'unes cases i gran hort del duc de Cardona situades en la
cantonada del Pla de Sant Francesc i carrer Nou de Barcelona
Dossier que inclou una transcripció de l'esborrany dels articles números 2 i 4
d'una concòrdia que tracten sobre els valors estimats dels terrenys d'unes
cases i un gran hort; el primer situat en la cantonada i el segon anomenat
"Sala Verda", estimats en 4.555 lliures, 7 sous i 5 i 1.348 lliures, 4 sous i 11,
respectivament, i una nota a la manera de regest de l'escriptura de venda
atorgada per Pere Desbosc i de Santvicenç a favor del comte de Santa
Coloma de les esmentades cases el 8 de juliol de 1638. [Barcelona]. 2
unitats. [3] p.
Català

[1748 1840]

Notes referents a la casa del carrer de la Figuera Cucurella establerta per
Pere Desbosc i de Santvicenç a favor de Joan Rodas

Moja 515/VI/11

Dossier amb un resum de l'escriptura d'establiment atorgada per Pere
Desbosc i de Santvicenç, davant Anton Estalella, notari de Barcelona, a favor
de Joan Rodas, també notari de Barcelona, d'unes cases del carrer de la
Figuera Cucurella el 1645; una nota en la qual s'explica que en l'arxiu de
Sant Jaume es troba amb els papers d'un censal l'escriptura d'establiment i
que s'ha pagat el cens corresponent fins a l'any 1748; una altra nota amb les
referències de dues escriptures de 1545 i 1560 referents a les esmentades
cases, i un resum extret d'un llevador. Barcelona. 4 unitats. [8] p.
Català
[1767 1840]

Notes referents als drets d'un cens d'una casa del carrer d'en Llàstics i Sant
Pere més Baix

Moja 515/VI/12

Dossier amb una relació o informe amb els antecedents i títols jurídics que
legitimen els drets del marquès de Moja de la Torre, com a successor de
Pere Desbosc i de Santvicenç, d'un cens de 18 sous sobre una casa del
carrer d'en Llàstics i Sant Pere més Baix i tres notes més sobre el mateix
cens. Barcelona. 4 unitats [11] p.
Català
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01.02.04.03.02.04. PROPIETATS DE BARCELONA.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1775]

Súplica de Joaquín Riquelme en nom de Josep de Copons, Marquès de
Moja, dirigida a l'Audiència en la causa contra Francesc Llauder, Rafel
Peremàs, Agustí Coronado i Antoni Espinosa

Moja 298/25

Súplica en la que després d'exposar els continguts de la sentència contra
Francesc Llauder, rector de l'Església parroquial de Mataró, Rafel Peremàs,
Agustí Coronado i Antoni Espinosa, condemnats a reconèixer l'alou i el
domini directe de diferents cases de Barcelona del marquès de Moja, com a
successor de Pere, Miquel i Federic Desbosc, demana la formalització de
nous procediments. [Barcelona]. [18] p.
Castellà
[1780]

"Abstracta del contengut en lo establiment fet al Dr. Feliu Riffós de las casas Moja 515/VI/10
que vuy posseheix la senyora Margarida sa muller en lo carrer d'en Petritxol"
Resum anònim sobre l'escriptura d'establiment atorgada pels marmessors de
Francesca Ximenes a favor de Feliu Rifós d'unes cases i hort del carrer
Petritxol de Barcelona en el qual es detallen les afrontacions, els
antecedents i els censos que satisfan. Barcelona. [4] p.
Català

[1840]

Nota sobre els antecedents de la propietat de la casa del carrer Ample dels
Desbosc

Moja 11/III/75

Informe anònim a manera d'historial en què es detallen els titulars de
l'immoble del carrer Ample, des del més modern (Josep de Copons) al més
antic (Pere Desbosc i de Santvicenç). [Barcelona]. [2] p.
Català
[c. 1639]

Inventari d'arxiu dels títols d'una casa de Barcelona comprada per Pere
Desbosc

Moja 297/12

Inventari amb el regest dels instruments jurídics del fons d'arxiu Desbosc
relatius a una casa del carrer de la Mercè. [Barcelona]. [2] p.
Català
1433, juny,
6 - 1438 /
1587, agost,
31 - 1608,
febrer, 15

Capbreus dels censos i rendes sobre cases de Barcelona d'Isabel de
Tagamanent, viuda de Bernat de Tagamanent, i Marina Desbosc, viuda de
Jeroni Desbosc, rebuts en poder dels notaris Francesc Molis i Jaume
Massaguer

Moja 175

Llibre amb el recull factici per una banda de les confessions atorgades a
favor d'Isabel de Tagamanent, viuda de Bernat de Tagamanent, i per l'altra
de les atorgades a favor de Marina Desbosc, viuda de Jeroni Desbosc,
rebuts en poder dels notaris Francesc Molis i Jaume Massaguer
respectivament. Inserida entre una par i l'altra es troba l'escriptura d'un
precari atorgat per Marina Desbosc, vídua de Francesc Desbosc, i del seu fill
Jeroni a favor d'Àngela Esteve, viuda d'Antoni Joan Esteve, d'unes cases
situades en el carrer Vermell de Barcelona. Inclou, a l'inici, sumari onomàstic
dels dos capbreus. Còpies autèntiques autoritzades per Francesc Nicolau de
Molis i Joan Serra el 1504 i 1645 respectivament. Barcelona. [45] p.
Llatí i català
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01.02.04.03.02.04. PROPIETATS DE BARCELONA.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1599, març, Causa judicial oberta per Jeroni Desbosc contra Francesc Torrent
Moja 262/13
26 - 1615,
juny, 15
Procediments oberts per Jeroni Desbosc contra Francesc Torrent i la seva
esposa Marianna per negar-se a capbrevar: diligències. Barcelona. Còpia per
a Jeroni Desbosc. 3 unitats. [97] p.
Llatí i català

1601,
Causa de suplicació oberta en la Reial Audiència per Joan Amat i la seva
Moja 515/IV
octubre, 1 - esposa contra la marquesa de Ciurana
1606,
setembre, 4 Joan Amat i la seva esposa interposen recurs davant la Reial Audiència per
una sentència desfavorable en la causa de la marquesa de Ciurana oberta
per la restitució d'una casa i hort situada en el carrer Tallers de Barcelona
propietat dels cònjuges Amat i que anteriorment era de Pere Puig, mercader,
i d'Isabel Joana Desbosc, vídua de Llàtzer Desbosc. Barcelona. [188] p.
Llatí i català
1608 - 1618 "Capbreu de las rendas de don Pedro des bosch y de St. Vicens. En poder
de Pere Moret, notari de Barcelona"

Moja 152

Confessions atorgades per setze emfiteutes davant Pere Moret i
autenticades per Dídac Vilaseca, notaris de Barcelona, amb el detall dels
títols, els límits de les propietats així com dels censos que satisfan. Inclou
rúbrica o sumari onomàstic dels emfiteutesa l'inici. Barcelona. [55] p.
Llatí i català
1644, març, Escriptura d'establiment emfitèutic atorgada per Joan Miquel de Sarrovira a
8
favor de Pere Pau Vidal

Moja 515/VI/6

Joan Miquel de Sarrovira, ciutadà honrat de Barcelona, atorga a Pere Pau
Vidal, notari i escrivà major de la Diputació, un establiment emfitèutic d'una
peça de terra perteneixent a una torre d'Horta sota domini directe de Marina
Desbosc, vídua, per un cens anual de 33 sous que cobra l'esmentada
senyora, i 15 lliures i 13 sous anuals a satisfer per la festa de tots sants.
Barcelona. Còpia autènticada per Bernat Famada, notari de Barcelona, el 2
de desembre de 1696.
Llatí
1664, juliol,
11 - 1702,
setembre,
11

Causa judicial oberta per Teresa de Calders, Desbosc i de Santvicenç contra Moja 228/13
Francesc Masas
Procediment obert per Domènec Guirri, jutge de capbrevació de la senyora
Teresa de Calders, contra Francesc Masas per negar-se a capbrevar una
casa del carrer d'en Làstics de Barcelona: diligències i exposició de fets.
Barcelona. [27] p.
Català i llatí

1682, maig, Causa judicial oberta per l'abadessa del Monestir de Sant Pere de Barcelona Moja 228/15
2 - 1683,
contra el Convent del Bonsuccés
octubre, 15
Procediment obert per Bernat Mas Enveja, jutge de capbrevació del
monestir, contra el Convent del Bonsuccés per negar-se a capbrevar unes
cases del carrer Més Baix de Sant Pere de Barcelona: diligències i
fonaments de dret. Barcelona. [10] p.
Català i llatí
Fons Marquesat de Moja
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01.02.04.03.02.04. PROPIETATS DE BARCELONA.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1683, juny,
12

Causa judicial oberta per Teresa de Calders, Desbosc i de Santvicenç contra Moja 228/16
Jaume Salba
Procediment obert per Domènec Guirri, jutge de capbrevació de la senyora
Teresa de Calders, contra Jaume Salba, adroguer de Barcelona, per negarse a capbrevar unes cases del carrer Sant Pere més Baix de Barcelona (en
realitat, per una anotació de la coberta, la finca estaven en "alou de la
abadesa de St. Pera"): diligències i fonaments de dret. Barcelona. [4] p.
Català i llatí

1683,
novembre,
13 - 1696,
febrer, 18 /
1701, juny,
30

Causa judicial oberta per Teresa de Calders, Desbosc i de Santvicenç contra Moja 228/17
Jeroni Fau
Procediment obert per Jeroni Cortada, jutge de capbrevació de la senyora
Teresa de Calders, contra Jeroni Fau per negar-se a capbrevar unes cases
del carrer dels Flassaders, de Barcelona: diligències i fonaments de dret.
Barcelona. 2 unitats. [17] p.
Català i llatí

1684, agost, Causa judicial oberta per Teresa de Calders, Desbosc i de Santvicenç contra Moja 228/18
21 / 1685,
el rector del Col·legi del Convent de la Mercè
maig, 2
Procediments oberts per Jeroni Cortada, jutge de capbrevació de la senyora
Teresa de Calders, contra el rector del Col·legi del Convent de la Mercè per
negar-se a capbrevar uns hort, de Barcelona: diligències i fonaments de dret.
Barcelona. [22] p.
Català i llatí
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01.02.04.03.02.05. PROPIETATS DE LES BORGES BLANQUES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1406,
novembre,
29 - 1444,
juny, 8

"Demanda dada devant lo oficial de Leyda contra en Francesch del Bosch a
instància del Capítol de Leyda sobre delma de les Borges"

Moja 433

1424, juny,
7 - 1443,
juny, 30

"Procés del Capítol de Lleyda contra Francesch Desbosch"

1430,
novembre,
22 - 1430,
desembre,
11

"Testimonis de la causa de la almoyna de la Seu de Lleyda contra Francesch Moja 219
de Bosch"

1442, juliol,
4 - 1442,
desembre,
12

Causa judicial entre Joan Desbosc i Joan Bernat

1443, juiol,
29 - 1444,
gener, 13

Causa judicial entre el Capítol de Lleida i Joan Desbosc

Causa judicial sobre els delmes de les Borges Blanques venudes per
Bartomeu Calbet, ciutadà de Lleida, a Francesc Desbosc, també ciutadà de
Lleida, per 1.500 florins: proves documentals. Lleida. Còpies simples i
autèntiques. [273] p.
Llatí i català
Moja 221

Causa judicial oberta pel Capítol de Lleida contra Francesc Desbosc pel terç
del delme de les Borges Blanques. Inclou, sense relligar, dos requeriments.
Lleida. [1390] p.
Llatí i català

Volum que recull les deposicions testificals de la causa judicial oberta per
l'Almoina de Lleida contra Francesc Desbosc pel terç del delme de les
Borges Blanques. Lleida. [674] p.
Català i llatí
Moja 222

Procediments judicials seguits en la Cúria de Lleida de la causa entre Joan
Desbosc i Joan Bernat, prevere, amb les deposicions de testimonis. Lleida.
[326] p.
Llatí
Moja 434

Procediments judicials sobre els delmes de les Borges Blanques entre el
Capítol de Lleida i Joan Desbosc, ciutadà de Lleida. Lleida. Còpies. 2 unitats
[289] p.
Català i llatí
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01.02.04.03.02.06. PROPIETATS DE SANTA EULÀLIA DE PROVENÇAN
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1684, abril
5 - 1684,
octubre, 13
/ [1696]

Causa judicial entre Teresa de Calders Desbosc, viuda de Frederic Desbosc, Moja 226
d'una part, i Josep Pallarès de l'altra per a la capbrevació d'unes terres Santa
Eulàlia de Provençana
Continuació del plet iniciat per Federic Desbosc el 1664 amb motiu que
Josep Pallarès, donzell domiciliat a Barcelona, no volia reconèixer els drets
de senyoria d'unes peces de terra situades en el lloc anomenat Terranova,
de Santa Eulàlia de Provençana. Separadament, inclou una provisió del jutge
de capbrevació Benet Mas Enveja en la continuació de la causa contra
Esperança de Pallarès, viuda de Josep. Barcelona. 2 unitats. [12] p.
Català i llatí
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686

01.02.04.03.03. RENDES I CONCESSIONS REIALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1381, maig, Carta del rei Pere III
8
Pere III assigna a Pere Desbosch 2.000 sous procedents dels feus dels
comtats del Rosselló i la Cerdanya. Saragossa. 1 p.
Llatí

Caixa XI/35

1431, maig, Manament del tresorer reial als procuradors i receptors de monedes
16
El tresorer reial mana pagar a Joan Desbosc, fill de Francesc, ciutadà de
Lleida, 4.200 sous jaquesos. Barcelona. 1 p.
Català

Caixa XI/42

1646,
desembre,
19

Moja 1 bis/12

Lletra de Felip IV al lloctinent i capità general de Catalunya
El rei després d'exposar que Federic Desbosc va procedir amb fidelitat a la
corona durant les alteracions de Catalunya, deixant desatès el seu patrimoni
i servint a l'exèrcit, trobant-se a Saragossa amb manca de salut i en estat de
necessitat, ordena al lloctinent que se l'ajudi i que de l'esmentat socors en
prenguin assentament el veedor general i comptador de l'exèrcit. Inclou la
diligència de l'assentament del pagament de 500 reals i una paga a compte
de les dues de la cèdula del rei. Signatura autògrafa. Madrid. [2] p.
Castellà
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01.02.04.03.04.01.01.01. BENEFICI DE LA CAPELLA DE SANT VICENÇ
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1735]

"Resumen de una causa entra parts de l'il·lustre don Anton Copons y de
Copons com a obtentor del Benefici de San Vicens contra lo prior del Fay"

Moja 329/V/6

Resum del plet sobre una peça de terra del terme de Cabrera amb les
comparatives d'exposicions de fets de les dues parts, les preguntes als
testimonis, croquis de la terra motiu de la causa... [Barcelona]. [24] p.
Castellà i llatí
[1736]

"Llevador dels censos y delmes del Benefici de Sant Vicens del Castell de
Burriach que·s reben en las Parroquias de Cabrera, Vilassar y Argentona
1651"

Moja 329/I

Registre de les propietats que han de satisfer censos i delmes al Benefici de
Sant Vicenç, confeccionat a partir de les confessions del capbreu rebut en
poder del notari Joan Carles, amb notícia dels seus titulars, les seves
prestacions. Inclou un sumari onomàstic. [Barcelona]. [50] p.
Català
[1795]

"Llevador de las rendas del Benefici de Sant Vicens fundat en lo Castell de
Borriach quals reb lo il·lustre senyor don Ramon Copons y de Oms com a
obtentor del dit benefici"

Moja 329/II

Registre de les propietats que han de satisfer censos i delmes al Benefici de
Sant Vicenç, amb notícia dels seus titulars, les seves prestacions i, en alguns
casos, dada de l'any del darrer pagament. Inclou un sumari onomàstic a
l'inici. [Barcelona]. [153] p.
Català
1406,
octubre, 19

Escriptura de venda d'una peça de terra del terme de Cabrera atorgada per
Arnau Alier a favor d'Antoni Jacmà

Moja 329/V/18

Arnau Alier, pagès de Cabrera, ven a Antoni Jacmà, també pagès de
Cabrera, una peça de terra de Cabrera del lloc anomenat Castellar, el qual
està en alou del Benefici de Sant Vicenç de Burriac. Cabrera (Maresme).
Còpia autèntica signada per Joan Llavaneras, Joan Antoni Vigo i Gaspar
Senges, notaris de Vilassar, el 4 de setembre de 1674. [5] p.
Llatí
1559,
novembre,
20

Lletra citatòria de Jeroni Managat, per part de Jaume Cassador, vicari
general del bisbat de Barcelona, dirigida a Joan Ferrer

Moja 329/V/4

Jeroni Managat, doctor en dret, de part del vicari general Jaume Cassador i a
instància de Miquel Desbosc, com procurador de Frederic Desbosc, obtentor
del benefici de Sant Vicenç de Burriac, requereix a Joan Ferrer, pagès
d'Argentona, a que satisfaci les prestacions impagades. Barcelona. [2] p.
Llatí
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01.02.04.03.04.01.01.01. BENEFICI DE LA CAPELLA DE SANT VICENÇ
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1560, març, Escriptures de confessió atorgades per veïns de Vilassar, Cabrera i Mataró a Moja 329/V/1
10 - 1799,
favor dels obtentors del benefici de Sant Vicenç de Burriac
juny, 12
Dossier amb escriptures de confessió atorgades per Jaume Bartomeu,
Salvador Lledó, Jaume Arnó, Jaume Jaumir, Joan Verívol, Josep Espinàs,
Francesc Güell, Maria Àngela Peracaula, Anton Campins, Jaume Pujol, Joan
Lladó, Mariano i Josep Pannon, Josep Simon i Dionís Carbonell a favor de
Frederic Desbosc, Ramon Calaf i Dalmau, Ramon i Antoni de Copons,
obtentors del benefici de Sant Vicenç de Burriac. Vilassar, Mataró,
(Maresme), Barcelona. Còpies autèntiques. 17 unitats. [88] p.
Català i llatí
1601,
febrer, 13 1601,
octubre, 2

Escriptures de venda a carta de gràcia de terres de Cabrera atorgades per
Antic Arnó a favor de Joan Bova i Esteve Carles

1646,
gener, 27

"Venda perpètua feta y firmada per Onofre Viñals com a procurador de D.
Eulària Viñals, viuda de Jaume Viñals y altres del dret de lluir y quitar de una
casa y dos pessas de terra citas en la parròquia de Cabrera"

Moja 329/V/19

Recull d'escriptures per les quals Antic Arnó, pagès del veïnat d'Agell de la
parròquia de Cabrera, ven a Esteve Carles el 26 de març de 1601 i a Joan
Bova el 2 d'octubre de 1601, i per separat, peces de terra, la primera de les
qual està en alou del Benefici de Sant Vicenç de Burriac. Inclou l'escriptura
d'aprovació de la venda a Joan Bova per part d'Antoni Canal, procurador
d'Onofre Coll, obtentor del benefici. [Cabrera] (Maresme). [6] p.
Llatí i català
Moja 329/V/20

Onofre Vinyals, pagès de Vilassar, com a procurador d'Eulàlia Vinyals, vídua
de Jaume Vinyals, ven a Marianna Pujol i Duran, el dret de lluir i quitar de
propietats sota domini i alou del Benefici de Sant Vicenç de Burriac. Mataró
(Maresme). Còpia autèntica signada per Lluís Bruguera, notari de Mataró, el
20 de setembre de 1771. [23] p.
Llatí
1652, agost, "Col·lació y possessió del Benefici de Sant Vicens"
15 / 1652,
octubre, 22 Atorgament del benefici a favor de Ramon Calaf, prevere, i presa de
possessió. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). [4] p.
Llatí

Moja 329/V/21

1668, març, "Concòrdia entre Antoni Sabater i Joan Llorell"
18
Escriptura de concòrdia atorgada per Antoni Sabater i Joan Llorell, pagesos
de Cabrera, en relació a una peça de terra sota domini i alou del Benefici de
Sant Vicenç de Burriac. Vilassar (Maresme). [9] p.
Llatí i català

Moja 329/V/22
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01.02.04.03.04.01.01.01. BENEFICI DE LA CAPELLA DE SANT VICENÇ
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1670, abril,
24

Precari de Jauma Arnó y Viñals de Cabrera"

Moja 329/V/29

Jaume Avellà, prevere de la parròquia de Sant Genís de Vilassar, com a
procurador de Ramon Calaf, prevere i obtentor del benefici de Sant Vicenç
de Burriac, aprova, ratifica i confirma el nou establiment a Jaume Arnó i
Vinyals, pagès de Cabrera, d'una peça de terra de Cabrera. Vilassar
(Maresme). Còpia autèntica signada per Francesc Gener i Esteve el 24
d'octubre de 1800. [4] p.
Llatí
1686,
Escriptura d'àpoca atorgada per Dalmau de Copons a favor del prior i del
desembre, 6 convent de Santa Maria de Montcarmelo

Moja 329/V/23

Dalmau de Copons, obtentor del benefici de Sant Vicenç de Burriac,
confessa haver rebut del Prior i convent de Santa Maria de Montcarmelo 132
lliures. Baecelona. Còpia simple estesa per Josep Güell. [3] p.
Llatí

1723, juny,
7 / 1723,
juny, 15

Col·lació del benefici de Sant Vicenç de Burriac atorgada a favor d'Antoni de
Copons i de Copons

Moja 329/V/24

Jaume de Cortada i Bru, prevere, canonge i vicari general, atorga a Pau
Masferrer, com a apoderat d'Antoni de Copons el benefici de Sant Vicenç de
Burriac, i a continuació presa de possessió. Vilassar (Maresme). [3] p.
Llatí
1732,
Causa judicial entre Antoni de Copons i Copons i Nicolau Català
octubre, 9 1733, agost, Procediment obert per Antoni de Copons, obtentor del benefici de Sant
31
Vicenç de Burriac, davant el jutge emfiteoticari Salvador Santjoan, contra
Nicolau Català, de Cabrera, per negar-se a capbrevar: súplica, exposició de
fets, diligències... Mataró (Maresme). Còpia per a Nicolau Català. [28] p.
Castellà
1739

Moja 329/V/5

"Llista dels grans del delma de Sant Visens de Burriach del terma de Cabrera Moja 312/57
del any 1739"
Relació de prestadors del delme amb les quanties lliurades. [Vilassar]
(Maresme). 1 p.
Català

1744, març, Causa judicial entre Antoni Copons i de Copons i Miquel Pla i altres
Moja 311/17
11 - 1745,
març, 11
Procediment obert davant la Reial Audiència per Pau Casanovas, procurador
d'Antoni Copons i de Copons, canonge de la Seu de Barcelona i obtentor del
Benefici de Sant Vicenç del Castell de Burriac, contra Miquel Pla, rector de
Cabrera, i a Antoni Valldejuli per, el primer, cobrar indegudament el delme
del benefici, i el segon, per no pagar el delme d'una peça de terra: demanda,
diligències i proves. Barcelona. Còpia per a Antoni de Copons. [15] p.
Castellà
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01.02.04.03.04.01.01.01. BENEFICI DE LA CAPELLA DE SANT VICENÇ
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1751,
desembre,
7 / 1763,
febrer, 17 1766, març,
12

"Capbreu nou de Sant Vicens. Rebut en Barcelona desde 1763 a 1766 y en
Mataró en dits añs"

Moja 383

Llibre factici sobre el Benefici de Sant Vicenç que inclou: primerament l'"Acta
de concòrdia fet per los regidors de Cabrera y alguns particulars de dit poble
y altres de la ciutat de Mataró per anar contra lo il·lustre senyor doñ Ramon
Copons y de Oms, com a obtenient lo Benefici de Sant Vicens en lo Castell
de Burriach, fundat, y altres actas transumptats, qu·estavan previnguts per
dita causa y ara serviran per lo que convinga, pues són duplicats y per so
sempra que se n'aigia manester algun aquí estaran promptas" (escriptura de
concòrdia i a manera d'antecedents 3 escriptures de confessió, datades
entre 1560 i 1735; una de venda (1409) i una altra d'establiment (1402)); a
continuació segueix la "Concòrdia feta y firmada entre parts del molt il·lustre
senyor don Ramon Copons y de Oms, prior major y canonge..., com a
obtentor dels beneficis baix la invocació de Nostra Senyora dels Àngels dita
la Antigua en la parroquial iglésia de Sant Genís de Vilassar y de Sant
Vicens en lo Castell de Burriach, y Salvador Torras, notari públich de la ciutat
de Mataró, y Joseph Vilarubí, clerga com a procurador... En la qual se
expressan los pactes y condicions ab que deuran fer-se las capbrevacions
faedoras de las rendas, dominis directes, senyorias, prestacions de fruits,
censos y demés drets de dits respective beneficis"; acta de col·lació del
benefici a favor de Ramon de Copons el 7 de desembre de 1751; certificat
del notari Salvador Torras pel qual dóna fe de l'existència d'un capbreu amb
les confessions atorgades davant Joan Carles, notari de Barcelona, a favor
de Federic Desbosc i de Santvivenç entre 1560 i 1581; escriptura
d'arrendament per quatre anys de les rendes de l'esmenat benefici atorgat
per Ramon Copons i d'Oms a favor de Josep Freixas; "Compromís fet per
Berenguer de Santvicens y Berenguer de Santvicens, y la sentència arbitral
feta en virtut de dit compromís" (1290), dues escriptures de venda de terres
atorgades el 1406 i 1409, i escriptures de confessió atorgades entre 1561 i
1763. Per acabar, (folis 114 i ss.), "Còpia authèntica del cabbreu del
Beneffici baix la invocació de Sant Vicens en la capella del Castell dit de Sant
Vicens, alias de Burriach", en el qual s'assenten 14 escriptures de confessió
d'emfiteutes de Cabrils, Cabrera, Mataró i Argentona. Inclou sumari
onomàstic. Barcelona. Còpies simples i autèntiques de les primeres unitats
esteses per Josep Torras, Carles Carbonell, Emanuel Baramon, Salvador
Torras i Antoni Campillo, i còpia autèntica del capbreu amb les confessions
estesa per Anton Golorons, notari de Mataró, datada el 17 de juny 1769.
[320] p.
Castellà, llatí i català

1763,
Causa judicial entre Ramon Copons i d'Oms i Pere Faura
febrer, 19 1765, març, Procediment obert per Ramon de Copons, obtentor del benefici de Sant
15
Vicenç de Burriac, davant el jutge emfiteoticari Antoni Espona, doctor en
dret, de Mataró, contra Pere Faura, treballador de Cabrera, per negar-se a
capbrevar: súplica, exposició de fets, diligències... Mataró (Maresme). Còpia
per Ramon de Copons. [18] p.
Castellà i llatí

Fons Marquesat de Moja
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1763,
Causa judicial entre Ramon Copons i d'Oms i Mariano i Josep Pannon
Moja 329/V/8
febrer, 19 1773, març, Procediments oberts per Ramon de Copons, obtentor del benefici de Sant
27
Vicenç de Burriac, davant els jutges emfiteoticaris, primer, Antoni Espona i, a
continuació, Francesc Filloll, doctors en dret, de Mataró, contra Mariano i
Josep Pannon, pare i fill respectivament, sastres de Mataró, per negar-se a
capbrevar i a satisfer les prestacions: súplica, exposició de fets, diligències,
deposicions de testimonis... Mataró (Maresme). Còpies per Ramon de
Copons. 3 unitats. [183] p.
Castellà i llatí
1763,
febrer, 19 1774,
gener, 21

Causa judicial entre Ramon Copons i d'Oms i Joan Mallol

1763,
setembre,
16 - 1764,
juny, 7

"Tresllat de la causa entra pars del noble senyor don Ramon Copons y de
Oms y lo Comú y particulars de Cabrera"

1764,
setembre 1765, juliol,
8

Causa judicial entre Ramon Copons i d'Oms i Feliu Bartomeu de Sant Joan

Moja 329/V/9

Procediment obert per Ramon de Copons, obtentor del benefici de Sant
Vicenç de Burriac, davant els jutges emfiteoticaris, primer, Antoni Espona i, a
continuació, Josep Francesc Reniu, doctors en dret, de Mataró, contra Joan
Mallol per negar-se a capbrevar: súplica, exposició de fets, diligències,
deposicions de testimonis... Inclou, sense relligar, un resum de les
declaracions dels testimonis, un recurs d'apel·lació de Joan Mallol i un
certificat de la sentència. Mataró (Maresme). Còpies per Ramon de Copons.
4 unitats. [193] p.
Castellà
Moja 329/III

Causa judicial seguida en la Reial Audiència entre els regidors de Cabrera de
Mar i Ramon de Copons i d'Oms, canonge de l'església de Tarragona i
obtentor del benefici instituït i fundat en la capella del Castell de Sant Vicenç
de Burriac, el qual pretenia tenir el domini directe i dret de capbrevar
d'algunes cases i terres del terme. Inclou, sense relligar, la minuta de les
despeses del procés estesa per Armengol Pinyol i Teixidor, notari.
Barcelona. Còpia per a Ramon de Copons. [150] p.
Castellà i llatí
Moja 329/V/10

Procediment obert per Ramon de Copons, obtentor del benefici de Sant
Vicenç de Burriac, davant el jutge emfiteoticari Francesc Capdevila, contra
Feliu Bartomeu de Sant Joan, de Cabrera, per negar-se a capbrevar: súplica,
exposició de fets, diligències... Barcelona. Còpia per Ramon de Copons. [41]
p.
Castellà i llatí

1765, juny, Causa judicial entre el prior i convent de Montalegre i la Universitat de
Cabrera i l'obtentor del benefici de Sant Vicenç
28 - 1771,
desembre, 6
Procediment seguit en la Reial Audiència pels delmes de Vilassar: súplica,
exposició de fets, diligències... Barcelona. Còpia. [90] p.
Castellà

Fons Marquesat de Moja
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1766, abril,
12

"Llibreta de las pessas de terra del Benefici de Sant Vicens, las quals fàltan a Moja 329/IV
capbrebar-se fins al dia present de 4 de abril 1766, las quals no se han
capbrebat des de la centúria 1670 y se tròban continuadas en los capbreus
baix notats"
Registre de les propietats que han de satisfer censos i delmes al Benefici de
Sant Vicenç, amb notícia dels seus titulars i els seus títols de propietat.
Inclou un sumari onomàstic. [Barcelona]. [41] p.
Català

1767,
novembre,
12 - 1768,
febrer, 29

Escriptura d'establiment de dues peces de terra de Cabrera atorgada per
Maria Antònia Pou a favor d'Antoni Comas

1769, març,
30 - 1773,
maig, 20 /
[1777, juny,
17]

Escriptures d'arrendament de les rendes del benefici de Sant Vicenç de
Burriac a favor de Simon Ballot i Feliu Català

1771,
gener, 30 1778,
setembre,
11

Causa judicial entre Ramon Copons i d'Oms i Ramon Vidal i Orriols

Moja 329/V/25

Maria Antònia Pou, vídua de Josep Pou i Segre, ciutadà de Mataró, atorga
l'establiment emfitèutic de dues peces de terra de Cabrera a Antoni Comas,
sota pactes i condicions, que es detallen. Mataró (Maresme). Còpia autèntica
signada per Carles Carbonell, notari de Barcelona. [16] p.
Llatí i català

Moja 329/V/2

Dossier amb les escriptures per les quals Pau Cabrer, com a procurador de
Ramon de Copons i Oms, prevere i prior major i canonge de la Seu de
Tarragona, com a obtentor del Benefici de Sant Vicenç de la capella del
Castell de Burriac, atorga l'arrendament de les rendes del benefici davant
Salvador i Josep Torras, notaris de Barcelona, a favor de Simon Bellot i Feliu
Català, pagesos d'Argentona, per un període de quatre anys i quatre cullites,
de tots les censos, delmes, tasques fruits i altres rendes de l'esmentat
benefici. Inclou les diligències dels assentaments en el Registre
d'Hipoteques de Mataró i nota de Simon Bellot i de l'arrendament de 1777.
Mataró (Maresme). Còpies autèntiques. 2 unitats. [25] p.
Català i castellà
Moja 329/V/12

Procediments oberts inicialment per Ramon de Copons, obtentor del benefici
de Sant Vicenç de Burriac, davant el jutge emfiteoticari Francesc Fillol,
contra Ramon Vidal i Orrilols, mercader de Barcelona, per negar-se a
capbrevar, i continuats en la Reial Audiència davant el jutge Baltasar de
Aperregui: requeriment, súplica, exposició de fets, diligències, un croquis
d'una peça de terra... Barcelona. Còpia per Ramon de Copons. 3 unitats.
[353] p.
Castellà

Fons Marquesat de Moja
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Títol/Descripció

Topogràfic

1774, abril,
14

"Concòrdia feta y firmada entre parts de l'il·lustre señor don Ramon Copons Moja 329/V/26
y de Oms, prevere y prior major de la santa metropolitana iglésia de
Tarragona y real conseller de competèncias de Catalunya com a obtentor del
benefici, baix la invocació de sant Vicens Màrtir en la capella del Castell de
Sant Vicens, dit Burriach, del bisbat de Barcelona y corregiment de Mataró,
instituhit y fundat de una, y Joan Mallol de munt, pagès del veynat de Agell,
terme y parròquia de Sant Feliu de Cabrera, bisbat de Barcelona, de part
altra"
Escriptura de concòrdia atorgada per Ramon Copons i d'Oms i Joan Mallol
de Munt en relació a la sentència d'una causa judicial de capbrevació per una
peça de terra sota domini i alou del Benefici de Sant Vicenç de Burriac.
Barcelona. [17] p.
Llatí i català

1774, maig, "Cabbreu del Benefici de Sant Vicens Màrtir dit de Borriach"
4 - 1774,
maig, 17
Plec amb vint-i-set confessions atorgades davant el notari mataroní Josep
Torras Vieta a favor de Ramon de Copons i d'Oms, obtentor del benefici de
Sant Vicenç. Mataró (Maresme). Còpia autèntica signada per Gaspar Poy i
Torras, notari de Mataró, el 20 de març de 1817. [60] p.
Català i llatí
1777, juny,
17

Moja 329/VI

"Arrendament fet y firmat per lo llegítim procurador del molt il·lustre y
Moja 329/V/3
reverent senyor Dn. Ramon de Copons y de Oms, doctor en sagrats canons,
prevere, prior major y canonge de la Sta. Metropolitana Iglésia de Tarragona
primada de las Españas y real canceller de competencias del present
Principat de Catalunya de diferents cosas situadas en la parròquia de
Cabrera y altres a favor de Llorens Vilajoana, argenter de la present ciutat"
Pau Cabrer, com a procurador de Ramon de Copons i Oms, prevere i prior
major i canonge de la Seu de Tarragona, com a obtentor del Benefici de
Sant Vicenç de la capella del Castell de Burriac, atorga escriptura
d'arrendament davant Francesc Alzina, notari de Barcelona, a favor de
Llorenç Vilajoana, per un període de quatre anys i quatre cullites, de tots les
censos, delmes, tasques fruits i altres rendes de l'esmentat benefici. Inclou la
diligència de l'assentaments en el Registre d'Hipoteques de Mataró.
Barcelona. Còpia autèntica estesa pel mateix notari autoritzant. [12] p.
Català i castellà

Fons Marquesat de Moja
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1781, abril,
26

"Arrendament [f]et y firmat per lo legitim procurador del molt [...] reverent
Moja 55/10
senyor Dn. Ramon de Copons y de Oms, doctor en sagrats canons, prevere,
prior major y canonge de la Sta. Iglésia de Tarragona a favor de Narcís
Bergay mesurador, com a principal, y Manuel Abril fuster, tots de esta ciutat,
com a fiansa de tots los censos, delmes, tascas, fruits y demés prestacions
que lo dit il·lustre senyor reb com a obtentor del benefici de San Vicens per
lo termini de quatre anys y quatre cullitas"
Pau Cabrer, com a procurador de Ramon de Copons i Oms, prevere i prior
major i canonge de la Seu de Tarragona, com a obtentor del Benefici de
Sant Vicenç de la capella del Castell de Burriac, atorga escriptura
d'arrendament davant Manuel Comelles, notari de Barcelona, a favor de
Narcís Bargay, mesurador, per un període de quatre anys i quatre cullites, de
tots les censos, delmes, tasques fruits i altres rendes de l'esmentat benefici.
Inclou les diligències dels assentaments en el Registre d'Hipoteques de
Barcelona i de Mataró. Barcelona. Còpia autèntica estesa pel mateix notari
autoritzant. [13] p.
Català i castellà

1783, juny, 8 Lletres de Jaume Viver a Pere Pons, prevere i procurador general del
marquès de Moja

Moja 261/21

Dossier amb la missiva de Jaume Viver (prevere i rector de Cabrera) en la
que tracta del nomenament de l'obtentor del Benefici de Sant Vicenç de
Burriac. Cabrera de Mar (el Maresme). 1 lletra. 1 p.
Català
1787, agost, Ordre d'embargament del batlle de Vilassar a Josep Avellà
1
Joan Amat, batlle de Vilassar, a instància de Josep Fissonell, prevere i
rector, ordena l'embargament dels delmes que té que lliurar a Narcís Bergay
com a arrendatari dels delmes del Benefici de Sant Vicenç de Burriac.
Vilassar (Maresme). 1 p.
Castellà

Moja 312/80

1787, juliol,
17 - 1787,
agost, 1

Causa judicial entre Narcís Bergai i Josep Espinàs

Moja 329/V/13

1817, juny,
23 - 1817,
juny, 24

"Requerimiento hecho a instancia del legítimo apoderado del obtentor del
beneficio de San Vicente de Borriach a Francisco Vidal, labrador de la
Parroquia de San Felio de Cabrera en su vecindario de Agell y respuesta de
éste"

Procediment obert per Narcís Bergai, comerciant de Barcelona i arrendatari
dels delmes i altres rendes de l' obtentor del benefici de Sant Vicenç de
Burriac, davant el batlle de Vilassar, contra Josep Espinàs, de Vilassar, per
negar-se a satisfer les prestacions: súplica, exposició de fets, diligències...
Barcelona. Còpia per Narís Bergai. [9] p.
Castellà

Moja 329/V/27

Escriptura estesa per Gaspar Poy Torras, notari de Mataró, a instància de
Joan Baptista Campaner, com a apoderat de Pere Pau Sentmenat, obtentor
del Benefici de Sant Vicenç de Burriac, requerint a Francesc Vidal, pagès de
Cabrera, que satisfaci les prestacions. Mataró (Maresme). [9] p.
Castellà

Fons Marquesat de Moja
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1819

"Notícia de lo que conté lo procés de la causa seguida en la Real Audiència
per lo reverent prior y convent de Montalegre y altres contra Juan Gual,
pagès de Argentona, y altres..."

Moja 329/V/14

Resum del plet obert pel convent de Montalegre davant la Reial Audiència
contra Joan Gual i altres pels delmes, delmes també satisfets al benefici de
Sant Vicenç de Burriac. [Barcelona]. [41] p.
Català
1819, agost, Testimoni notarial estès per Antoni Simon i Serra de la correspondència
mantinguda entre el Comissionat subaltern del crèdit públic a Mataró i Pere
9
Pau Sentmenat

Moja 329/V/28

Antoni Simon i Serra certifica i transcriu a petició de Joan Baptista
Campaner, com a apoderat de Pere Pau Sentmenat, canonge de la Catedral
de Vic, de l'ofici de Desideri Torras Golorons dirigit a Pere Pau Sentmenat
tractant de delmes d'Argentona i de la resposta. Mataró (Maresme). [7] p.
Castellà

Fons Marquesat de Moja
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1408, juny,
20 - 1699,
gener, 20

"Capbreu del Beneffici de Nostra Senyora en Vilassar"

Moja 384

1582,
gener, 26 1763,
gener, 23

"Llibre de las rendas del Benefici de Nostra Senyora dels Angels fundat en la Moja 382
parròquial Iglésia de Sant Genís de Vilasar, patró de dit Benefici de l'il·lustre
marquès de Moya"

Llibre dels títols de les rendes del benefici de Nostra Senyora de l'Església
de Vilassar, amb la sentència promulgada per la Reial Audiència de
Catalunya de la causa oberta entre Jaume Ollar, prevere, obtentor del
Benefici de Santa Maria, i Pere d'Isern el 21 de febrer de 1691 per la qual es
condemna a aquest darrer a capbrevar i a reconéixer el domini directe i alou
de Jaume Ollar i en pagar els censos, delmes, agrers, lluïsmes; i les
confessions dels emfiteutes a favor dels obtentors del benefici. Inclou
separadament, i sense relligar, una "Nota o explicació de lo que conté la
Real Sentència feta per la Real Audiència". Barcelona, Granollers (Vallès
Oriental) i Vilassar (el Maresme). Còpies autèntiques esteses per Jeroni
Llampillas, Antoni Guals i Joan Francesc Verneda. [58] p.
Català i llatí

Llibre factici sobre el Benefici de Nostra Senyora dels Àngels que inclou:
primerament, escriptura de creació d'un censal atorgada per Esteve Varívol,
pagès de Vilassar; causa judicial oberta a instància de Genís Recoder, com
a obtentor del benefici, contra Jaume Roldons per impagament del censal i
relació dels antecedents documentals del plet; el "Llevador de las rendas que
fa lo Mas Ros, olim Boscha de Vilassar al obtenint lo Benefici de Nostra
Senyora de la Iglésia Par[r]oquial de Vilassar", resum de la causa
esmentada, causa judicial oberta pel beneficiat contra Miquel i Antoni Julià;
denúncia de Jeroni Riera, beneficiat contra diversos emfiteutes; capbreu del
benefici, "Acte testimonial fet per Gaspar Pons Devall, Pau Benús y Augustí
Benús, pagesos de Vilassar fahents per lo Benefici de Nostra Señora dels
Àngels en la iglésia de Vilassar fundat", escriptura de precari del Mas Ros,
capbreu protocol·litzat per Miquel Vilà, notari de Vilassar, escriptura de venda
de dues peces de terra del Mas Ros i confessions i firmes per raó de
senyoria de les mateixes. Vilassar (Maresme) i Barcelona. Còpies simples i
autèntiques. [277] p.
Català, castellà i llatí
1671, març, "Precari firmat per lo reverent Jaume Avellà, prevere, com a procurador del
14
reverent Ramon Calaf, prevere, com a obtenint lo benefici baix invocació de
Nostra Senyora fundat en la iglésia parroquial de Sant Genís de Vilassar,
bisbat de Barcelona, a favor de Joan Ros, pagès de dita parròquia"

Moja 329/V/16

Jaume Avellà, com a procurador de Ramon Calaf, davant Gaspar Senges,
notari de Vilassar, atorga escriptura de precari a favor de Joan Ros, pagès
de Vilassar, del mas Ros, antigament Soler i Boscà, que es descriu, sota el
pacte que la terra haurà de ser millorada i altres condicions. Vilassar
(Maresme). Còpia autèntica signada per Joan Vila, notari de Vilassar. [10] p.
Català i castellà

Fons Marquesat de Moja
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1768,
novembre,
20

Escriptura de confessió del mas Ros de Vilassar atorgada per Maria Ros i el
seu fill Joan a favor de Ramon de Copons i Oms

Moja 329/V/17

Maria Ros, vídua de Joan Ros, i el seu fill Joan, pagesos de Vilassar,
reconeixen a Ramon de Copons i Oms, canonge de la Seu de Tarragona,
com a obtentor del Benefici de Nostra Senyora dels Àngels, els drets i
prestacions sobre el mas Ros i altres terres. Barcelona. Còpia autèntica
signada per Ramon Mateu, Tomàs Gibert i Josep Casadevaller, notaris de
Barcelona, el 24 de març de 1803. [6] p.
Llatí i català
1806, juny,
30

Causa judicial entre Josep Bergai i Joan Ros

Moja 329/V/15

Procediment obert per Josep Bergai, arrendatari dels delmes i altres rendes
de l' obtentor del benefici de Nostra Senyora dels Àngels, agregat al benefici
de Sant Vicenç de Burriac, davant l'alcalde interí del Quarter segon de
Barcelona Joan Homs, contra Joan Ros, de Vilassar, per negar-se a satisfer
les prestacions: súplica, exposició de fets, diligències... Barcelona. Còpia per
Josep Bergai. [6] p.
Castellà

Fons Marquesat de Moja
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01.02.04.03.04.01.02. BENEFICI DEL SANT ESPERIT.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1352,
novembre,
7 / 1688,
maig, 26

Benefici del Sant Esperit de Granollers

Moja 248/4

Dossier amb la "Dotalia del benefici baix invocació del Sant Esperit fundat en
la parroquial iglésia de Sant Esteva de la vila de Granollés per Pera Aulet de
dita vila als set de nohembre de l'any 1352 en poder de Pera Fonoyera..." i
escriptura de dotació de Teresa de Calders a favor de Jaume Oller. Inclou 2
duplicats. Granollers, Barcelona. 3 unitats. [55] p.
Llatí i català

Fons Marquesat de Moja
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01.02.04.03.04.01.03. BENEFICI DE SANT ESTEVE I SANT MIQUEL DE
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1422,
desembre,
29 - [1740]

"Benefici de Sant Esteve y Sant Miquel en la iglésia del Pi de Barcelona"

Moja 248/2

Dossier amb: l'escriptura de dotació atorgada per Miquel Desbosc, ciutadà
de Barcelona, senyor dels castells de Sant Vicenç i de Vilassar, i nota amb
una petita notícia històrica del benefici. Barcelona. 2 unitats. [5] p.
Llatí i català

Fons Marquesat de Moja
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1610]

"Nota dels censals rebia lo senyor Hierònym Delbosch sobre lo General de
Cathalunya"

Moja 231/4

Relació anònima de diferents censals de la Diputació del General, amb la
quantia de cada una de les pensions, i en alguns casos també el preu, i la
data de pagament. [Barcelona]. [2] p.
Català
[1683]

Causa judicial entre Teresa de Calders Desbosc, viuda de Carles Calders i
Villafranca, i Felip Ramon, d'una part, i Josep i Francesc Ordano, hereus de
Paula Ordano i Gastaldo, viuda de Joan Francesc Ordano, de l'altra

Moja 56/53

Al·legació de Juan del Arroio en la qual sol·licita anul·lació de la sentència.
[Barcelona]. [9] f.
Castellà
[c. 1569]

Causa judicial entre Miquel Desbosc i Alonso de Erill

Moja 543/17

Relació de les proves documentals aportades en el procediment entre Miquel
Desbosc i Alonso de Erill. [Barcelona]. [9] p.
Llatí
[c. 1580]

"Memorial per don Federich Desbosch sobre un punt li feren en la taula"

Moja 269/26

Informe anònim sobre un error en la Taula de Canvi de la ciutat. Acèfal.
[Barcelona]. [4] p.
Llatí

[c. 1680 1686]

"Censals de Aytona a Desbosch sobre los cuals apar se concordà"

Moja 56/56

Dossier amb dictamens i propostes de part per a procediments judicials, el
primer dels quals amb una àmplia informació dels antecedents històrics i
jurídics, sobre els censals que la casa Desbosc pretenia cobrar del
marquesat d'Aitona i proposta d'acord entre les parts per a una possible
escriptura de concòrdia. Inclou una nota separada sobre diferents finicions.
Els censals en qüestió, el més antic dels quals remuntava al 1389, van ser
motiu de plets amb sentències promulgades el 1596, 1598, 1604, 1607 i
1608 favorables als Desbosc. El marquesat d'Aitona, per altra part, va
al·legar una concòrdia signada el 1614 per la qual només havia de satisfer la
cinquena part. [Barcelona]. 11 unitats. [52] f.
Castellà i català
1409, juny,
17

"Anpara a Pera Pi de Premià a instància del senyor Miquel Desbosch"

Moja 278/12

Nota sobre l'empara feta a Pere Pi. [Barcelona]. 1 p.
Llatí
1415,
octubre, 10

"Còpia simple de un debitori fet per Berenguer Saura y Francisca muller sua
a Miquel Desbosch de 200 lliures"

Moja 278/1

Escriptura de debitori atorgada per Berenguer Saura i la seva muller
Francesca, de Vilassar, a favor de Miquel Desbosc. Vilassar. [3] p.
Llatí

Fons Marquesat de Moja
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1464,
Causa judicial entre Francesc Desbosc i Jaume Gironella
setembre,
18 - 1464,
Procediment obert per Francesc Desbosc, ciutadà de Lleida, contra Jaume
novembre, 8 Gironella per un impagament: provisions i proves documentals. Barcelona.
Còpia. [100] p.
Català i llatí

Moja 432

1529,
octubre, 28

Moja 63/

Escriptura de censal atorgada per Antoni Vives a favor de Francesc del
Bosch
Antoni Vives, de la parròquia de Sant Jaume dels Domenys. Còpia autèntica
signada per Pere Tord el 5 de maig de 1676. [2] p.
Llatí

1551 - 1565 Causa judicial entre Francesc Miquel Desbosc i Francesc Sorita per un censal Moja 56/57
Plet contingut en cinc procediments. Inclou una còpia autèntica signada pel
notari Antoni Viladamor dels capítols matrimonials de Jaume Desbrull
Peramola i Isabel Desbosc i Vilagaia redactats el 27 de gener de 1532.
Barcelona. [139] f.
Llatí i català
1585,
febrer, 1

"Àpocha fa la senyora Isabel Joana Bosch, viuda del quòndam Llàtzer
Bosch, a Mariana Roura de 120 lliures en descàrrech de [...] de un censal"

Moja 56/22

Còpia simple realitzada el dia 3 de desembre de 1591 pel notari Jeroni
Thalavera. Barcelona. [2] f.
Llatí
1595, maig, Procés judicial obert per Marina Desbosc i de Santvicenç contra la senyora t. Moja 272/I/2
29 - 1595,
Vidala per pensions de censal impagades
juny, 13
Diligències de la demanda oberta davant el jutge de reclams de Barcelona
per Marina Desbosc, viuda de Federic Desbosc, senyor dels castells de
Vilassar i de Sant Vicenç, contra la senyora Vidala, viuda de Pere Vidal,
pagès de Vilassar, per les pensions impagades d'un censal mort de preu 10
lliures i de pensió anual 10 sous. Manament a la demandada i articulat amb
la justificació. Barcelona. Còpia per Marina Desbosc. [4] p.
Català i llatí
1596, juny,
8 - 1597,
juny, 9

Causa judicial oberta per Marina Desbosc contra Francesc d'Ivorra i Corbins i Moja 262/7
Pràxedes de Cardona i Ivorra, cònjuges
Procediment obert per la senyora Marina Desbosc, senyora dels castells de
Vilassar i de Sant Vicenç, contra Francesc d'Ivorra i la seva esposa per un
censal: diligències i súpliques. Barcelona. Còpia per a Marina Desbosc i per
als tutors de Joan de Cardona. 2 unitats. [51] p.
Llatí i català
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1598,
gener, 31 1623, juliol,
13

Causa judicial entre Marina Desbosc i Jaume Alemany de Bellpuig

Moja 53/51

1605,
octubre,
11 - 1606,
agost, 2

Causa judicial obert per Pere Martí contra Pere Miquel Ferrer

Procediment obert en la Reial Audiència per Marina Desbosc contra Jaume
Alemany per un censal mort: súplica, diligències, exposició de fets,
desglossament dels comptes de les costes, sentència. Barcelona. Còpia per
a Marina Desbosc. [34] p.
Llatí

Moja 262/12

Procediment obert en la Cúria del Veguer de Barcelona per Pere Martí, notari
de Barcelona, contra Pere Miquel Ferrer, per violaris a Marina Desbosc:
diligències. Barcelona. Còpia per a Pere Martí. [66] p.
Llatí i català

1606, març, Causa judicial entre Francesc Marles i Marina Desbosc
14 - 1609,
juny, 25
Procediment obert en la Reial Audiència en la causa entre Francesc Marles
contra Marina Desbosc, per execució dels seus béns: súpliques, diligències,
exposició de fets. Barcelona. Còpia per a Marina Desbosc. [66] p.
Llatí i català

Moja 53/33

1608,
octubre,
22 - 1612,
gener, 21

Causa judicial entre Jeroni Desbosc i Mateu Donadeu

Moja 53/24

1617,
setembre,
4 - 1618,
febrer, 1

Causa judicial entre Joana Desbosc i Bernat Viver

1618, juny,
12 - 1618,
desembre,
17

Causa judicial entre Gaspar Soler i Elisabet Desbosc

1624, juny,
2 - 1624,
setembre,
18

Causa judicial entre els cònjuges Oms i Carles d'Alemany

Procediment obert en la Reial Audiència per Jeroni Desbosc contra Mateu
Donadeu per una execució sobre béns de Lluís Planes, primer marit de
l'esposa de Mateu Donadeu: súpliques i diligències. Barcelona. Còpia per a
Jeroni Desbosc. [27] p.
Llatí i català
Moja 53/11

Procediments judicials entre Joana Desbosc i Bernat Viver, pagès per un
reconeixement de deute signat per Bernat Viver impagat: súplica i
diligències. Barcelona. Còpia per a Bernat Viver i Joana Desbosc. 2 unitats.
[8] p.
Llatí i català
Moja 53/18

Procediment obert en la Reial Audiència per Gaspar Soler, notari de la vila
de Cerós, contra Elisabet Desbosc per una provisió condemnatòria i
favorable a Elisabet Desbosc per uns deutes: súplica, diligències i provisió.
Barcelona. Còpia per a Elisabet Desbosc. [16] p.
Llatí i català
Moja 318/31

Procediment obert per Marianna i Pere Desbosc en la causa seguida en la
Reial Audiència entre Jaume d'Alemany contra Elisabet de Vilarig per un
dipòsit de 200 lliures a la taula de Barcelona: súplica i diligències. Barcelona.
Còpia per a Pere Desbosc. [5] p.
Llatí i català
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1628,
gener, 27

"Revenda de part del censal preu 2.124 lliures y pensió 84 lliures, 19 sous, 2
y restitutió de la especial obligació del censal sobre lo General de pensió 4
lliures, 2 sous que era part del censal preu 200 lliures y pensió 8 sous del 1
de abril"

Moja 56/38

Còpia autèntica realitzada pel notari Bonaventura Torres el dia 22 de gener
de 1670. Llatí. Barcelona. [8] f.
Llatí
1628,
gener, 27

"Revenda de part del censal de preu 2.124 lliures, pensió 84 lliures, 19 sous, Moja 56/39
2 y restitutió de la especial obligació de pensió 10 lliures sobre lo General del
primer de abril, preu 250 lliures"
Còpia autèntica realitzada pel notari Bonaventura Torres el dia 13 de gener
de 1670. Llatí. Barcelona. [8] f.
Llatí

1628,
gener, 27

"Revenda de part del censal de preu 2.124 lliures y pensió 84 lliures, 19
sous, 2 y restitutió de la especial obligació del censal sobre lo General de
Cathaluña, pensió 18 lliures y preu 600 lliures als 22 de juliol"

Moja 56/40

Còpia autèntica realitzada pel notari Bonaventura Torres el dia 22 de gener
de 1670. Llatí. Barcelona. [9] f.
Llatí
1628,
gener, 27

"Revenda de part del censal de preu 2.124 lliures y pensió 84 lliures, 19
sous, 2 y restitutió de la especial obligació del censal sobre lo General,
pensió 18 lliures, 5 sous, 7 y preu 585 lliures als 20 de juliol"

Moja 56/41

Còpia autèntica realitzada pel notari Bonaventura Torres el dia 22 de gener
de 1670. Llatí. Barcelona. [9] f.
Llatí
1628,
gener, 27

"Revenda de part del censal preu 2.124 lliures y pensió 84 lliures, 19 sous, 2
y restitutió de la especial [obligació del censal] sobre lo General, penció 27
lliures, 5 sous y preu 600 lliures a 9 de juliol"

Moja 56/42

Còpia autèntica realitzada pel notari Bonaventura Torres el dia 22 de gener
de 1670. Llatí. Barcelona. [9] f.
Llatí
1628,
gener, 27

"Revenda de part del censal de preu 2.124 lliures y pensió 84 lliures, 19
sous, 2 y restitutió de la especial obligació del censal sobre lo General del
preu 164 lliures, 18 sous, 1 pensió 6 lliures, 11 sous, 1 del primer de juny"

Moja 56/37

Còpia autèntica realitzada pel notari Bonaventura Torres el dia 22 de gener
de 1670. Llatí. Barcelona. [8] f.
Llatí
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1628, juny,
27 - 1630,
febrer, 26 /
1633

Causa judicial entre Elisabet Joana Desbosc i la Universitat de Granollers

Moja 53/48

Procediment obert per Elisabet Joana Desbosc, viuda de Jeroni Desbosc,
contra la Universitat de Granollers per pensions de censals impagades:
súplica, diligències, sentència i costes. Inclou una nota sobre la sentència i
els pagaments. Barcelona. Còpia per als cònjuges Desbosc. [23] p.
Llatí i català

1628,
Fe realitzada pel notari Francesc Boï en la qual fa constar que Francesc
novembre, 8 Valeri, prevere i procurador de l'església parroquial de Sant Just i Pastor de
Barcelona,

Moja 56/43

Barcelona. [2] f.
Llatí i català
1635,
Acta de reconeixement atorgat per Pere Desbosc davant el notari Josep
des[emb]re, Martí a favor de Francesc Pons, pagès, de la casa Pons dels Arbres,
22
gravada amb un censal mort

Moja 56/47

Còpia autèntica realitzada pel notari Josep Martí el dia 22 de gener de 1670.
Mataró. [2] f.
Llatí i català
1637, març, Causa judicial oberta per Pere Desbosc contra Miquel de Cardona
6 - 1645,
maig, 29
Procediment obert per Pere Desbosc, senyor dels castells de Vilassar i de
Sant Vicenç, contra Miquel de Cardona, per un censal creat i venut per
Jaume i Miquel Cardona, pare i fill, a favor de Miquel Desbosc l'any 1574.
[Barcelona]. [20] p.
Llatí i català

Moja 262/8

1643, abril,
27 - 1659,
febrer, 5

Moja 262/14

Causa judicial oberta per Marina Desbosc i de Guimerà contra Josep Amat i
Desbosc
Procediment obert en la Reial Audiència de Catalunya per Marina Desbosc,
senyora dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, contra Josep Amat i
Desbosc, per unes pensions d'un censal: diligències, proves documentals,
exposició de fets... Barcelona. Còpia per a Marina Desbosc. [133] p.
Llatí i català

1650, març, Causa judicial entre Ramon de Calders i Miquel Torrelles i Sentmenat
31
Procediment obert en la Reial Audiència per Maria Desbosc contra Francesc
Anell, donzell, per un censal: súpliques i diligències. Barcelona. Còpia per a
Ramon de Calders. [4] p.
Llatí

Moja 53/36

1655,
Causa judicial entre Maria Desbosc i el marquès d'Aitona
Moja 53/25
febrer, 16 1656, març, Procediment obert en la Reial Audiència per Maria Desbosc, viuda, contra el
13
marquès d'Aitona per pensions impagades de censals: súpliques, diligències
i exposicions de fets. Barcelona. Còpia per a Elisabet Desbosc. [38] p.
Llatí i català
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1657, juny, Causa judicial entre Maria Desbosc i Guimerà i Francesc Anell
23 - 1657,
setembre, 1 Procediment obert en la Reial Audiència per Maria Desbosc contra Francesc
Anell, donzell, per una execució dels seus béns: súpliques i diligències.
Barcelona. Còpia per a Maria Desbosc. [12] p.
Llatí i català

Moja 53/27

1663, abril,
5 - 1700,
agost, 8

Moja 475/II/14

Causa judicial entre Teresa de Calders Desbosc i els cònjuges Antoni i
Joana de Paguera
Causa judicial entre Teresa de Calders Desbosc, viuda de Federic Desbosc,
d'una part, i Antoni i Joana de Paguera per uns censos impagats. Barcelona.
3 unitats. [104] p.
Llatí i català

1664, agost, Causa judicial oberta per Frederic Desbosc contra Gispert de Guimerà
18 - 1668,
gener, 19
Procediment obert en el Tribunal civil de la Inquisició per Frederic Desbosc
contra Gispert de Guimerà per les pensions degudes d'un censal mort:
diligències, fonaments de dret. Barcelona. [425] p.
Castellà i llatí

Moja 262/11

1668, maig, Violari venut per Jaume Carbonell i la seva esposa Maria a favor de Josep
Moja 37/II
1 - 1683,
Castellar i revenut a Jaume Ollar
abril, 27
Plec amb les escriptures de venda, revenda i àpoca d'un violari creat per
Jaume Carbonell, pagès de Sant Just Desvern, i la seva esposa Maria a
favor de Josep Castellar, prevere, durant la vida de Gabriel Serra i Joan
Castellar, i que per Gabriel Serra, per pagar a Teresa de Calders Desbosc va
vendre a Jaume Ollar. Inclou l'apoca atorgada per Teresa Calders a favor de
Jaume Ollar i la clàusula del testament de Josep Castellar per la qual fa
hereu a Gabriel Serra. Barcelona. Còpies autèntiques. [11] p.
Llatí i català
1670, març, Causa judicial entre Isabel de Corbera i els comtes de Plasencia
6 - 1670,
març, 14
Procediment obert en la Reial Audiència per Isabel de Corbera en la causa
contra els comtes de Plasencia: súplica i diligències. Barcelona. Còpia per a
Frederic Desbosc. [4] p.
Llatí i català

Moja 53/50

1670,
Escriptura de consignació atorgada per Felip Ramon de Calders i la seva
setembre, 9 esposa Teresa a favor de Carles de Calders i Vilafranca

Moja 480/4

Felip Ramon de Calders i la seva esposa Teresa davant la necessitat de
satisfer unes pensions de censals a Carles de Calders i Vilafranca li
consignen rendes de la Baronia de Segur les quals són cobrades per
l'arrendatari Antoni Vilomara, negociant. Barcelona. Còpia autèntica signada
per Francesc Daguí, notari de Barcelona. [7] p.
Llatí
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1681, abril,
18 - 1688,
juliol, 1 /
1698, juny,
17 - 1698,
setembre,
24

Causa judicial entre Teresa Calders Desbosc i el procurador fiscal de la
Generalitat de Catalunya

Moja 53/45

1682,
novembre,
20 - 1689,
juny, 18

Causa judicial entre Teresa de Calders Desbosc i Josep Minguella

1685,
setembre,
19 - 1689,
novembre,
17

Causa judicial entre Teresa Calders Desbosc i Joan Pau Alberc

1721, juliol,
2 - 1722,
gener, 13

Causa judicial entre els marquesos de Moja i el fiscal de confiscacions com a Moja 311/6
posseint els béns confiscats de Jaume de Copons

Procediments de recurs oberts per Teresa Calders contra la Generalitat de
Catalunya per unes pensions de censal cobrades per Teresa de Calders
embargades per la Generalitat per un pretès deute de la demandant amb la
institució demandada: súpliques, diligències i sentència. Barcelona. Còpia. 2
unitats. [18] p.
Llatí i català
Moja 53/28

Procediment obert per Teresa de Calders Desbosc, viuda, contra Josep
Minguella, doctor en drets, per unes pensions d'un censal súpliques,
diligències, exposició de fets i deposicions de testimonis. Amb un
procediment obert per Joan Minguella, germà de Josep, en contra d'una
provisió. Barcelona. Còpia per a Teresa de Calders Desbosc. 2 unitats. [103]
p.
Llatí i català

Moja 22 bis/7

Procediment obert en la Cúria de Vilassar per Teresa Calders Desbosc
contra Joan Pau Alberc, boter de Vilassar per pensions impagades d'un
censal: súpliques, diligències, fonaments de drets, proves d'ambdues parts i
testimonis rebuts a instància de Jaume Ollar. Vilassar (Maresme). 2 unitats.
[86] p.
Català i llatí

Procediment obert per Canut Rifós, com a procurador dels marquesos de
Moja, i Josep Soler, prevere i beneficiat de l'església de Sant Jaume de
Barcelona, com a procurador del convent de sant Francesc, dels rectors i
comunitats de l'església de sant Jaume i sant Miquel, del monestir de
Junqueres i dels marquesos de Moja, contra la Superintendència General
com a posseint els béns confiscats de Jaume de Copons per un censal de
preu 21.660 lliures que fou de Teresa Desbosc: demanda, diligències i
sentència. Barcelona. Còpia per als marquesos de Moja. [25] p.
Castellà
1740, juliol,
4

"Articles de prova de la senyora marquesa de Moya presentats a 4 de juliol
1740"

Moja 499/3

Articulat d'un procés judicial en el que es dirimia alguna qüestió,
possiblement un censal, sobre el mas anomenat Garau situat a Cabrils,
venut per Agnès i Francesc Garau, mare i fill respectivament, a Pau Vergès
com a procurador de la Pabordia de la Cisa. [Barcelona]. [12] p.
Català
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1741,
octubre, 31

Escriptura de reconeixement de deute atorgat per Francesc Sabater, Pau
Cauhè i la seva esposa Josepa a favor de la marquesa de Moja

Moja 298/4

Francesc Sabater, Pau Cauhè i la seva esposa Josepa, pagesos de Vilassar,
reconeixen a Gabriel Rosselló, com a procurador de Caietana de Copons,
diferents deutes que prometen satisfer. Vilassar (Maresme). Còpia autèntica
signada per Miquel Vila, notari de Vilassar, el 10 de desembre de 1741. [4] p.
Llatí
s.d.

Nota del deute de 2.200 lliures que deu Maria Reverter i Borrell, muller de
mossèn Francesc Reverter, a Frederic Desbosc

Moja 56/33

S.l. 1 f.
Català
s.d.

"Créditos de la ilustre marquesa de Moya como a successora de don
Moja 56/50
Fadrique Desbosch y de Guimerà, por los quales puede retener qualesquier
bienes y efetos pertenecientes a doña Maria Desbosch y de Guimerá, madre
de don Fadrique"
Relació de quatre partides de crèdits. [Barcelona]. [3] f.
Castellà
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[1666]

"Índice alfabètich y esplicació dels documents produhits en la causa de
acrehedors de dona Maria Desbosch"

Moja 238

Llibre de regestos de les proves documentals insertades en una causa
judicial interposada pels creditors de Maria Desbosc, buidats per aparició en
el plet, en el qual es detalla el número de foli i el resum de cada unitat:
àpoques, albarans, assignació de tutories, arrendaments, certificats de
baptismes i òbits, balanços, censals, concòrdies, capítols matrimonials,
clàusules hereditàries, consignacions, comptes, donacions, debitoris,
denúncies, establiments, intimes, estimes, investidures, concessions,
pagaments, inventaris, llicències, lletres reials, estimes, partides de taula i
banc, procures, provisions, preses de possessió, relacions, sentències,
testimonis, testaments, vendes..., datats entre 1412 i 1666, predominant els
posteriors a 1640. Inclou sumari per tipologies documentals. Barcelona. [315]
p.
Català i llatí
[1722, abril, "Causa pia de Llorens Juñent"
28] - 1734,
Dossier amb les notes a manera de regest de les àpoques atorgades pel
abril, 10
Monestir de Sant Agustí, com a procurador dels administradors de la causa
pia de Llorenç de Junyent, a favor del marquès de Moja per pensions d'un
censal que la casa dels Desbosc prestava a la fundació pia. Barcelona. 3
unitats. [3] p.
Català

Moja 340/I/4

1400, juny,
9 - 1400,
juny, 23

Causa judicial entre Arnau Branca i Lluís Desbosc

Moja 480/1

1430,
novembre,
6 - 1430,
desembre

Procés obert per Antoni de Bardaxí contra Francesc Desbosc

Procediment obert per Arnau Branca davant el consell del lloctinent, el
príncep Martí, contra Lluís Desbosc per un censal venut pel pagament de la
dot de la seva filla Joaneta: súplica i diligències. Barcelona. [21] p.
Llatí i català
Moja 439

Causa judicial oberta per Antoni de Bardaxí, procurador fiscal de la Cúria de
Lleida, davant el consell reial contra Francesc Desbosc, ciutadà de Lleida,
per un pagament de 600 morabetins: diligències i proves documentals.
Lleida. Còpia per a Francesc Desbosc. [101] p.
Llatí

1582, abril, 3 "Àpoca de 600 lliures feta per lo procurador del senyor Llàtzer Bosch a la
senyora Isabel Joana Bosca de Vilagaya"

Moja 56/21

Còpia autèntica realitzada pel notari Salvador Coll. Barcelona. [2] f.
Català
1592,
Causa judicial entre Isabel de Santcliment i altres creditors i Isabel Joana
febrer, 4 Desbosc
1627, març,
13
Procediment obert en la Reial Audiència per Isabel de Santcliment i altres
creditors contra Isabel Joana Desbosc, per un violari: súpliques, diligències,
deposicions de testimonis, sentència. Barcelona. Còpia per a Jeroni
Desbosc. [34] p.
Llatí i català
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1596,
setembre,
25 - 1597,
setembre,
26

Causa judicial entre Marianna de Pinós i de Santcliment i Marianna Desbosc

Moja 53/26

1597,
novembre
20

Marina Desbosch i de Sant Vicenç, viuda de Frederic Desbosc, ven al
Moja 56/26
prevere Montserrat Roquer i Saleta un censal per 265 lliures, de renda anual
16 lliures

Procediment obert en la Reial Audiència per Marianna de Pinós i de
Santcliment contra Marianna Desbosc,viuda de Frederic Desbosc, per unes
pensions d'un violari: súplica, diligències, deposicions de testimonis,
sentència i despeses del plet. Inclou, separadament, un remei pel "morbo
gallico". Barcelona. Còpia per a Marina Desbosc. [18] p.
Llatí i català

Inclou àpoca de la venda. Còpia autèntica realitzada pel notari Bonaventura
Galí. Barcelona. [4] f.
Llatí
1597,
novembre,
20 - 1598,
gener, 15

"Memorial dels censals se són empenyorats ab carta de gràcia de la casa del Moja 235/II/3
senyor don Desbosch"
Relació de censals amb les dates que van ser empenyorats i els seus
compradors. [Barcelona]. [8] p.
Català

1598, juny 8 Marina Desbosc i de Santvicenç, viuda de Frederic Desbosc, ven a Damià
Andreu, prevere, un censal per 60 lliures, de renda anual 3 lliures

Moja 56/29

Còpia autèntica realitzada pel notari Bonaventura Galí. Barcelona. [3] f.
Llatí
1598, maig
20

Marina Desbosc i de Santvicenç, viuda de Frederic Desbosc, ven a Damià
Andreu, prevere, un censal per 876 lliures, de renda anual 39 lliures 13 sous

Moja 56/28

Inclou àpoca de la venda. Còpia autèntica realitzada pel notari Bonaventura
Galí. Barcelona. [5] f.
Llatí
1598, maig 7 Marina Desbosc i de Santvicenç, viuda de Frederic Desbosc, i els tutots i
curadors de l'heretat del mateix venen als administradors dels Aniversaris
Comuns de la Seu de Barcelona un censal per 2.124 lliures

Moja 56/27

Inclou àpoca de la venda. Còpia autèntica realitzada pel notari Bonaventura
Galí. Barcelona. [7] f.
Llatí
1598,
novembre
21 - 1610,
gener 22

"Tutores et curatores nobilis dompni Joannis de Cardona contra nobilem
dompnam Marinam Desbosch et alios"

Moja 56/7

Plet seguit en la Reial Audiència entre els tutors i curadors de Joan de
Cardona i Rocabertí, d'una part, i Marina Desbosc, Jeroni i Jaume Camps,
Marina Torrelles, Felip Roger, Agnès de Montsuà, Esperança Planas i Miquel
Vidal, de l'altra, per les pensions d'un censal. Còpia del procés corresponent
a Marina Desbosc. Barcelona. [102] f.
Llatí i català
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1598,
Marina Desbosc i de Santvicenç, viuda de Frederic Desbosc, ven a Benet
novembre 3 Soler, metge, un censal per 700 lliures, de renda anual 315 lliures

Moja 56/30

Inclou àpoca de la venda. Còpia autèntica realitzada pel notari Bonaventura
Galí. Barcelona. [5] f.
Llatí

1599,
Causa judicial entre Joan de Queralt i Marina Desbosc
Moja 53/10
febrer, 3 1607, març, Procediments en la causa oberta en la Reial Audiència entre Joan de Queralt
30
i Marina Desbosc per uns deutes establerts en una concòrdia: súplica,
diligències i exposició de fets. Barcelona. Còpia per a Marina Desbosc. 3
unitats [151] p.
Llatí i català
1599,
Causa judicial entre Gaspar de Sagarriga i Jeroni Bosc i la seva esposa
febrer, 5 Elisabet Joana
1622, juny, 1
Procediment en la causa oberta en la Reial Audiència entre Gaspar de
Sagarriga i Marina Desbosc per uns deutes: súplica, diligències i exposició
de fets. Barcelona. Còpia per als Bosc. [22] p.
Llatí i català

Moja 53/14

1601, maig, Causa judicial entre Isabel de Santcliment Pujades i Jeroni Desbosc i la seva Moja 53/49
4 - 1601,
esposa Elisabet Joana
maig, 10
Procediment obert en la Reial Audiència per Isabel Sancliment en la causa
contra Jeroni Desbosc i la seva esposa Elisabet Joana sol·licitant l'execució
dels béns de l'heretat de Llàtzer Desbosc: súplica i diligències. Barcelona.
Còpia per als cònjuges Desbosc. [11] p.
Llatí i català
1606, juliol,
12 - 1609,
maig, 8

Causa judicial entre Jaume Joan Mates i Jeroni Desbosc

1607,
octubre,
26 - 1613,
febrer, 8

Causa judicial entre Joana Arcàngela Vilar, d'una part, i Jeroni Desbosc i
Bernat d'Oms d'una altra

Moja 53/20

Procediments oberts en la Reial Audiència per Jaume Joan Mates contra
Jeroni Desbosc per unes pensions d'un violari venut per Antoni Viladamor a
Francesc Desbosc en el qual intervingué com a fermança Bernat Mates, avi
de Jaume Joan: súpliques, diligències, exposició de fets, sentència...
Barcelona. Còpia per a Jeroni Bosc. 3 unitats. [71] p.
Llatí i català
Moja 318/2

Procediment obert per Joana Arcàngela Vilar, muller de Jaume Vilar, fuster
de Coplliure, d'una causa principal seguida en la Reial Audiència entre
l'esmentada Joan Arcàngela i Jeroni Desbosc i Bernat d'Oms: súpliques,
diligències i exposició de fets. Barcelona. Còpia per a Jeroni Desbosc. [11] p.
Llatí i català
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1617, març, Causa judicial entre Julià de Navel i Elisabet Joana Desbosc
13 - 1619,
març, 16
Procediment obert en la Reial Audiència per Julià de Navel en la causa
contra Elisabet Joana Desbosc: súplica, exposició de fets i diligències.
Barcelona. Còpia per a Elisabet Joana Desbosc. [35] p.
Llatí i català

Moja 53/43

1620, juliol,
15

Moja 235/II/8

Partida de taula de canvi de Miquel Joan Granollacs a favor de Pere
Desbosc i de Santvicenç i la seva esposa Maria de Guimerà
Partida de taula de canvi ordenada per Miquel Joan de Granollacs a favor de
Pere Desbosc i la seva esposa Maria per un censal que empenyorava el
Castell del Papiol. Barcelona. [2] p.
Llatí i català

1621, agost, Rebuts estesos per Rafel Vic, com a procurador d'Acart d'Erill
24 / 1623,
març, 20
Rafel Vic, notari, com a procurador d'Acart d'Erill, rebuts per censos anuals,
sense detallar les propietats, satisfets per Pere Desbosc i de Santvicenç
[Barcelona]. 2 unitats. [2] p.
Català

Moja 515/VI/34

1623,
novembre,
28 - 1624,
maig, 25

Moja 53/38

Causa judicial entre Alexandre d'Alentorn i Joan Baptista Vallès
Procediment obert en la Reial Audiència per Alexandre d'Alentorn contra
Joan Baptista Vallès, de Lleida, per un censal mort: súpliques, exposició de
fets i diligències. Barcelona. Còpia per a Joan Baptista Vallès. [23] p.
Llatí i català

1630, febrer "Debitori firmat per don Pedro Desbosch y de Sant Vicens y dona Maria
1
Desbosch y de Guimerà a Melxior Granollachs de 379 lliures, 2 sous"

Moja 56/45

Còpia realitzada pel notari Francesc Vidal i Roca. Barcelona. [8] f.
Llatí

1634, juny,
16 - 1637,
desembre,
14

Causa judicial entre Joana d'Albert i Francesc d'Ortafà, d'una part, i Maria de Moja 53/37
Guimerà, Pere Desbosc i la seva esposa Maria, d'una altra
Procediment obert en la Reial Audiència per Joana d'Albert i Francesc
d'Ortafà contra Maria de Guimerà, viuda de Gispert de Guimerà, i Pere
Desbosc i la seva esposa Maria per un censal: súplica i diligències.
Barcelona. Còpia per als cònjuges Desbosc. [14] p.
Llatí

1635, maig, Causa judicial entre Agustí Alió i Pere Desbosc
22 - 1635,
juny, 12
Procediment obert entre Agustí Alió i Pere Desbosc per unes pensions
impagades del Benefici de Sant Joan i Santa Caterina de Torroella de
Montgrí: súplica, diligències i deposicions. Barcelona. Còpia per a Pere
Desbosc. [11] p.
Llatí i català
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1642, agost, Causa judicial entre els administradors de la causa pia fundada per Francesc Moja 53/32
7 - 1642,
Giginta i Pere Desbosc
novembre,
22
Procediment obert per Marianna de Pinós i de Santcliment contra Marianna
Desbosc per unes pensions d'un censal mort: diligències i exposició de fets.
Barcelona. Còpia per a Pere Desbosc. [15] p.
Llatí i català

1643, febrer "Acte de venda y creació de censal fet y firmat per los nobles don Pedro
26
Desbosch y de Sant Vicens y don Federich Desbosch, pare y fill, a la noble
dona Elizabet Margarit y Despès, viuda"

Moja 56/48

Escriptura atorgada per Pere i Frederic Desbosc davant el notari Pau
Passolas de la venda a Elisabet Margarit d'un censal mort per 1.900 lliures,
de renda anual 95 lliures. Inclou àpoca i actes de promesa i consignació.
Barcelona. Còpia autèntica realitzada pel notari Jacint Borràs el dia 23 de
juny de 1667. [16] f.
Llatí i català
1647, abril 1 "Recalcol de Francesch Cathà, mercader de Barcelona, nomenat exoficio per Moja 56/3
lo canseller de Fransa, en la causa aportaven los administradors del Cotlegi
de Sant Sever de Barcelona contra don Pedro Desbosch y de Sant Vicens,
fet al primer de abril de 1647"
Relació dels drets corresponents al Col·legi de Sant Sever en la liquidació de
l'herència de Frederic Destorrent, segons consta en el procés obert entre els
administradors del Col·legi de Sant Sever, d'una part, i Pere Desbosc, de
l'altra. Barcelona. [22] f.
Català
1647,
setembre,
6 - 1647,
novembre,
22

Causa judicial entre Anna Rubí i Pere Desbosc i la seva esposa Maria
Guimerà

Moja 53/41

Procediment obert en la Reial Audiència per Anna Rubí contra Pere Desbosc
i la seva esposa Maria Guimerà per un llegat confirmat en una concòrdia:
súplica, exposició de fets i diligències. Barcelona. Còpia per a Maria
Desbosc. [12] p.

1654, agost, Causa judicial oberta pel Col·legi de Sant Sever de Barcelona contra Marina
17 - 1684,
Desbosc
abril, 16
Procediments oberts en la Reial Audiència pels administradors de la capella
de Sant Sever de la Catedral de Barcelona contra Maria Desbosc per crèdits
de l'heretat de Frederic Destorrent. Inclou, separadament, exposició de fets,
articles de la demanda i resum. Barcelona. 6 unitats. [257] p.
Català

Moja 262/10

1655, agost, Causa judicial oberta per Marina Desbosc i de Guimerà contra els creditors
Moja 262/9
21 - 1660,
octubre, 14 Procediment obert per Marina Desbosc, senyora dels castells de Vilassar i de
Sant Vicenç, contra els creditors: diligències, súpliques. Barcelona. Còpia per
a Marina Desbosc. [94] p.
Llatí, català i castellà
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1663,
gener, 11 1670, juny,
17

Causa judicial entre Frederic Desbosc i de Santvicenç i Carles i la seva
esposaTeresa

Moja 53/13

1665, juliol,
14 - 1666,
juny, 13

Causa judicial entre Dalmau d'Ivorra Dança i Maria Desbosc de Guimerà i el
seu fill Frederic

Procediment en la causa oberta en la Reial Audiència entre Frederic
Desbosc i Carles i Teresa Calders per uns deutes: súplica, diligències i
exposició de fets. Barcelona. Còpia per al convent de Carmelites de Reus.
[164] p.
Llatí i català
Moja 53/46

Procediment obert en la Reial Audiència per Dalmau d'Ivorra en la causa
contra Maria Desbosc de Guimerà (i després de morta, el seu fill Frederic
Desbosc i de Santvicenç) en un concurs de creditors contra els béns dels
Desbosc: súpliques i diligències. Barcelona. Còpies per a Frederic Desbosc.
2 unitats. [18] p.
Llatí i català

1666, abril, Causa judicial entre Catarina d'Ivorra i Maria Desbosc i de Guimerà
16 - 1689,
setembre, 1 Procediments oberts en la Reial Audiència per Catarina d'Ivorra (continuat
per Guillem Ramon d'Ivorra) contra Maria Desbosc i de Guimerà per deutes:
súpliques i diligències. Barcelona. Còpia per a Teresa de Calders. 2 unitats.
[30] p.
Llatí i català

Moja 53/19

1670, març, Causa judicial entre la Col·legiata de Sant Vicenç del Castell de Cardona i
17 - 1674,
Carles Calders
agost, 30
Procediment obert en la causa seguida en la Reial Audiència per la
Col·legiata de Sant Vicenç del Castell de Cardona contra Carles Calders:
súplica i diligències. Barcelona. Còpia per a Carles Calders. [11] p.
Llatí i català

Moja 318/42

1678,
setembre,
6 - 1680,
agost, 23

Moja 53/47

Causa judicial entre els creditors de Llorenç Dardenya i Llorenç Dardenya
Procediment obert en la Reial Audiència per Jaume Cortada en la causa dels
creditors contra Llorenç Dardenya: súplica i diligències. Barcelona. Còpia per
a Teresa Calders Desbosc. [9] p.
Llatí i català

1682, agost, Causa judicial entre el Convent de Sant Pere de les Puelles i Teresa Calders Moja 53/16
22 - 1684,
i Desbosc
octubre, 19
Procediment obert en la Reial Audiència entre el Convent de Sant Pere de
les Puelles i Teresa Calders per uns censals impagats corresponents a les
rendes que cobraven les monges Maria i Magdalena Desbosc, les quals
foren instituïdes per Elisabet Joana Desbosc de Corbera: súplica, diligències
i exposició de fets. Barcelona. Còpia per a Teresa de Calders. [42] p.
Llatí i català
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1682, maig, Causa judicial entre el rector de Betlem i Ramon de Calders
11 - 1692,
octubre, 29 Procediment obert en la Reial Audiència pel rector de Betlem contra Ramon
de Calders per unes pensions d'un censal: súpliques, diligències, exposició
de fets, deposicións de testimonis. Barcelona. Còpia per a Teresa de
Calders. [38] p.
Llatí i català

Moja 53/31

1683, abril,
26 - 1683,
octubre, 11

Moja 53/21

Causa judicial entre els administradors de la causa pia fundada per Agustí
Estaldat i Teresa de Calders Desbosc
Procediment obert en la Reial Audiència per Josep Roig i Sala, administrador
de la causa pia contra Teresa de Calders per 29 pensions impagades d'un
censal: súplica, exposició de fers i diligències. Barcelona. Còpia per a Teresa
de Calders. [16] p.
Llatí i català

1686,
Causa judicial entre Joan Mas Duran i Guimerà i Josep Damià Pasqual
gener, 10 1692, març, Procediment obert en la Reial Audiència en la causa entre Joan Mas i Josep
17
Damià, per un censal: exposició de fets i diligències. Acèfal. Barcelona.
Còpia per a Teresa Calders Desbosc. [12] p.
Llatí i català

Moja 53/39

1687, juliol,
24 - 1692,
juny, 10

Causa judicial entre Francesc d'Argemir i Teresa de Calders

Moja 53/23

1689,
octubre, 14

Causa judicial entre Ramon de Calders i diversos creditors

Procediment obert en el Tribunal del Sant Ofici per Francesc d'Argemir, en la
causa contra Maria de Pinós, Rocabertí i Alentor, viuda, i els fermances d'un
censal, contra Teresa de Calders: súplica, exposicions de fets, diligències.
Barcelona. Còpia per a Teresa de Calders. [116] p.
Castellà i llatí
Moja 53/22

Procediment obert per Pau Ignasi Dalmases i Ros en la Reial Audiència
contra Ramon i Teresa de Calders per la subhasta de la Baronia de Pierola,
la qual li va ser adjudicada per 19.000 lliures en el concurs de creditors
contra Felip Ramon de Calders. Sol·licita la compareixença de Teresa de
Calders, entre altres creditors, de Felip Ramon de Calders: súplica i
diligències. Barcelona. Còpia. [3] p.
Llatí i català
1693,
febrer, 10 1694, abril,
22

Causa judicial entre el Col·legi de Betllem i Teresa de Calders i Ramon de
Calders

Moja 318/41

Procediment de la causa seguida en la Reial Audiència entre el Col·legi de
Betllem contra Teresa de Calders Desbosc, viuda de Carles de Calders, per
un censal: sentència i diligències. Barcelona. Còpia per a Teresa de Calders.
[7] p.
Llatí i català
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1695, abril, Causa judicial entre els administradors de l'hospital fundat per Pere Desvilar i Moja 53/53
12 - 1698,
el Col·legi de la Companyia de Jesús de Barcelona
setembre, 5
Procediment obert en la Reial Audiència pels administradors de l'hospital
fundat per Pere Desvilar contra el Col·legi de la Companyia de Jesús de
Barcelona per uns censos impagats de l'heretat de Carles Calders: súplica,
diligències, exposició de fets. Barcelona. Còpia per a Teresa Desbosc. [24] p.
Llatí i català

Fons Marquesat de Moja
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1570 /
1599, juliol,
7

"Testimonial dels serveis de m[onseny]or don Fadrich Desbosch, mon para
en la guerra de Granada"

Moja 317/2

Dossier amb l'acta ad futuram rei memoriam estesa per la vegueria de
Barcelona a petició de Marina Desbosc i de Santvicenç, viuda de Frederic
Desbosc, dels serveis prestats pel seu marit en la guerra de Granada en la
que va ser ferit (donen testimoni els senyors Bernat de Boixadors, Álvaro de
Robles, Plegamans de Marimon i Jaume de Cardona) i "Comptes del que
gastà lo senyor don Phederich Desbosch y de Sant Vciens en la guerra de
Granada". Barcelona. Còpia autèntica signada pels notaris Rafel Pals, Pere
Pau Vives i Francesc Pla, el 15 d'abril de 1626. [14] p.
Llatí i català
1599, juliol,
7 - 1599,
juliol, 10

"Informatió rebuda ad futuram rey mememoriam de com lo noble Fadrich
Desbosch y de Sant Vicens serví al rey en les guerres de Granada..."

Moja 480/3

Procés d'informació ad futuram rei memoriam obert en la Cúria del Veguer
de Barcelona per deixar constància de la participació de Frederic Desbosc en
les guerres de Granada, i en el que donen el seu testimoni Bernat de
Boixadors, Álvaro de Robles, Plegamans de Marimon i Jaume de Cardona.
Barcelona. Còpia autèntica signada per Jeroni Talavera. [13] p.
Llatí i català

1638, agost, Convocatòria a armes de Felip IV dirigida a Pere Desbosc
Moja 1 bis/11
7
El rei davant el perill d'invasió de les tropes del rei de França convoca al
noble Pere [Des]bosc a comparèixer davant el lloctinent i capità general de
Catalunya en la ciutat de Barcelona amb la finalitat que es posi al seu servei.
Signatura autògrafa. Barcelona. Imprès i manuscrit. [2] p.
Llatí
Moja 273/I/2
1639, març, Procediments judicials oberts pel procurador fiscal i batlle general de
11 - 1639,
Catalunya contra Pere Desbosc i de Santvicenç
octubre, 6
Causa oberta en la Batllia General de Catalunya contra Pere Desbosc per no
haver comparegut amb les seves armes i cavall davant el lloctinent de
Catalunya tal com ho manava la convocatòria reial: súplica i diligències.
Barcelona. Còpia per a Pere Desbosc. [14] p.
Llatí i català
1652, febrer Acta de compareixences i confessions ad futuram rei memoriam, redactada
27
per l'escrivà de Madrid Marcos Martínez Leon a instància de Federic
Desbosch i de Santvicenç

Moja 556/IV

Marcos Martínez Leon estèn acta de les deposicions de diferents testimonis
els quals declaren sobre la ferida de bala de Pere Desbosch, pare de
Federic, el dia de la mort del Comte de Santa Coloma i de la destrucció dels
castells de Sant Llorenç, Calafell i Papiol pels soldats del marquès de los
Vélez. Còpia autèntica.
Castellà
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1653, agost, Patent de capità del tercio de la vegueria de Barcelona atorgat pel lloctinent
15
a favor de Frederic Desbosc

Moja 1 bis/II/13

Joan Josep d'Àustria, lloctinent i capità general de Catalunya, en
consideració que s'ha resolt formar tercios dels somatens o milícies del
Principat de Catalunya, atorga a Federic Desbosc el càrrec de capità d'una
de les sis companyies del que està format el tercio. Barcelona. 1 p.
Castellà

Fons Marquesat de Moja
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1622, maig, Despatx de Felip IV concedint a Beatriu Desbosc el dret a poder entrar en el
9
Monestir de Jonqueres

Moja 1 bis/85

El rei Felip IV, després de manifestar l'interès de Beatriu Desbosc per
prendre l'hàbit i entrar en el Monestir de Jonqueres, i amb l'acord del
Consejo de las Órdenes, ateses les qualitats que concorren en la seva
persona, bons costums, neteja de sang del seu llinatge, "sin raça de judio ni
moro", dóna llicència a la priora perquè pugui entrar en el monestir amb
l'hàbit de Sant Jaume. Alhora estableix i ordena que en endavant no es pugui
rebre cap monja sense que el Consejo de las Órdenes conegui el dot i que
del qual dues de les seves terceres parts es destinin a renda pel monestir.
Signa Gregorio de Tapia, escrivà de cambra del rei, per manament reial amb
l'acord del Consejo de las Órdenes. Madrid. [2] p.
Castellà
1628, juny,
23

Despatx de Felip IV concedint a Teresa Desbosc i de Guimerà el dret a
poder entrar en el Monestir de Jonqueres

Moja 1 bis/87

El rei Felip IV, després de manifestar l'interès de Teresa Desbosc per
prendre l'hàbit i entrar en el Monestir de Jonqueres, i amb l'acord del
Consejo de las Órdenes, ateses les qualitats que concorren en la seva
persona, bons costums, neteja de sang del seu llinatge, "sin raça de judio ni
moro", dóna llicència a la priora perquè pugui entrar en el monestir amb
l'hàbit de Sant Jaume. Alhora reitera les disposicions ja ordenades per les
quals es pugui rebre cap monja sense que el Consejo de las Órdenes
conegui el dot i que del qual dues de les seves terceres parts es destinin a
renda pel monestir. Signa Gregorio de Tapia, escrivà de cambra del rei, per
manament reial amb l'acord del Consejo de las Órdenes. Madrid. [2] p.
Castellà
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[c. 1540]

"Súplica donada al senyor rey de part del senyor Francesch Desbosch per a
que sa magestat li exeptie per patge un nét seu anomanat Ferrando"

Moja 317/5

Francesc Desbosc, després d'exposar que va assistir a les Corts de Montsó
com a síndic de la ciutat de Barcelona i que, estant en la sacristia de
l'església va demanar fos admès un nét seu, anomenat Ferrando, com a
patge, reitera la petició. [Barcelona]. [2] p.
Català
[c. 1640]

"Medios en que entiende don Fadrique Desbosch y de Sant Vicens se ha de
facilitar el conseguir el servicio que han ofrecido las universidades de
Cathaluña a su magestad estos tres años que se les ha pedido"

Moja 317/4

Informe sobre les polítiques a seguir en el Principat de Catalunya.
[Barcelona]. [16] p.
Castellà
[s. XIV]

Súplica de Constança, muller i procuradora de Pere de Bosc, conseller reial,
al rei sol·licitant la revocació d'una lletra reial

Moja 56/52

Inclou les anotacions de la cúria i la còpia de la carta reial de resposta. Llatí.
[Barcelona]. [2] f.
Llatí
1351, abril, 2 Carta del rei Pere III a Mallorca

Caixa XI/29

Pere III a Mallorca amb la notícia que els seus consellers Francesc Togores,
cavaller, i Pere Desbosc, escrivà de ració, els trametran de paraula algunes
indicacions que han de creure i ajudar a complir. Girona. 1 p.
Català
1356, març, Carta del rei Pere III
1
Pere III fa saber i requereix a una autoritat, que no cita, que ha de seguir les
instruccions que li donarà Pere Desbosc, escrivà de ració. Barcelona. 1 p.
Llatí

Caixa XI/33

1366, juliol,
31

Caixa XI/30

Carta de l'escrivà de ració de Pere II a Ramon de Vilanova
L'escrivà de ració de Pere III escriu a Ramon de Vilanova, tresorer del rei,
per notificar que Pere Desbosch ha renunciat al seu ofici d'escrivà de ració i
ha de rebre el seu salari. Barcelona. 1 p.
Català

1599, maig, Lletra de convocatòria a Corts de Felip III dirigida a Pere Desbosc
1599
Felip III convoca al noble Pere Desbosc a les Corts Generals a celebrar a
Barcelona el dos de juny de 1599. Signatura autògrafa. Barcelona. [2] p.
Llatí

Fons Marquesat de Moja
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01.02.04.06. MARMESSORIES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1626, agost,
25 - 1627,
novembre,
26 / 1651,
desembre,
21 - 1669,
juliol, 28

"Llibre portat per mi don Carlos de Calders y Vilafranca altre dels
Moja 460
marmessors del testament del quòndam Carlos Bertrola y de Calders, senyor
de Llanera"
Comptes de despeses i anotacions de les gestions relacionades amb la
marmessoria entre 1651 i 1669 redactat pel cosí de Carles Bertrola, mort a
Barcelona el 16 de febrer de 1651. Primerament (folis 1-3) es troben
assentades notes en primera persona sobre la mort de Carles de Bertrola, la
recepció de l'inventari i la possessió de Llanera. A continuació l'estat de
l'hisenda del terme de Llanera (4-6), el regest d'una concòrdia entre el
senyor de Llanera i els seus vassalls (9-19, els censals que hipotequen les
rendes de l'esmentat lloc (11), les rendes cobrades (17-21), les despeses
(37-56), entrades i despeses efectuades pel banc de la ciutat (65 i 77-79), i
comptes, contractes i gestions dels arrendaments del Castell de Llanera (89121 i folis inserits sense foliar). Al final del llibre i escrit a l'inrevés està
assentat "Libre en què està asentat y se anirà asentant les rebudes del que
… anirà pagant per rahó de l'arendament té fet del terme de Lanera y Sant
Cerní per a dos anys en preu de sinc-sentes liures per quiscun any, lo qual
arrendament a comensat al primer de maig de aquest present any de 1626 y
acabarà lo darer de abril de 1628"; el qual inclou anotacions de rebuts de
1626 a 1627. [Barcelona]. [164] p.
Català

1670, maig, Causa judicial entre el Capítol de la Seu d'Urgell i els marmessors de Carles
20
Bertrola

Moja 318/44

Procediment de la causa seguida en la Reial Audiència entre el Capítol de la
Seu d'Urgell contra els marmessors de Carles Bertrola, entre els quals
Carles Calders Vilafranca pels drets sobre el castell i terme de Llanera:
demanda, diligències, fets exposats... Barcelona. Còpia per a Carles de
Calders. [69] p.
Llatí i català
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01.02.05.02.03. RÈGIM MATRIMONIAL.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1523,
novembre,
28]

Capítols matrimonials de Francesc de Guimerà i Beatriu de Marimon

Moja 227/8

[1523]

Sumari de la causa judicial entre Bernat de Marimon i Galceran de Papiol

Contracte notarial del matrimoni de Francesc de Guimerà, fill de Bartomeu i
Elisabet, amb Beatriu de Marimon, muller d'Eimeric Dusai, difunt, i filla de
Bernat de Marimon, senyor del Castell de Sant Marçal. Barcelona. Còpia
simple. [14] p.
Català
Moja 558/IV

Resum i còpia parcial de la causa judicial oberta per Bernat de Marimon, i
després de la seva mort continuada per la seva esposa Àngela de Papiol, en
la Cort del Veguer de Barcelona, contra Galceran de Papiol, entre el 21 de
gener de 1505 i el 31 d'agost de 1523, pel dot d'Àngela. Inclou a l'inici sumari
del procés original. Barcelona. [104] p.
Llatí i català
1477, juny,
10 - 1477,
novembre,
17

"Capítols del senyor Barnat Garau de Marimon y de la senyora Lluisa, filla del Moja 227/7
senyor Barnat Terrer y Fivaller"
Contracte de capítols matrimonials entre Bernat Garau de Marimon cavaller,
fill de Bernat i Beatriu, i Lluïsa Terrer, filla de Joan Bernat, àlies Fivaller, i
d'Elionor, pels quals primerament Bernat Garau de Marimon restitueix a son
pare la donació que li feu de tots els seus béns, menys el castell de Sant
Marçal, sota pactes i condicions, i a continuació s'estableixen el dot i
l'escreix. Barcelona. Esborrany. [24] p.
Llatí i català

1521, maig, Llibre amb els capítols matrimonials de Francesc de Guimerà i Beatriu de
Moja 227/9
22 - 1523,
Marimon i Aimeric Dusai i Beatriu de Marimon
novembre,
28
Volum que recull primerament el contracte notarial del matrimoni de
Francesc de Guimerà, fill de Bartomeu i Elisabet, amb Beatriu de Marimon,
muller d'Eimeric Dusai, difunt, i filla de Bernat de Marimon, senyor del Castell
de Sant Marçal, signat el 1523, i en segon lloc el contracte notarial pel
matrimoni entre Eimeric Dusai, fill d'Arnau i Anna, amb Beatriu de Marimon,
filla de Bernat i de Francina Àngela, signat el 1521. Barcelona. Còpies
autèntiques signades per Joan Grases, notari de Barcelona, el 15 de febrer
de 1630, a instància de Gispert de Guimerà. [38] p.
Llatí i català
1547,
gener, 28 1547, juny,
10

Rebuts, nota sobre requeriment i empara estesos per Jaume Joan Quintana, Moja 234/7
tutor i curador del pubill Vilamarich
Assentament de rebuts de Jaume Joan Quintana, notari, a favor de Francina
Oliva, viuda, i a la muller de Pere Benet; nota sobre intimes a Pere Benet i
Francina Oliva per censos impagats i empara de Francesc Simon.
[Barcelona]. [3] p.
Català i llatí
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01.02.05.02.03. RÈGIM MATRIMONIAL.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1548, abril,
21

"Capítols matrimonials del senyor Francesch de Junyent y de la senyora
dona Joana de Guimerà"

Moja 235/II/1

Escriptura de capítols matrimonials per l'enllaç de Francesc de Junyent,
donzell, domiciliat a Barcelona, fill de Francesc de Junyent i d'Eleonor,
difunts, amb Joana de Guimerà, filla de Francesc de Guimerà i de Beatriu de
Marimon, pels quals Francina Àngela de Marimon i del Papiol, Francesc de
Guimerà i Beatriu, àvia i pares respectivament de Joana, donen, sota pactes
i condicions, que es detallen, cases en el carrer Ample de Barcelona,
diferents censos i censals, or, perles i joiells, i Francesc de Junyent aporta
22.000 sous, sota pactes i condicions. Inclou un memorial o relació del
censos donats. Barcelona. Còpia autèntica signada per Miquel Josep Cellers,
notari de Barcelona, el 21 d'agost de 1595. [12] p.
Català i llatí
1553,
octubre,
18 - 1554,
juliol, 28

Capítols matrimonials de Joan de Guimerà i Lluïsa de Llupià

Moja 227/10

Dossier amb l'escriptura de capítols del matrimoni de Joan de Guimerà, fill
de Francesc, senyor del castell de Llorac, i de Beatriu, amb Lluïsa de Llupià,
filla de Joan i Margarida Llull i escriptura d'àpoca atorgada per Francesc de
Guimerà, la seva esposa Beatriu i llur fill Joan a favor de Lluïsa de Llupià de
la dot. Barcelona. Còpies autèntiques signades per Jaume Massaguer,
Francesc Vilar i Pere Mambla, notaris de Barcelona. 2 unitats. [8] p.
Llatí i català

1579,
Escriptures de donació d'augment de dot i d'acceptació atorgades per Maria
desembre, 2 de Perapertusa i Gispert de Guimerà

Moja 239/1

Dossier amb les escriptures per les quals Maria de Perapertuda dÓna 500
lliures en augment del dot de la seva filla Violant i Gispert de Guimerà, marit
de Violant, les accepta. Duplicat de l'acceptació. Barcelona. Còpia simple de
la donació i còpia autèntica de l'acceptació signada per Jaume Massaguer. 3
unitats. [8] p.
Llatí i català
1583,
"Concòrdia feta per mi señora don[a] Lluïsa de Guimarà y de Lupià ab ses
setembre, 5 filles, ço és, ab dona Àngela de Guimarà y dona Margarida"

Moja 231/8

Lluïsa de Guimerà i Llupià, vídua de Joan de Guimerà i de Papiol, d'una part,
i les seves filles Àngela i Margarida de part altra atorguen escriptura, que
protocol·litza el notari Francesc Pedralbes, de Barcelona, per la qual,
després d'exposar els precedents amb un llegat disposat per capítols
matrimonials i les disposicions testamentàries de Joan de Guimerà, acorden
la fòrmula del seu pagament, que es detalla. Barcelona. Còpia autèntica. [6]
p.
Català i llatí
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01.02.05.02.03. RÈGIM MATRIMONIAL.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1587,
octubre, 8

"Trallat de la concòrdia feta entre la senyora dona Lluisa de Guimerà y lo
senyor don Gispert de Guimerà fill seu per conservatió de llur casa"

Moja 231/9

Lluïsa de Guimerà de Papiol i de Llupià, vídua de Joan de Guimerà i de
Papiol, d'una part, i el seu fill Gispert de part altra convenen i pacten les
rendes que cobrarà Gispert i la seva esposa, entre les quals hi ha el
manteniment d'un cavall; que Lluïsa pugui vendre censals per pagar deutes
de Joan de Guimerà. Acompanya la concòrdia el "Memorial dels violaris y
altres deutes se han de pagar per lo señor don Gispert de Guimerà encara
que no y sia anomenat". Barcelona. [12] p.
Català i llatí
1587,
octubre, 8

"Capítols matrimonials fets y firmats per y entre don Gispert de Guimerà y de Moja 227/11
Papiol y dona Maria de Guimerà y de Amat"
Contracte notarial del matrimoni de Francesc de Guimerà, fill de Bartomeu i
Elisabet, amb Beatriu de Marimon, muller d'Eimeric Dusai, difunt, i filla de
Bernat de Marimon, senyor del Castell de Sant Marçal. Barcelona. Còpia
autèntica signada per Lluís Collell, notari de Barcelona. [27] p.
Llatí i català

1591, abril,
20

"Àpocha firmada per lo senyor don Gispert de Guimerà y Despapiol a la
senyora dona Maria de Guimerà y Amat, muller sua, de quatre mília lliures
de part del dot"

Moja 235/II/4

Gispert de Guimerà i de Papiol, domiciliat a Barcelona, fill de Joan de
Guimerà i de Lluïsa, reconeix haver rebut de Maria d'Amat, la seva esposa,
filla de Francesc Amat i d'Elisabet Desfar, 4.000 lliures per part del dot.
Barcelona. Còpia autèntica signada per Josep Sala, notari de Barcelona, el 2
de juny de 1614. [4] p.
Llatí
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01.02.05.02.04. TESTAMENTS I TESTAMENTARIES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1580]

Parer sobre els drets en la transmissió fideicomissària dels Guimerà

Moja 227/1

Informe anònim en què primerament es regesta l'escriptura de donació
atorgada per Bernat de Guimerà i la seva esposa a favor de Gispert de
Guimerà el 1284 i a continuació es comenta el testament de Francesc Benet
de Guimerà. [Barcelona]. Esborrany. [3].
Català
[1590]

Testament de Violant de Perapertusa, muller de Gispert de Guimerà

Moja 239/2

Darreres voluntats atorgades per Violant de Perapertusa, filla dels nobles
Anton de Perapertusa, senyoria de la Baronia de Joc, i de Maria, per les
quals nomena com a marmessors al seu marit Gispert, a la seva mare Maria,
al seu germà Jaume i a la seva sogre Lluïsa de Guimerà; elegeix sepultura
en el monestir de Sant Francesc de Barcelona, disposa d'obres pies, fa
llegats a hospitals i a diferents diferents i nomena com a hereus els seus fills.
[Barcelona]. Còpia simple. [2] p.
Català
[1710]

Regestos de capítols i testaments del llinatge Guimerà

Moja 235/II/14

Relació amb dos regestos de dues escriptures de capítols matrimonials (de
Francesc de Guimerà i de Beatriu, i de Gispert de Guimerà i Maria Amat, de
1529 i 1587 respectivament) i de dos testaments (de Francesc i de Joan, de
1550 i 1583, respectivament. [Barcelona]. 1 p.
Català
[1750]

Nota sobre testaments i òbits de diferents membres família Guimerà

Moja 227/22

Nota anònima en què es donen els notaris i les dates de protocol·lització del
testament i inventari de Violant de Guimerà, els capítols matrimonials de
Joan de Guimerà i Lluïsa de Llupià i el testament de Gispert de Guimerà.
[Barcelona]. [2] p.
Català
1461,
novembre,
21 - 1502,
juny, 8

Quadern d'escriptures de la família Marimon

1508, juliol,
8 - 1508,
agost, 26

"Translat del testament sagramental del magnífich mossèn Bernat de
Marimon, quondam, donzell en la ciutat de Barçalona domiciliat"

Moja 232/2

Volum amb: la insolutumdació atorgada per Bernat de Marimon a favor de
Bernat Benet Llobet de rendes sobre la Batllia General de Catalunya i els
testaments d'Isabel de Marimon, filla de Bernat i esposa de Bernat Lobet, i
de Beatriu de Gualbes, viuda de Bernat de Marimon i filla de Baltasar de
Gualbes. Barcelona. Còpies simples. [21] p.
Català i llatí
Moja 227/2

Procés obert per Plegamans de Marimon en la cúria del veguer de Barcelona
per tal d'autenticar i autoritzar les darreres voluntats de Bernat de Marimon el
qual, mort per la malaltia de pesta en el Castell del Papiol, les donà de
paraula davant diferents testimonis: diligències, súplica de Plegamans de
Marimon, crida pública del veguer, declaracions de testimonis i autorització.
Barcelona. [85] p.
Llatí i català
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01.02.05.02.04. TESTAMENTS I TESTAMENTARIES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1513,
febrer, 20

"Testament de la senyora Beatris, muller del senyor Garau de Guimerà"

Moja 227/3

Beatriu, muller de Garau de Guimerà, senyor de Ciutadella, elegeix
marmessors, sepultura, disposa obres pies i dels seus béns. Ciutadilla
(Urgell). Còpia autèntica signada per Pere Rossell, rector de la parròquia de
Ciutadilla. [3] p.

1527, abril,
19 - 1527,
juny, 20

Testament de Caterina Papiol i inventari post mortem dels seus béns

Moja 232/10

Dossier amb testament de Caterina Papiol pel qual fa hereva a Francina
Àngela de Marimon i inventari post mortem dels seu béns. Barcelona. Còpies
simples. 3 unitats. [17] p.
Català i llatí

1534, març, Testament d'Andreu Vilamarich i inventari post mortem
Moja 234/6
15
Testament atorgat per Andreu Vilamaric, òlim Argenter, mercader, ciutadà de
Barcelona, fill de Gabriel i de Sagimona, i Clement Respall, notari de
Barcelona. Elegeix com a marmessors a Francesc Masferrer, prevere, la
seva esposa Francina, el seu sogre i Jaume [Mingrillo ?]. Elegeix sepultura
en la Seu de Barcelona, en el vas on també estan enterrat els seus pares, i
disposa obres pies per a la seva ànima. Institueix legats i fa hereu universal
al seu fill Francesc. Inclou l'inventari post mortem dels béns del difunt.
Barcelona. Còpia simple. [16] p.
Català i llatí
1580,
octubre, 16

Testimoni notarial d'una clàusula del testament d'Àngela de Marimon i de
Papiol

Moja 232/20

Còpia signada per Tomàs Vallers, Nicolau Lentiscla i Francesc Pedralbes,
notaris de Barcelona, de la clàusula del testament d'Àngela de Marimon,
muller del difunt Bernat de Marimon, atorgat el 17 de gener de 1553 per la
qual fa hereva universal a la seva filla Beatriu de Guimerà. Barcelona. [2] p.
Català i llatí
1581, març, "Testament del senyor don Gispert de Guimarà, senyor de Ciutadilla"
Moja 227/4
8 - 1582,
agost, 31
Acta notarial en què es fa constar que Gispert de Guimerà, constituït en la
casa d'Antoni Sacosta, a Bellpuig d'Anglesola, davant els testimonis del
mateix Sacosta, de Baltasar Català, notari; Pere Jover, ferrer, i de Roger
d'Orcau, lliurà a Pere Fitor, notari de Barcelona, les seves darreres voluntats
amb l'encàrrec que fossin obertes després de la seva mort, i una vegada
traspassat el testament clos fou obert davant diferents testimonis. Inclou la
transcripció del testament pel qual elegeix com a marmessors a Antoni Folc i
de Cardona, Joan de Guimerà, la seva esposa Isabel, al seu gendre
Francesc, als seus fills Bernat i Maria i al seu nebot Joan. Elegeix sepultura,
disposa obres pies per a la seva ànima, així com llegats i institueix hereu
universal al seu fill Bernat, i altres disposicions. Barcelona. Còpia autèntica
signada pel mateix Pere Fitor el 10 de gener de 1607. [10] p.
Llatí i català
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01.02.05.02.04. TESTAMENTS I TESTAMENTARIES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1582,
Acta notarial de compareixença, requeriment i transcripció del testament de
setembre, 1 Francesc Benet de Guimerà, senyor de Ciutadilla

Moja 235/II/2

Guillem Vallès, rector de l'església parroquial de Ciutadilla, davant els
testimonis de Joan Agramuntell, Valentí Salvat i Rafel Farrer, dóna testimoni
del requeriment rebut pel vicari general de Tarragona a instància de Joan de
Guimerà i del Papiol, que transcriu, perquè tregui còpia autèntica del
testament de Francesc Benet de Guimerà, que té per data 14 de novembre
de 1508, per l'esmentat Joan de Guimerà, i a continuació el transcriu. Inclou
duplicat. Ciutadilla. Còpia autèntica i còpia simple. 2 unitats. [9] p.
Llatí i català
1583, agost, "Testament de don Joan de Guimerà que fa hereu a don Gispert de
24
Guimerà, fill seu, y a més als altres"

Moja 227/5

Testimoni notarial de la clàusula del testament de Joan de Guimerà en què
fa hereu universal a Gispert de Guimerà sota condició fideicomissària.
Barcelona. Còpia signada per Pere Pau Vives, Rafel Pallicer i Francesc Pla,
notaris de Barcelona, datada el 3 de març de 1626. [4] p.
Llatí i català
1583, agost, "Clàusula de l'usdefruyt del testament de don Joan de Guimarà en favor de
24
dona Lluysa sa muller"

Moja 231/10

Testimoni estès per Francesc Pedralbes, notari de Barcelona, de la clàusula
del testament de Joan de Guimerà i de Papiol en la qual disposa a favor de
la seva esposa Lluïsa l'usdefruït de tota l'heretat amb la condició d'haver de
mantenir els fills del matrimoni. Còpia simple signada per Francesc
Pedralbes. [2] p.
Català i llatí

1583, agost, Rebuts estesos a favor de Lluïsa de Guimerà i de Papiol
29 - 1586,
gener, 25
Plec relligat de rebuts estesos a favor de Lluïsa de Guimera, vídua de Joan
de Guimerà, per part de clergues de les esglésies del Pi, Sant Just i Pastor,
Sant Joan de Llorac... principalment, per misses celebrades, algunes per
l'anima del seu difunt marit, així com també per cera. Barcelona. [17] p.
Català i castellà

Moja 231//19

1595,
octubre, 26

Moja 231/7

"Concòrdia entra don Gispert de Guimerà y sas germanas monges de
Jonqueres de las 8 mília lliures que don Joan de Guimerà, llur pare los avie
dexadas ab son testament"
Margarida i Anna de Guimerà, germanes, d'una part, i Gispert de Guimerà,
germà de els anteriors de part altra atorguen escriptura, que protocol·litza el
notari Francesc Pedralbes, de Barcelona, per la qual, després d'exposar que
llur pare va fer un llegat testamentari a favor de les germanes, el qual no ha
satisfet Gispert, acorden, per tancar el procediment judicial per l'impagament,
la confirmació dels deutes i la consignació pel seu pagament, que es detalla.
Inclou el "Memorial del que don Gispert de Guimerà entén donar a ses
germanes dona Margarida y a don·Anna" (proposta per la concòrdia).
[Barcelona]. Esborrany i còpia autèntica. 3 unitats. [37] p.
Català i llatí
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01.02.05.02.04. TESTAMENTS I TESTAMENTARIES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1606,
octubre, 25

"Testament de dona Margarida de Guimarà, monge de Jonqueres, que fa
ereva la sua ànima"

Moja 231/5

Testament atorgat per Margarida de Guimarà, monja del Convent de
Jonqueres de Barcelona, pel qual elegeix com a marmessors als seus
germans Gispert, Beatriu, Isabel, Anna i Eugènia i disposa sepultura a
l'Església de Jonqueres, a més d'ordenar misses per la seva ànima. Fa
diversos llegats d'objectes a diversos membres de la seva família i fa hereva
universal a la seva ànima. Barcelona. [6] p.
Català
1607, agost Testament de Juli Cordelles
Moja 559/I
12
Juli Cordelles, canonge i cabiscol de la Seu de Barcelona, davant el notari de
Barcelona Amador Pedrolo, atorga les darreres voluntats per les quals
elegeix marmessors a Gispert de Guimerà i de Papiol, Joan Amat i Desfar,
Maria de Farrera i Cordelles, víuda de Josep de Farrera, i Isabel Amada i
Desfar, viuda de Francesc Amat, disposant que, després de descomptades
les despeses d'enterrament i disposicions pies per la seva ànima, la meitat
de l'heretament sigui destinat a donzelles pobres i l'altre meitat a pobres
mendicants, a arbitre dels marmessors. Còpia autèntica.
Català i llatí
1626,
octubre, 29

"Trasumpto de la clàusula hereditària de dona Beatriz Vila de Guimerà, viuda Moja 235/II/10
del noble don Geroni Vila en Barcelona populat"
Clàusula del testament de Beatriu de Guimerà, filla de Joan de Guimerà i de
Lluïsa, vídua de Jeroni Vila, per la qual fa hereu a Diego de Rocabertí, Maria
Bosch i de Guimerà, muller de Pere Bosch, i a la senyora Beatriu Pons.
Barcelona. Còpia autèntica signada per Francesc Minguella, Francesc Serra i
Joan Francesc Verneda. [8] p.
Llatí i català

1628,
novembre
10

"Donació en favor de dona Maria Desbosch y de Guimerà de la heretat y
béns que foren de don Gispert de Guimerà feta per dona Maria de Guimerà,
sa mare"

Moja 56/44

Còpia autèntica realitzada pel notari Francesc Vidal i Roca. Inclou una còpia
autèntica d'aquesta darrera feta pel notari Ramon Vilana Perlas el 25 de
novembre de 1681. Barcelona. [18] f.
Llatí
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01.02.05.02.05. CAUSES JUDICIALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1524]

Causa judicial entre Bartomeu de Guimerà i Francesca Àngela, Bernat i
Plegamans de Marimon

Moja 234/4

Llibre amb les proves documentals, resums de les deposicions i altres parts
components d'una causa judicial seguida en la Cúria del Veguer de
Barcelona entre Bartomeu de Guimerà, tutor de Beatriu de Marimon, d'una
part, i Francesca Angela de Marimon, Bernat de Marimon i Plegamans de
Marimon. Inclou a l'inici sumari. [Barcelona]. [215] p.
Llatí i català
[1584] /
1589, juliol,
16

Contracte entrre Violant de Perapertusa i el seu marit Gispert de Guimerà
sobre la causa judicial per la tercera part dels béns d'Anton de Perapertusa

Moja 239/3

Conveni pel qual Violant de Perapertusa i el seu marit Gispert de Guimerà i
de Papiol concorden el finançament de les despeses del plet obert en la
Reial Audiència de Catalunya per l'adjudicació de la tercera part dels béns
d'Anton de Perapertusa, pare de l'esmentada Violant, mort abintestat. Inclou,
aprofitant el paper, l'esborrany d'una lletra de Gispert de Guimerà dirigida
possiblement al lloctinent de Catalunya. [Barcelona]. Esborranys. 2 unitats.
[5] p.
Català
[1600]

Súplica de Lluïsa de Guimerà al governador

Moja 251/7

Lluïsa de Guimerà després d'exposar que no ha aconseguit que en la causa
judicial entre ella i el seu fill d'una part i Maria d'Erill i de Perapertusa i els
seus fills Jaume i Pere d'una altra, hagin testificat sobre proves aportades
demana la compareixença dels testimonis. [Barcelona]. 1 p.
Català
[c. 1600]

"Memorial del que a de fer lo senyor don Joan de Guimerà sobre lo negoci
del señor de Ciutadilla"

Moja 475/II/17

Instruccions anònimes, però possiblementes escrites per un lletrat, en relació
a un conflicte per un vincle d'un fideïcomís. [Barcelona]. [2] p.
Català
1448, juliol,
29 - 1450,
febrer, 21

Causa judicial entre Bernat de Guimerà i Gispert de Guimerà

Moja 228/1

Procediment obert davant el Consell Reial per Bernat de Guimerà contra el
donzell Gispert de Guimerà: provisions, súpliques, proves documentals.
[Barcelona]. [224] p.
Llatí i català

Fons Marquesat de Moja
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01.02.05.02.05. CAUSES JUDICIALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1490 [1507]

Herències de Joan Regàs, mercader, i de la seva filla Francina Papiol

Moja 232/3

Dossier amb les exposicions de fets i els antecedents documentals pels plets
de les herències de Joan Regàs i Francina Papiol: "Memorial en fet de la
herèntia de mossèn Juan Ragàs y de la herèntia de la senyora Francina filla
de dit Ragàs y de tots los plets moguts per la causa de dites heretats",
"Compte format dels béns parafarnals de mossèn Joan Ragàs del temps de
la administració de mossèn Francesch March y dels anys 1490 fins en 1501
comprès tant solament lo censal dotal sobre la ciutat de pensió de [...] y de
tots los comptes de arredamens de cases y terras y las cobrances de censos
y morabatins", "Abesedari de l'encant del senyor Regàs...", "Memorial que
conté 16 fulles de rebut y pagat avia fet mossèn Francesch March lo tems
que avia administrada la tudela y cura dels béns de mossèn Joan Ragàs",
"Memorials dels béns suceieren a la senyora Àngela des Papiol que eren de
son avi mossèn Joan Regàs", "Memorial de la prova de la suxcesió feren la
senyora Àngela del Papiol dels béns de mossèn Joan Ragàs", "Respostas
personals fa lo senyor Francesch Jordà", "Compte del dat y rebut per
mossèn Francesch March de la manifesoria de mossèn Joan Ragàs" i
"Sumari de les restes tretes del meu cohern en xii cartes dels comtes fets per
anyades sens los fruits, ço és de l'any 1490 fins l'any 1501 inclusive".
Barcelona. 9 unitats. [130] p.
Català i llatí
1502, abril,
18 - 1502,
juny, 3

Causa judicial entre Gerard de Marimon i Bernat de Marimon

1513,
febrer, 18 1547, juny,
10

Causa judicial entre Gabriel de Vilamarich i Àngela Francina de Marimon

Procediment obert davant el Consell Reial per Gerard de Marimon contra
Bernat de Marimon: provisions i súplica. [Barcelona]. [8] p.
Llatí
Moja 234/5

Procediments de la causa de suplicació davant el Consell Reial i els sumaris
amb les proves documentals, resums de les deposicions i altres parts
components de la causa. [Barcelona]. 2 unitats. [177] p.
Llatí i català

1522, maig, Causa judicial entre Francina Àngela del Papiol i Guillem Jordà
9 - 1523,
setembre, 4 Procediment obert davant la Cúria del Veguer de Barcelona per Angela del
Papiol contra Guillem Jordà, ciutadà de Barcelona, per l'administració de
l'herència de Francina Papiol, mare de la denunciant. Barcelona. Còpia
autèntica rubricada per Joan Rovira, notari de Barcelona. [41] p.
Llatí i català

1582, agost,
27 - 1583,
agost, 20 /
1613, agost,
21 - 1623,
juliol, 3

Moja 228/2

Causa judicial entre Joan de Guimerà i de Papiol i Elisabet de Guimerà i
després continuada pels seus descendents

Moja 199/II

Moja 227/19

Procediment obert per Joan de Guimerà i de Papiol, senyor de les baronies
de Papiol i de Llorac (i després continuat pel seu fill Gispert) davant la Reial
Audiència contra Elisabet de Guimerà (i a la seva mort continuat pels seus
fills Francesc i Ramon de Guimerà) per l'herència de Francesc Benet de
Guimerà, senyor del castell i terme de Ciutadilla i de la Baronia d'Abella
(demanda, diligències, fonaments de dret...). Barcelona. 3 unitats [102] p.
Català i llatí

Fons Marquesat de Moja
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01.02.05.02.05. CAUSES JUDICIALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1584,
febrer, 23 1585,
febrer, 9

Causa judicial entre Violant de Guimerà i Perapertusa i Maria d'Erill i
Perapertusa

Moja 228/3

Procediment evocat a la Reial Audiència per Violant de Guimerà i
Perapertusa, muller de Gispert de Guimerà i de Papiol, contra la seva mare
Maria d'Erill per l'adjudicació de la tercera part dels béns d'Anton de
Perapertusa, pare de l'esmentada Violant, mort abintestat: súpliques,
provisions, exposició de fets, declaracions de testimonis... Barcelona. Còpia
per a Violant de Guimerà. [135] p.
Català i llatí

1593, abril, Causa judicial entre Gispert de Guimerà i Maria d'Erill i Perapertusa
Moja 239/4
29 - 1612,
desembre, 7 Procediments seguits en la Reial Audiència per Gispert de Guimerà i de
Papiol, succeïnt a la seva esposa Violant de Perapertusa, contra Maria d'Erill
per l'adjudicació de la tercera part dels béns d'Anton de Perapertusa, pare de
l'esmentada Violant, mort abintestat: súpliques, provisions, relacions de
proves documentals, fonaments de dret, al·legacions, declaracions de
testimonis... Barcelona. Còpies per a Gispet de Guimerà. 32 unitats. [474] p.
Català i llatí
1594, maig, Causa judicial entre les germanes Margarida i Anna de Guimera i Gispert de
Guimerà
18 - 1595,
març, 9
Procediment obert per Margarida i Anna de Guimerà contra el seu germà
Gisper per un llegat testamentari de 2.000 lliures de llur pare, Joan de
Guimerà: súpliques, fonaments de dret, provisions... Barcelona. [53] p.
Català i llatí

Moja 228/6

1597,
novembre,
15 - 1598,
abril, 16

Moja 251/4

Causa judicial oberta per Beneta Callull contra Gispert de Guimerà
Procediment obert per Beneta Callull, vídua de Miquel Callull, contra Gispert
de Guimerà per uns llegats del testament de Violant de Guimerà, esposa de
Gispert de Guimerà. Barcelona. Còpia per a Gispert de Guimerà. [94] p.
Llatí i català

1634, abril, 8 "Concòrdia feta entre la senyora dona Maria de Guimerà y Amat de una y la
señora dona Patronilla Amat y Desbosch y don Joseph Amat y Desbosch de
part altra sobre lo censal dotal que dita senyora don Maria de Guimerà reb
sobre la casa de Amat..."

Moja 235/II/12

Maria de Guimerà i Amat i de Papiol, d'una part, i Petronilla Amat i Desbosc,
vídua de Joan Amat i Desfar, i el seu fill Josep de part altra atorguen
escriptura davant el notari Pere Moret, de Barcelona, per la qual, després
d'exposar la situació d'endeutament per les pensions degudes en el temps
que vivia Isabel Amat i Desfar, vídua de Francesc Amat i mare de Maria, per
part d'Isabel Amat i Desfar, sogre de l'esmentada Patronilla, acorden, per
evitar plets i despeses, la confirmació dels deutes i la consignació pel seu
pagament, que es detalla. Barcelona. Còpia autèntica signada per Dídac
Vilaseca i Bartomeu Plea, notaris de Barcelona. [14] p.
Català i llatí

Fons Marquesat de Moja
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01.02.05.03.01.01. LLIBRES MESTRES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1475, abril,
6 - 1541,
febrer, 18

Quadern d'escriptures de les famílies Marimon i Papiol

Moja 227/13

1487, juny,
16 - 1545,
març, 14

Llibre d'escriptures de les famílies Regàs, Papiol i Marimon

Volum miscel·lani amb: la permuta d'un censal venut pel batlle general de
Catalunya al senyor Bernat de Marimon, els testaments de la senyores
Violant de Marimon i Catarina Papiol, la donació d'Elionor Desplà a Beatriu
de Marimon, clàusules dels testaments de Beatriu de Marimon, de Garau de
Marimon, fill de Bernat, i de Catarina de Papiol, filla de Joan Galceran;
establiment atorgat per Joan Galceran de Papiol a Gabriel Turell, censal
venut pel mateix Joan Galceran a la seva germana Elionor, concòrdia
firmada entre Cília d'Aguilar i Elionor Barutell, venda d'una peça de terra
atorgada pels tutors i curadors dels fills del difunt Francesc Aromir a favor de
Francesc Gassó, venda d'un censal atorgada per Jaume Escofet a favor de
Jaume Bolet, àpoca atorgada per Francina Àngela de Papiol i de Marimon al
notari Antoni Vidal, establiment d'una casa i hort de Barcelona atorgat per
Lluís Castarà a Garau de Marimon i parts de l'inventari dels béns de Bernat
de Gualbes. Inclou sumari a l'inici. Barcelona. Còpies simples. [57] p.
Llatí i català
Moja 227/14

Volum miscel·lani principalment amb: el testament, l'inventari i venda a
l'encant dels béns de Joan Regàs, mercader; clàusula del testament de
Francina Regàs, esposa de Joan Galceran de Papiol, assignació
d'administrador dels béns de Francina de Papiol a favor de Bernat Terrer,
transacció entre el rector d'Hostalric i altres amb Joan Guillem Jordà, tutela
per Joan de Gualbes, acta de possessió del lloc i terme del Papiol, censals i
donacions en pagament, testament de Francesc March, capítols
matrimonials entre Bernat Garau de Marimon i Francina de Papiol, partides
de taula de canvi, clàusules de diferents capítols matrimonials. Inclou sumari
a l'inici. Barcelona. Còpies simples. [179] p.
Llatí i català

1516, maig, "Chalendaris de actes de la casa de Guimarà y del Papiol"
Moja 232/7
27 - 1547,
abril, 22
Llibre de registre d'escriptures i actes en què, a la manera de regest, es fa
constar la data, el notari, els atorgants i la matèria, així mateix es troben
anotats títols anteriors en el temps i assentaments per "fas memòria" d'altres
notícies de caràcter familiar i domèstic, com defuncions. Inclou al dors de la
portadella una cronologia de defuncions de membres dels llinatges Guimerà,
Marimon i altres emparentats, de 1490 a 1547. [El Papiol] (Baix Llobregat).
[92] p.
Català
1521, maig, Quadern d'escriptures de Bernat de Marimon
Moja 232/9
11 - 1521,
1522, març, Volum amb: l'emancipació atorgada per Plegamans de Marimon al seu fill
17
Bernat, l'elecció del tutor de Bernat de Marimon, fill de Plegamans, a favor de
Jeroni Franc i la donació del Castell de Sant Marçal atorgada sota condicions
per Plegamans de Marimon a favor del mateix fill. Barcelona. Còpies
simples. [13] p.
Llatí

Fons Marquesat de Moja
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01.02.05.03.01.02. LLEVADORS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1530]

"Memorial y llavador dels censos reb lo senyor del Papiol en la ciutat de
Barcelona y tenbé las corresponsions fa per dits censos y per las barcas de
Llobregat"

Moja 232/13

Quadern amb la relació dels censos i pensions de censal que satisfà l'heretat
(amb el detall del concepte i de les quanties) i els censos que es cobren
(amb el nom dels censataris, el concepte i les quanties). Inclou sense relligar
una nota amb operacions matemàtiques. [Barcelona]. [11] p.
Català i llatí

Fons Marquesat de Moja
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01.02.05.03.01.05. COMPTABILITATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1513, agost, Rebut estès per Joan Granell a favor de Caterina Papiol
Caixa XI/82
4
Joan Granell, apotecari, estèn rebut a favor de Caterina Papiol per les 3
lliures i 5 sous que li ha donat en paga de diverses medicines. Barcelona. 1 p.
Català
1628,
"Llibre de la hazienda y mals de la casa de Guimarà"
novembre,
22 - 1663,
Registre de les rendes i de les despeses del patrimoni Guimerà iniciat per
setembre, 5 Pere Desbosc i de Santvicenç, marit de Maria de Guimerà, filla de Maria de
Guimerà la qual va fer donació de la hisenda de la casa Guimerà a favor de
la seva filla Maria el 10 de novembre de 1628, i continuat pels seus
descendents. En el llibre es troben assentats regestos d'escriptures,
entrades pel lloguer de la barca de Sant Andreu i altres propietats, rebuts
estesos a favor de Pere Desbosc, pagaments de pensions de censals...
Inclou sumari. [Barcelona]. [84] p.
Català i llatí

Fons Marquesat de Moja
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01.02.05.03.02.01.01. TÍTOLS I POSSESSIÓ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1431,
gener, 2 1517, juliol,
8

Quadern d'escriptures de famílies del castell i terme del Papiol

Moja 232/1

1499,
gener, 30 1542, maig,
3

"Aquest cudern és llibre de la Cort del Papiol y casi tot conté per las
compras, vendas y successions dels molins dells Bassons y los capítols de
Barnat Trullas que casa y aransels de molts altres actes y albres de
succesions que tot inporta per lo molí dels Bassons"

Volum miscel·lani que recull, principalment i entre altres, la concòrdia entre
Ramon de Papiol, senyor del Papiol, i altres d'una part, i Calamanda, muller
de Bernat Corbelló i altres d'una altra; els capítols matrimonials entre Bernat
Almirall i Joana Corbelló, els testaments de Antònia viuda de Pere Canals,
Isabel Perecavalls, Pere Canals, Pere Botella; la sentència arbitral signada
entre Isabel Canals i Joana Pi, els capítols matrimonials entre Antoni
Massaguer i Isabel Perecavalls, l'esponsalici atorgat per Antònia Corbelló a
favor de Pere Canals, la donació de Raimon de Papiol i la seva esposa a
Pere Davida i a la seva esposa d'un mas, la confirmació de Francina Botella
de la donació del seu fill Pere, els capitols matrimonials de Bernat Pi de Rubí
i Serena Canals, la donació d'Antònia viuda de Pere Canals a la seva filla
Isabel, els capítols matrimonials d'Esteve Montfalcó i Joana Pi, l'àpoca
d'Esteve Montfalcó a favor d'Antoni Massaguer, la sentència arbitral signada
entre Antònia Canals i Bernat Pi, els poders d''Angela Francina de Papiol a
favor de Caterina Papiol. El Papiol (Baix Llobregat) i Barcelona. Còpies
simples. [76] p.
Català i llatí
Moja 231/1

Plec que recull notícies recollides per una mà anònima d' esdeveniments
relacionats amb els molins anomenats de Bassons (des de l'any 1301 fins a
1541), així com també escriptures entre les quals hi ha els capítols
matrimonials de Bernat Trullas i Joana Loret de 18 de juny de 1513, així com
també arbres genealògics del llinatge Loret. Inclou una còpia autèntica dels
capítols matrimonials signada per Antoni Joan Gil. [Barcelona]. [33] p.
Català i llatí
1505,
gener, 17

Àpoca atorgada per Joan Sarriera, batlle general de Catalunya, a favor de
Galceran Despapiol

Moja 26/71

Joan Sarriera, cavaller i batlle general de Catalunya, confessa i reconeix que,
per mans de Bernat de Marimon, mossèn Galceran Despapiol ha pagat a la
cort del rei el cens anual corresponent al dret de dues barques del riu
Llobregat. Barcelona. [2] p.
Català
1628,
novembre,
22

"Pocessions de les jurisdictions sivil y criminal de lloch del Papiol, delmes y
Moja 235/II/11
censos del castell de dit lloch, barca de Sant Vicens y barca de Sant Andreu"
Acta notarial protocol·litzada per Francesc Pla, notari de Barcelona, de la
presa de possessió per part dels procuradors de Maria de Guimerà, vídua de
Gispert de Guimerà i de Papiol, dels dominis senyorials, amb tots els seus
drets, del castell i baronia del Papiol, i de les barques de Sant Vicenç i de
Sant Andreu. Barcelona. Còpia autèntica. [12] p.
Llatí i català

Fons Marquesat de Moja
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01.02.05.03.02.01.02. CAUSES JUDICIALS PER LA JURISDICCIÓ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1540]

Concòrdia entre el senyor de Clariana i la senyora del Papiol

Moja 232/17

Contracte sobre els passos i barques pel riu Llobregat entre el senyor de
Clariana i la senyora del Papiol. Esborrany. [Barcelona]. [3] p.
Català
1518,
desembre,
10 - 1531,
gener, 30

"Sumari del procés de la senyora del Papiol y Pere Botella"

Moja 199/I

Llibre amb el procés judicial obert per Àngela de Marimon, senyora del
castell i terme del Papiol, i evocat al Consell Reial, contra Pere Botella, del
Mas Corbelló, i la seva víuda per la negativa d'aquest a fer les guaites al
castell del Papiol i acceptar la jurisdicció. Barcelona. [165] p.
Català i llatí

1531,
Causa judicial entre Francina Àngela de Marimon i de Papiol i Pere Botella
gener, 30 1545, maig, Procediments oberts per Francina Àngela de Marimon i de Papiol, senyora
6
del Castell del Papiol, davant el Consell Reial, i el jutge Francesc Montaner,
contra Pere Botella per no voler reconèixer la directa senyoria del masos
anomenats Corballó i Botella del terme del Papiol (diligències, súpliques,
fonaments de dret...) i causa de liquidació davant Francesc de Vallseca i
Bartomeu Martí. Barcelona. Còpies per a Francina Àngela de Marimon. 5
unitats. [423] p.
Llatí i català

Fons Marquesat de Moja

Moja 370/2

736

01.02.05.03.02.01.05.01.01. CAPBREUS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1509, març, "Capbreu del senyor del Papiol"
5 - 1509,
març, 6
Confessions emfitèutiques atorgades a favor d'Àngela de Papiol de les
rendes del castell del Papiol. Inclou, al final, un règim alimentici diari per la
senyora Papiola. [El Papiol] (Baix Llobregat). Còpies simples. [24] p.
Català i llatí

Fons Marquesat de Moja
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737

01.02.05.03.02.01.05.01.02. GESTIÓ DE LA CAPBREVACIÓ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1540]

"Memorial vell de totas las pesas de terra del terma el Castell del Papiol"

Moja 231/2

Descripció anònima de les peces de terra del Castell del Papiol, amb
l'extensió de cada una i les seves afrontacions. [Barcelona]. [15] p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.02.05.03.02.01.05.01.03. CAUSES JUDICIALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1597,
gener, 8 1598,
febrer, 5

Causa judicial entre Miquel de Paguera i Gispert de Guimerà

Moja 228/9

Procediment obert per Miquel de Paguera, com a prepòsit del Monestir de
Sant Cugat, contra Gispert de Guimerà, senyor del Papiol, per pensions d'un
cens impagat sobre el Castell del Papiol: súpliques, provisions, fonaments de
dret... Barcelona. Còpia per a Gispert de Guimerà. [27] p.
Català i llatí

Fons Marquesat de Moja
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01.02.05.03.02.01.05.02. ESTABLIMENTS EMFITÈUTICS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1431, juny,
26 / 1481,
març, 20

Establiments emfitèutics del Papiol

Moja 234/1

Escriptures d'establiment emfitèutic atorgades per Martí Benet i Gabriel
Roger a favor de Jaume Riera i Gabriela Albareda respectivament de
diferents peces de terra veïnes del Papiol. Barcelona. Còpia. [3] p.
Llatí i català

Fons Marquesat de Moja
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01.02.05.03.02.01.05.03. GESTIÓ DE LES RENDES DEL DOMINI.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1528 - 1544 Comptes del terme de Papiol

Moja 232/11

Dossier que aplega en un pleg comptes amb assentaments de collites,
delmes, bestiars, pastors... I sense relligar, comptes diversos entre els quals
els de l'obra en un mas. El Papiol (Baix Llobregat). [62] p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.02.05.03.02.01.06.01. TÍTOLS, ADQUISICIONS, ALIENACIONS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

"Còpia de un privilegi dels molins de la comptesa de Benavent cituats en Molí Moja 231/15
1585,
desembre, 2 de Rey"
Privilegi atorgat per Felip II a favor de Mència de Requesens i de Zúñiga,
comtessa de Benavente, de concessió d'aigües del riu Llobregat pels molins
de la seva baronia. Montsó. Còpia. [4] p.
Llatí

Fons Marquesat de Moja

742

01.02.05.03.02.01.06.02.01. ARRENDAMENTS I PARCERIES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1520]

"Minuta de un debitori y súplica de part de la senyora Àngela del Papiol per a Moja 231/13
què se fasa manament contra los arrendadors de les barcas de Llobregat"
Demanda d'Àngela Francina de Marimon, vídua de Bernat de Marimon,
dirigida a la Reial Audiència contra Joan Alegre i Joan Malloll per
l'impagament del lloguer de les barques. [Barcelona]. 1 p.
Llatí

[1603]

Escriptura d'arrendament del mas Janer atorgat entre Gispert de Guimerà i
Giralt Sala

Moja 234/14

Nota, a manera de regest, en què es fa constar com Gispert de Guimerà i
Giralt Sala atorgaren davant Joran Terés, notari de Barcelona, l'escriptura
d'arrendament del mas Janer el 10 de desembre de 1603. [Barcelona]. 1 p.
Català
1596, març,
26 / 1597,
novembre,
2 / 1606,
maig, 13 /
[1619]

Arrendament del molí de Bassons

1608, juny,
25

"Ar[r]endament de la barca de Sant Vicens del Papiol"

Moja 232/21

Dossier amb un regest del contracte d'arrendament del molí de Bassons
atorgat per Gispert de Guimerà a favor de Joan Ferrer i protocol·litzat per
Joan Sala, notari de Barcelona; el rebut de 22 lliures i 15 sous estès per
Melcior Pagès a favor de l'esmentat arrendatari; l'escriptura d'arrendament
atorgada pel mateix Gispert de Guimerà a favor de Eulàlia Ferrer, viuda de
Joan Ferrer, i notes amb els regestos de dues escriptures de consignació
atorgades per Gispert de Guimerà. Barcelona. Còpia autèntica signada per
Josep Sala, notari de Barcelona. 4 unitats. [7] p.
Català i llatí
Moja 231/12

Escriptura atorgada per Gispert de Guimerà i de Papiol, senyor del castell i
terme de Papiol, domiciliat a Barcelona a favor de Vicent Roca i Marc
Domenjo, àlies Mauri, pagesos de Molins de Rei; pel qual, entre altres pactes
i condicions establerts en les clàusules, el senyor cedeix per tres anys als
arrendataris la barca i el dret del passatge per un preu. Barcelona. Còpia
simple signada per Pere Lunell, notari de Barcelona. [4] p.
Català i llatí
1617,
Causa judicial entre Miquel Clariana i Gispert de Guimerà
gener, 16 1620, maig, Procediment obert per Miquel Clariana contra Gispert de Guimerà pels
30
termes dels drets de la barca del riu Llobregat: demanda, diligències,
exposició de fets, declaracions de testimonis... Barcelona. Còpia per a
Gispert de Guimerà. [110] p.
Llatí i català

Moja 318/24

1623,
Rebuts de Beatriu Vila i de Guimera a favor de Maria de Guimerà
novembre,
20 - 1626,
Dossier amb una llibreta en la qual consta un sol rebut estès per Beatriu Vila
desembre, 5 i de Guimerà a favor de Maria de Guimerà en el qual reconeix haver cobrat
18 lliures pel concepte d'un censal, però que s'ha cobrat per Bartomeu Fort,
arrendador de la barca de Sant Vicenç; un plec de rebuts i un de sol, així
com també la "Memòria del que ha pagat Bartomeu Fort, barquer" (diners
pagats a Beatriu Vila). [Barcelona]. 4 unitats. 11 p.
Català

Moja 251/1
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01.02.05.03.02.01.06.02.03. COMPTABILITATS,
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1611, agost, Censos d'un molí i d'una casa anomenada Janer del Pla satisfets per Maria i Moja 252/3
Gispert de Guimerà al Monestir de Sant Cugat del Vallès
17 - 1616,
agost, 4
Dossier amb els rebuts estesos per Francesc Figueres, Maurici Alet i Pau
Mates, arrendadors de la Pabordria Major del Monestir de Sant Cugat del
Vallès, un compte i memorial dels censos que presta Gispert de Guimerà pel
molí de Bassons i la casa Janer del Pla, una nota d'advertiment sobre la
capbrevació de l'esmentat molí i dues altres sobre els mateixos censos (una
signada per Francesc Figueres) i una lletra-nota de Francesc de Cordat,
pabordre major, a Gispert de Guimerà amb la relació de les prestacions del
molí. [Barcelona]. 9 unitats. [11] p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.02.05.03.02.01.07. CÚRIA DEL BATLLE.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1530]

"Testament de Francesch Pagès, del Papiol"

Moja 232/12

Darreres voluntats atorgades per Francesc Pagès, pagès del Papiol, per les
quals elegeix sepultura i disposa d'obres pies [El Papiol] (Baix Llobregat).
Còpia simple. [2] p.
Llatí
1520,
octubre, 20

"Testament de Pera Antoni Mimó del Papiol"

Moja 232/8

Darreres voluntats atorgades per Pere Antic Mimó, fill d'Antoni i Margarida,
per les quals elegeix com a marmessors als seus fills Antoni, Pere i Jeroni,
Bernat Calopa, sepultura en el cementiri de Papiol, disposa d'obres pies i fa
diferents llegats. El Papiol (Baix Llobregat). Còpia simple. [4] p.
Llatí
1533,
gener, 3 1533,
gener, 31 /
1540, abril,
19

Enquestes i procés de la senyora del Castell del Papiol contra Joan Canut,
batlle de Canals

Moja 232/14

Procediments oberts per Àngela Francina de Marimon, senyora de la vila i
terme del Castell del Papiol, contra Joan Canut per haver mort acompanyat
d'altres a Joan Feu, les quals contenen les declaracions de testimonis i les
provisions o diligències. [El Papiol] (Baix Llobregat). Còpia simple i còpia
autèntica signada per Bartomeu Massaguer, notari del Castell del Papiol. 2
unitats. [42] p.
Català i llatí

1568, agost, "Deffenciones Francisci Mimó parrochie Sanct Eliulalie de Papiolo"
Moja 232/18
19 - 1568,
agost, 30
Defensa i deposicions a favor de Francesc Mimó en la causa per la mort del
seu germà Benet: fets exposats i declaracions de testimonis. [El Papiol] (Baix
Llobregat). [260] p.
Català i llatí
1575,
desembre,
28 - 1575,
desembre,
29

Enquesta i procés del batlle del Castell del Papiol contra Joan Mijans

Moja 234/10

1576,
octubre, 11

"Inquisició sobre certa qüestió aguda entre Antoni Mijans agricolar del Papiol Moja 234/11
et Joannes Massieres molinerium"

Procediment obert pel procurador fiscal de la Cúria del Castell del Papiol
contra Joan Mijans per haver maltractat un pastor, el qual conté la denúncia,
les declaracions de testimonis, les provisions o diligències i un inventari dels
béns de l'acusat. Inclou, però separadament, una acta de requeriment
redactada per Valentí Serra, notari de Barcelona, a instància de Joan
Mitjans. El Papiol (Baix Llobregat) i Barcelona. 2 unitats. [23] p.
Català i llatí

Procediment obert pel procurador fiscal de la Cúria del Castell del Papiol
contra Antoni Mijans per haver maltractat Joan Massieres, moliner, el qual
conté la denúncia, les declaracions de testimonis, les provisions o diligències
i una tregua signada per les dues parts. El Papiol (Baix Llobregat). Còpia
autèntica signada per Joan Granell, notari de Barcelona. [17] p.
Llatí i català
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01.02.05.03.02.01.07. CÚRIA DEL BATLLE.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1580. març, Enquesta i procés del batlle del Castell del Papiol contra Antic Salavert
17 - 1580,
maig, 14
Procediment obert pel procurador fiscal de la Cúria del Castell del Papiol
contra Antic Salavert per haver tret garbes sense haver pagat el delme, el
qual conté la denúncia, les declaracions de testimonis, les provisions o
diligències. [El Papiol] (Baix Llobregat). [9] p.
Català i llatí

Moja 232/19

1597,
desembre,
11

Moja 232/22

Nomenament de tutors i curadors dels fills de Benet Botella
Dossier amb la súplica dirigida per un tal Ollers al senyor del lloc sol·licitant,
atès que Elisabet Botella, viuda de Benet Botella, no pot tenir cura dels seus
fills, el nomenament de tutors i curadors; i notificació dirigida a Gispert de
Guimerà comunicant que el canceller ha vist bé la demanda de Jeroni
Ramon, curador dels esmentats pubills, que siguin posats els béns dels
pubills en mans d'algun oficial reial. Barcelona. 2 unitats. [4] p.
Català

1607,
Enquesta i procés del batlle del Castell del Papiol contra Domingo Laforja
Moja 227/12
gener, 20 1607, març, Procediment obert pel procurador fiscal de la Cúria del Castell del Papiol
13
contra Domingo Laforja, francès, per haver robat 13 o 14 camises, un sac de
drap, un caputxó gascó, un cinto amb sa daga i altres coses de casa de
Francesc Figueres, pagès de Terrassa, el qual conté la denúncia, les
declaracions de testimonis, les provisions o diligències i la sentència. El
Papiol (Baix Llobregat) i Barcelona. 2 unitats. [27] p.
Llatí i català

Fons Marquesat de Moja
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01.02.05.03.02.02. PATRIMONI A LA CIUTAT DE BARCELONA.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1520]

Requeriments de Francina Àngela de Marimon a Francesc Castelló pels
danys causats a una casa

Moja 227/21

Requeriments i respostes a requestes de Francina Àngela de Marimon a
Francesc Castelló, per unes obres que aquest darrer efectuà i que
malmateren una casa seva. [Barcelona]. Esborrany. [6] p.
Català
[1665]

Llevador d'incobrats del patrimoni Guimerà

Moja 515/VI/3

Registre dels censataris de Barcelona localitzats en un llevador del llinatge
Guimerà amb la notícia que no es cobren, possiblement redactat amb la
finalitat d'obligar-los a capbrevar. Barcelona. [4] p.
Català
1591,
gener, 27

Establiment atorgat per Joan Sanxo a favor de Benet Amorós d'una casa de
Barcelona

Moja 234/12

Dossier amb l'escriptura d'establiment per la qual Joan Sanxo, de Barcelona,
estableix a favor de Benet Amorós, hortolà de Barcelona, d'una casa amb
eixida del carrer d'en Tripó (amb notes a l'interior) i compte dels "censos que
fa a la senyora del Papiol los hereus e successors de Joan Sanxo". Còpia
autèntica. Barcelona. 4 unitats. [16] p.
Català i llatí
1649, juny,
18

Causa judicial entre Teresa de Calders Desbosc i Francesc d'Argemir

Moja 53/9

Procediment obert en la Reial Audiència per Teresa de Calders contra
Francesc d'Argemir per les cases grans de la família Guimerà situades a la
vora de l'església de sant Just i Pastor de Barcelona i per altres drets
resultants de la vinculació fideïcomissària: súplica ì diligències. Barcelona.
Còpia per a Teresa de Calders. [4] p.
Llatí i català

Fons Marquesat de Moja
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01.02.05.03.02.03. PROPIETATS DE SANT ISCLE DE LES FEIXES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1544,
desembre,
31

"Concòrdia feta entra la senyora Francina Àngela del Papiol y de Marymon y
Vicens Llobet, pagès de Santa Ciscle de part altre"

Moja 231/14

Contracte d'aparceria establert entre Francina Àngela del Papiol, vídua de
Bernat de Marimon, senyor del castell i terme de Sant Marçal, i Vicenç
Llobet, pagès de Sant Marçal de la parròquia de Santa Iscle, de l'heretat,
cases, terres i rendes de Francina Àngela del Papiol a l'esmentat lloc de Sant
Marçal, d'una durada de cinc anys, sota pactes i condicions, que es detallen.
[Barcelona]. Esborrany. [4] p.
Català i llatí
1545,
octubre, 2

"Concòrdia firmada entre la senyora Francina Àngela del Papiol y Marimon
ab Baneta Casavells de Santmanat"

Moja 231/16

Contracte d'aparceria establert entre Francina Àngela del Papiol, vídua de
Bernat de Marimon, senyor del castell i terme de Sant Marçal, d'una part, i
Beneta Casavells, vídua de Joan Casavells, pagès del terme del castell de
Sentmenat, i el seu fill Bartomeu, de part altra, de l'heretat, cases, terres i
rendes de Francina Àngela del Papiol a l'esmentat lloc de Sant Marçal, d'una
durada de cinc anys, sota pactes i condicions, que es detallen. [Barcelona].
Esborrany. [4] p.
Català
Causes judicials entre el Monestir de Sant Cugat del Vallès i Gispert de
1599,
Moja 252/1
febrer, 10 - Guimerà
1602, agost,
27
Procediments oberts primerament per Francesc Vilaseca, doctor en dret,
ciutadà de Barcelona, com a jutge i comissari de capbrevació de les rendes
del priorat i sacristia major del Monestir de Sant Cugat del Vallès, i a
continuació causa evocada a la Reial Audiència, contra Gispert de Guimerà
per negar-se a capbrevar i a satisfer els censos corresponents al Mas Oriol,
del lloc de Sant Iscle de les Feixes: súpliques, fonaments de dret i diligències
judicials. Barcelona. Còpies per a Gispert de Guimerà. 3 unitats. [20] p.
Català i llatí
1614,
setembre,
19 - 1617,
abril, 14 /
[1620]

Censos d'un mas satisfets per Gispert de Guimerà al Monestir de Sant Cugat Moja 252/2
del Vallès
Dossier amb els rebuts signats per Bartomeu Joncar en els quals declara
haver rebut de Gispert de Guimerà les pensions anuals de 4 lliures d'uns
censos del mas i una nota en què es fa constar el pagament a l'esmentat
Joncar de les pensions de 1617 a 1620. [Barcelona]. 2 unitats. [4] p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.02.05.03.02.04. PROPIETATS DE LLORAC.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1553, maig, "Trasllat de plet entre la senyora comptesa de Ansa y lo noble Francisco de Moja 272/II
Guimerà sobre pesa de terra en lo lloch dit Llorach"
6 - 1556,
juliol, 18
Causa evocada a la Reial Audiència entre la comtessa d'Ansa, viuda de Joan
Dausa, i Francesc de Guimerà per una peça de terra anomenada per la
comtessa la Devesa d'en Bages i per Francesc de Guimerà Pla de Llorac,
del terme de Llorac, del qual és senyor Francesc de Guimerà i a on els veïns
de l'esmentat terme acostumen a fer llenya. Barcelona. Còpia per Francesc
de Guimerà. [133] p.
Català i llatí
1600, març, Causa judicial entre Gispert de Guimerà i Simeon i Francesc Aimeric
10 - 1600,
març, 14
Procediment obert per Joan Trilla, batlle de Llorac, a denúncia de Gispert de
Guimerà contra Simeon i Francesc Aimeric, pagès del lloc de la Cirera, per
treure llenya del seu bosc: recull de testimonis. Llorac (Conca de Barberà).
[19] p.
Català i llatí

Fons Marquesat de Moja
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01.02.05.03.03. RENDES I CONCESSIONS REIALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1599, juliol,
13

Privilegi reial de concessió d'una renda sobre el Reial Patrimoni de Mallorca
a Gispert de Guimerà

Moja 235/II/6

El rei Felip III, en consideració al serveis prestats a la Corona per Gispert de
Guimerà i els seus avantpasats, li concedeix 200 lliures anuals sobre les
rendes del Reial Patrimoni de Mallorca. Barcelona. Còpia autèntica signada
pels notaris Jaume Monclar, Joan Naves, Ramon de Vilana Perles, Carles
Garau i Joan Alomar, el 22 de novembre de 1682. [5] p.
Llatí i castellà
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750

01.02.05.03.05. ACTIU. CENSALS COBRATS, PARTICIPACIÓ EN SOCIE
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1515]

"Memorial del que deu la heretat de Sant Marsal a la heretat del Papiol"

Moja 234/2

Relació dels deutes de Bernat de Marimon, hererat de Sant Marsal, als
Guimerà, de l'heretat del Papiol en què es fan constar els conceptes
(principalment censos i censals) i les quanties. [Barcelona]. [4] p.
Català
[1548]

Compte dels imports deguts i pagats pels hereus i successors de Gabriel
Vilamarich als senyors del Papiol

Moja 234/9

Doble taula en el que per una banda consten els conceptes i quantia dels
deutes i per una altra els pagaments fets. [Barcelona]. [2] p.
Català
[1617]

Debitori atorgat per Lluís Cases a favor de Gispert de Guimerà

Moja 234/15

Nota, a manera de regest, en la qual es fa constar l'escriptura de debitori
signat per Lluís Cases, pagès de Valldoreix, de 32 lliures, 8 sous pel preu de
18 càrregues de vi vermell. [Barcelona]. [2] p.
Català
1506,
febrer, 22

Escriptura de cessió atorgada per Bernat de Marimon i la seva esposa
Francina Àngela a favor de Lluïsa de Marimon

Moja 232/4

Bernat de Marimon i la seva esposa Francina fan cessió a Lluïsa de
Marimon, esposa de Bernat Gerard de Marimon, d'un censal de 720 lliures.
Còpia simple. [4] p.
Llatí
1516,
febrer, 26 1516, abril,
28

Causa judicial oberta per Joan Guillem Jordà contra Francina Àngela de
Marimon de Papiol

Moja 251/2

Procediment obert en la Cúria del Veguer de Barcelona per Joan Guillem
Jordà contra Francina Àngela de Marimon de Papiol. Barcelona. Còpia per a
Francina Àngela de Marimon de Papiol. [94] p.
Llatí

1536, agost, "Àpocha firmada per lo procurador de la senyora Francina Àngela del Papiol
3
y Marimon als tudors dels fills de Andreu Vilamarich, quondam, argenter de
Barcelona..."

Moja 232/15

Escriptura de reconeixement de pagament atorgada per Andreu Axerrat,
notari de Barcelona i procurador de Francina Àngela de Papiol, i
protocol·litzada per Antoni Anglès, a favor d'Antoni Gelma, com a tutor i
curador de Francesc Antoni i Magdalena, fills d'Andreu Vilamarich.
Barcelona. Còpia autèntica signada per Antoni Anglès. [2] p.
Llatí
1545, març, Partida de taula de canvi del pagament de Bernat Joan de Marimon a
14
Francesc de Guimerà

Moja 227/17

Ordre de pagament a favor de Francesc de Guimerà, marit de Beatriu de
Marimon. Barcelona. Esborrany. [2] p.
Català
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01.02.05.03.05. ACTIU. CENSALS COBRATS, PARTICIPACIÓ EN SOCIE
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1548, juliol,
28

Sentència de la causa judicial entre Francina Àngela de Marimon i de Papiol i Moja 234/8
Jaume Joan Quintana, tutor i curador del pubills Vilamarich
Sentència per la qual Jaume Joan Quintana és condemnat a pagar 20 lliures
a Francina Àngela de Marimon. Segueix la diligència de l'execució.
Barcelona. [5] p.
Llatí

1590,
Rebuts d'Àngela de Guimerà a favor de Gispert de Guimerà
octubre, 2 1592, març, Dossier amb els rebuts estesos per Àngela de Guimerà a favor del seu
20
germà Gispert. Barcelona. [3] p.
Català

Moja 251/9

1591, juliol,
20

Moja 235/II/5

"Àpoca firmada per don Gispert y de Papiol y dona Maria de Guimerà y de
Amat y de Amat, coniuges, en favor de dona Maria Amada y Desfar y al
magnífich Joan Amat y Desfar de una part de 2.000 lliures que foren per
lluyició de semblants 2.000 lliures del censal de preu 5.500 lliures que dits
mare y fill Amats feyan a dits coniuges..."
Gispert de Guimerà i de Papiol, domiciliat a Barcelona, fill de Joan de
Guimerà i de Lluïsa, i la seva esposa Maria d'Amat, reconeixen haver rebut
d'Isabel Amat i Desfar, vídua, i de Joan Amat, mare i fill respectivament
2.000 lliures per la lluïció d'un censal mort. Inclou una partida de taula de
canvi. Barcelona. Còpia autèntica signada per Josep Sala, notari de
Barcelona, l'11 de setembre de 1615. 2 unitats. [8] p.
Llatí i català

1600, abril,
15 - 1601,
febrer, 15

Causa judicial entre Gregori Desprats i Joan de les Eres

Moja 228/11

Procediment obert per Gregori Desprats, donzell de Barcelona, contra Joan
de les Eres per les 70 lliures del valor d'un cavall que va ser venut a l'encant
públic per execució d'un deute a instància de Gispert de Guimerà, senyor del
Papiol, quan havia estat comprat per Gregori Desprats: súpliques,
provisions... Barcelona. Còpia per a Gispert de Guimerà. [13] p.
Català i llatí

1624, agost, "Censal que fa el senyor don Hieroni Vila a la senyora dona Beatris Vila y de
29
Guimerà, muller sua"

Moja 235/II/9

Jeroni Vila ven a la seva esposa Beatriu un censal de 600 lliures de preu i
pensió 30 lliures. Barcelona. [8] p.
Llatí
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01.02.05.03.06. PASSIU. CENSALS VENUTS, DEUTES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1427]

Notes sobre la consignació de la renda d'un censal a l'Hospital de Barcelona

Moja 227/20

Notes explicatives de la renda consignada d'un censal per Bernat de
Marimon a l'hospital i que abans satisfeia a Pere Lladó, així com la nota amb
el títol "Memorial dels comptes fets per lo que se a de restituir a mossèn
Pere Lladó dels béns foren de mossèn Francesch Ametler". [Barcelona]. 3
unitats. 6 p.
Català
[1521 1544]

"Memorial del que ha rebut mossèn Santcliment de la senyora del Papiol per
rahó del censal"

Moja 234/3

Relació de pagaments segons albarà en la qual es fa constar la data (de
1510 a 1520) i les quanties (amb una suma total) la qual conté, a
continuació, un regest d'una àpoca i una relació de defuncions dels llinatges
Marimon, Papiol i Guimerà, de 1490 a 1544. Inclou, separadament, una
denúncia presentada al lloctinent del rei per part de Caterina de Papiol,
Francina Àngela de Marimon i Beatriu de Guimerà contra Plegamons de
Marimon per haver empenyorat unes terres; relacions de defuncions dels
mateixos llinatges i relacions de pensions de censal. Així mateix inclou notes
i comptes. [Barcelona]. 4 unitats. Original i esborrany. [18] p.
Català

[1590]

Concòrdia entre Lluïsa de Guimerà de Papiol i de Llupià i el seu fill

Moja 251/8

Lluïsa de Guimerà i el seu fill Gispert, després d'exposar els compromisos
que es varen estipular per lluïr i quitar diferents violaris i que el matrimoni
entre Gispert de Guimerà i Maria ha estat més costós de l'esperat convenen
la fòrmula per fer front als esmentats deutes. Capítols [Barcelona].
Esborrany. [6] p.
Català
[1600]

"Memorial dels mals fa la casa y heretat de n'Hierònim Jener del Pla"

Moja 251/5

Relació de les càrregues del patrimoni de Jeroni Gener (aportacions a una
causa pia, pensions de censals, deutes a tercers...) en el moment en què fou
comprada per Gispert de Guimerà. [2] p.
Català
[1612]

Nota de Jerònima Vilardaga del cobrat de Gispert de Guimarà

Moja 228/21

Nota a manera de rebut en la qual Jerònima de Vilardaga deixa constància
del cobrat de Gispert de Guimarà per un violari de 1592; detalla quantitats
cobrades en diner i en espècie. [Barcelona]. 1 p.
Català
[1667]

"Resumen de las cosas més substancials se tròban en lo procés de la causa Moja 310/3
de concurs de Acrehedors de Guimerà, vertent en la Cúria Civil de la Sancta
Inquisició de Barcelona"
Informe anònim possiblement per liquidar o reclamar quanties econòmiques
d' un procés de creditors en la que era part Maria Desbosc i de Guimerà,
muller de Pere Desbosch, per la dot. [Barcelona]. [8] p.
Català
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01.02.05.03.06. PASSIU. CENSALS VENUTS, DEUTES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1491,
febrer, 25 1512,
febrer, 28

Quadern de l'administració dels béns de Joana Jordà i Francina Papiol

Moja 227/15

Volum que recull assentaments de l'administració de la taula de canvi de
Barcelona portada per Joan Ros, ciutadà, i Jeroni Sala, mercader, en els que
es fa constar, primerament, el dipòsit de Francesc Jordà, jurista, i Joan
Galceran de Papiol, donzell, menor, de diferents joiells per llurs mullers, i a
continuació comptes girats de la taula. A continuació, compte del notari
Jaume Matas de les escriptures impagades per l'heretat d'Àngela Papiol,
esposa de Bernat de Marimon, així com relacions d'altres escriptures i
comptes. Barcelona. [58] p.
Català i llatí

1504,
Concòrdia entre Joan Galceran de Papiol i Bernat de Marimon
desembre, 1
Contracte pel qual Joan Galceran de Papiol es compromet a satisfer
diferents deutes, mentre Bernat de Marimon es compromet a satisfer el
manteniment de Joan Galceran. [Barcelona]. Còpia simple. [5] p.
Català

Moja 227/16

1506,
febrer, 10

Moja 232/5

"Lo censal que los senyors Papiols y Marimon confesan y regonexen al
senyor Francesch de Gualbes de proprietat de 900 lliures"
Escriptura atorgada per Joan Galceran de Papiol i el seu fill Joan Galceran,
domiciliats a Barcelona, Bernat de Marimon, senyor del Castell de Sant
Marçal, i la seva esposa Francina Àngela, per la qual reconeixen a Francesc
de Gualbes i de Santcliment, domiciliat a Barcelona, 900 lliures d'un censal.
Castell de Sant Marçal, Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental). Còpia
simple. [3] p.
Llatí

1540,
Resposta de Francina Àngela de Papiol a un censal impagat
Moja 232/16
setembre, 7
Súplica dirigida al veguer de Barcelona en resposta a la denúncia presentada
per Guillem Jordà per un censal no satisfet i a continuació partida de taula de
canvi per la qual Bartomeu de Guimerà i Beatriu, muller de Francesc de
Guimerà, satisfan la pretesa pensió i despeses. Barcelona. [3] p.
Català i llatí
1583

"Compte dels actes són estat fets per Francesc Pedralbes, notari de
Barcelona, per la il·lustre senyora dona Luisa de Guimerà y de Lupià en lo
corrent any MDLXXXIII"

Moja 231/11

Minuta per les actes i escriptures, que es detallen, redactades a petició de
Lluïsa de Guimerà, amb llurs imports. [Barcelona]. [3] p.
Català
1583,
Causa judicial entre el Convent de Sant Jaume de Barcelona i Gispert de
setembre, 7 Guimerà

Moja 318/20

Procediment obert per Francesc Pons i de Mola, com a procurador del
Convent de Sant Jaume de Barcelona, contra Gispert de Guimerà per un
censal impagat de pensió 5 lliures: demanda, diligències i fonaments de dret.
Barcelona. Còpia per a Gispert de Guimerà. [7] p.
Llatí
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1589,
Causa judicial entre Alexandre d'Alentorn i Lluïsa de Guimerà i el seu fill
Moja 228/4
febrer, 23 - Gispert
1589, març,
9
Procediment obert davant la Cúria del Veguer de Barcelona per Alexandre
d'Alentorn contra Lluïsa de Guimerà vídua i el seu fill Gispert, per un censal
de 410 lliures: súpliques, exposició de fets, provisions... Barcelona. Còpia per
Lluïsa i Gispert de Guimerà. [23] p.
Català i llatí
1594,
setembre,
5 - 1594,
setembre,
12

Causa judicial entre Francesc Marola, procurador dels consellers de
Barcelona, i Gispert de Guimerà

Moja 228/5

Procediment obert per Francesc Marola contra Gispert de Guimerà per
l'impagament de nou partides de taula: súpliques, provisions... L'acompanya
les partides de taula. Barcelona. Còpia per a Gispert de Guimerà. [11] p.
Català i llatí

1596, maig, Causa judicial entre Miquel Pol i Gispert de Guimerà
10 - 1596,
maig, 31
Procediment obert davant la Cúria del Veguer de Barcelona per Miquel Pol
contra Gispert de Guimerà, senyor del Papiol, per pensions impagades d'un
violari: súpliques, provisions... Barcelona. Còpia per a Gispert de Guimerà.
[12] p.

Moja 228/7

1596,
Causa judicial entre Plegamans de Marimon i Gispert de Guimerà
Moja 228/8
octubre,
30 - 1596,
Procediment obert per Plegamans de Marimon contra Gispert de Guimerà
novembre, 5 per impagaments d'un violari. Barcelona. Còpia per a Gispert de Guimerà. [5]
p.
Català i llatí
1598, abril,
17

Acta redactada per Jaume Junyent de l'aprísia del censal venut per Joan de
Gualbes a Joana Jordà

Moja 227/18

Jaume Junyent, notari de Barcelona, transcriu l'aprísia protocol·litzada per
Joan Mates, notari de Barcelona, de l'escriptura de venda d'un censal, i
àpoca, de 1.020 lliures atorgada per Joan de Gualbes, com a tutor d'Àngela
de Papiol a favor de Joana, esposa de Francesc Jordà, el 25 de setembre de
1500. Barcelona. [6] p.
Català i llatí
1598,
novembre,
14 - 1599,
gener, 16

Causa judicial entre Marianna Castanya i Gispert de Guimerà

Moja 318/21

Procediment obert per Carles Bou, com a procurador de Marianna Castany,
viuda de Rafel Castany i filla i hereva de Domingo Rocava, ferrer, contra
Gispert de Guimerà per un deute de 22 lliures de Lluïsa de Guimerà, difunta i
mare de Gispert, amb Domingo Rocava: demanda, diligències i fonaments
de dret. Barcelona. Còpia per a Gispert de Guimerà. [11] p.
Llatí i català

Fons Marquesat de Moja

755

01.02.05.03.06. PASSIU. CENSALS VENUTS, DEUTES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1600,
desembre,
15

Causa judicial oberta per Rafel Vallhonrat contra Gispert de Guimerà

Moja 251/3

1600,
febrer, 23

"Censal creat per don Gispert de Guimarà als hereus de Francesch Estadella Moja 231/6
de 90 lliures de pensió"

Manament de la Cúria del Veguer de Barcelona, i a requeriment de Rafel
Vallhonrat, pagès de Valldoreix, a Gispert de Guimerà perquè li satisfaci 25
lliures d'un censal mort. Barcelona. [4] p.
Català

Escriptura atorgada per Gispert de Guimerà i de Papiol a favor Gabriel
d'Avellaneda i a Baltasar Gual, com a tutors i curadors dels fills del difunt
Francesc Estadella, d'un censal mort de 95 lliures de pensió i 20.000 sous
de preu. Barcelona. Còpia simple. [4] p.
Llatí
1600,
Causa judicial entre Pere Pau Gener i Gispert de Guimerà
octubre,
26 - 1600,
Procediment obert per Pere Pau Gener contra Gispert de Guimerà com a
novembre, 3 fiador de Jaume Vinyes d'un violari: demanda, resposta i diligències.
Barcelona. Còpia per a Gispert de Guimerà. [3] p.
Llatí i català

Moja 318/22

1602, maig, Escriptura de debitori atorgada per Gispert de Guimerà a favor de Francesc Moja 235/II/7
7 - 1617,
Raguer
desembre,
19
Gispert de Guimerà i de Papiol atorga reconeixement de deute de 309 lliures,
9 sous i 2 diners a favor de Francesc Raguer les quals es compromet
satisfer en 12 anys i a continuació segueix l'assentament de diferents
partides pagades a compte del deute. Barcelona. [4] p.
Llatí i català
1602, març, Causa judicial entre Joan Marigó i els tutors i curadors de Joan de Cardona
8 - 1608,
maig, 28
Procediment obert per Joan Marigó, negociant de Barcelona, contra
Galceran i Climent de Cardona, curadors i tutors de Joan de Cardona, fill de
Lluís de Cardona, per un violari del qual era, entre altres, fiador Gispert de
Guimerà. Barcelona. Còpia per Joan Marigó. [30] p.
Català i llatí

Moja 228/12

1604,
novembre,
19

Moja 318/23

Causa judicial entre la causa pia fundada per Francesc Fort i Gispert de
Guimerà
Procediment obert per la causa pia de Francesc Fort davant el lloctinent i
capità general de Catalunya contra Gispert de Guimerà per les pensions
impagades d'un censal de pensió anual de 35 lliures que hipoteca el mas
Janer, de la parròquia de Valldoreix: demanda i diligències. Barcelona. Còpia
per a Gispert de Guimerà. [3] p.
Llatí i català
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1610, juliol,
20 - 1616,
maig, 11

Deute de Gispert de Guimerà amb la senyora Jerònima Vilardaga

Moja 251/6

1615,
novembre,
4 - 1616,
març, 3

"Cartes del senyor don Joachim Margarit y Reguer"

1618,
desembre,
3 - 1620,
setembre,
22

Causa judicial entre Lluís Miquel Pol i, entre altres, Gispert de Guimerà

1619,
novembre,
12 - 1636,
febrer, 26

Causa judicial entre Joana d'Albert i Pere Desbosc

1637,
novembre,
20

"Sentèntia en favor de don Francisco de Ortafà y don Juan Grimau"

1654, juny,
19 - 1659,
març, 27

Causa judicial entre Isabel Salba i de Cardona i Maria Desbosc i de Guimerà Moja 53/8

Dossier amb els rebuts estesos per Jerònima Vilardaga i Matelí a favor de
Gispert de Guimerà corresponents a un violari i relació amb els pagaments
satisfets per pagar-lo entre 1611 i 1615. [Barcelona]. [7] p.
Català

Moja 231/3

Dossier amb la correspondència intercanviada entre Joaquim Margarit i de
Reguer i Gispert de Guimerà en relació al deute que mantenia el segon amb
el primer. Barcelona i Girona. Originals i còpies. 3 unitats. [3] p.
Català
Moja 318/25

Procediment obert en la Reial Audiència per Lluís Miquel Pol contra Gispert
de Guimerà, entre altres, com a fiador de Jaume Rossell d'un violari:
demanda, diligències, exposició de fets. Barcelona. Còpia per a Gispert de
Guimerà. [23] p.
Llatí i català
Moja 53/15

Procediment en la causa oberta en la Reial Audiència entre Joana d'Albert i
Pere Desbosc per uns censals impagats del castell del Papiol venuts en
temps per Joan Papiol: exposició de fets i diligències. Barcelona. Còpia per a
Pere Desbosc. [17] p.
Llatí i català
Moja 231/17

Sentència del Consell Reial per la qual Maria de Guimerà, Pere Desbosc i la
seva esposa Maria són condemnats a pagar 409 lliures, 1 sous i 8 diners.
Barcelona. [8] p.
Llatí i català

Procediments en la causa oberta en la Reial Audiència entre Isabel Salba i
Maria Desbosc (després pel seu fill Frederic) per uns deutes d'un censal mort
(creat per la dot estipulada en capítols matrimonials signats entre Josep de
Pons i Beatriu de Guimerà, filla de Gispert de Guimerà i de Papiol i Maria de
Guimerà i d'Amat) consignat per Josep Pons a Isabel Salba: súplica,
diligències i exposició de fets. Barcelona. Còpia per a Maria Desbosc. 2
unitats. [86] p.
Llatí i català
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1664,
novembre,
24 - 1671,
juny, 10

Causa judicial entre els creditors de l'heretat i béns de Joan i Gispert de
Guimerà i Maria Desbosc i de Guimerà

Moja 53/7

Pocediments de recurs seguits en el Tribunal del Sant Ofici de la Inquisició
entre els creditors de l'heretat i béns de Joan i Gispert de Guimerà i Maria
Desbosc i de Guimerà per una sentència condemnatòria a Pere Desbosc:
súpliques i diligències. Barcelona. Còpies per a Maria i Frederic Desbosc i de
Santvicenç. 3 unitats. [40] p.
Llatí i castellà
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1510, març, Carta de Ferran el Catòlic a Joan Galceran Despapiol
Caixa XI/56
6
Ferran el Catòlic convoca a Joan Galceran Despapiol a les properes corts de
Montsó. Madrid. 1 p.
Llatí
1608, juliol,
29

"Compte del senyor don Gispert de Guimarà deputat militar"

Moja 251/10

Compte de la botiga de Benet Ginabreda de l'import de diferents peces de
tela, que es detallen, comprades per Gispert de Guimerà. [Barcelona]. [2] p.
Català
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[1580]

"Altre memorial dels censos de Gibert"

Moja 515/VI/21

Relació de les entitats religioses i senyors a qui es paguen censos i de la
seva suma. [Barcelona]. [4] p.
Català
[1590]

"Llevador dels censos de Gibert en Barcelona y fora de Barcelona"

Moja 209/XVIII

Relació de censataris i censalistes amb l'època de l'any que satisfan el cens i
la quantia. [Barcelona]. [5] p.
Català
[1600] 1608 /
1624 - 1647
/ 1710 1728

"Llevador dels censos reb la senyora dona Marina Desbosch y de Sanct
Vicens, per la casa de Gibert, en diners segons lo capbreu"

[1733 1760]

"Pessa de la Creu Cuberta"

Moja 209/1

Registre dels censataris amb les seves propietats i del cens que han de
satisfer a la senyora Marina Desbosc i de Santvicenç, com a hereva del
patrimoni de Lluís Gibert (cases, horts i peces de terra) situat principalment
en la ciutat i rodalies de Barcelona, redactat devers l'any 1600 i seguint el
criteri de les èpoques de l'any que els censataris han de contribuir. Amb
assentaments dels pagaments efectuats entre 1601 i 1608 i, per alguns
censataris, també de posteriors. Inclou sumari al darrere. Barcelona. [96] p.
Català
Moja 515/VI/17

Dossier amb una "Nota de las propietats que estan situadas a la montanya
de Monjuhic y al Coll de la Creu Cuberta en senyoria mitjana de l'il·lustre
senyor marquès de Moya a certs censos, succehint a la casa Desbosch,
senyors del Castell de Vilassar, estos succehint a la casa del magních Lluís
Gibert" (relació o informe amb els antecedents i títols jurídics que legitimen
els drets del marquès de Moja de la Torre sobre els censos), dues notes
referent a la venda atorgada davant Josep Galí, notari, a favor d'Oleguer
Guitart el 24 de maig de 1735 i nota sobre la peça de terra de Montjuïc
comprada per Domingo Vinyas el 1750 i protocol·litzada el 1750. Barcelona.
5 unitats [16] p.
Català
1518, juny,
1 - 1518,
setembre,
10

Causa judicial entre Joan Pasqual i Valentí Gibert

Moja 477

Procediment obert per Joan Pasqual, doctor del Reial Consell, contra Valentí
Gibert, ciutadà de Barcelona, pel pagament de pensions d'un censal creat
per Arnau Bastida i que empenyorava una torre de Sant Gervasi de
Barcelona que posseïa Valentí Gibert: súpliques i diligències. Barcelona. [55]
p.
Català i llatí

1578, maig, Causa judicial entre Jeroni Desvalls i Lluís Gibert
23 - 1578,
desembre, Procediment obert en la Reial Audiència per Jeroni Desvalls contra Lluís
12
Gibert per una execució dels seus béns: súplica, diligències, sentència i
despeses del plet. Barcelona. Còpia per a Lluís Gibert. [20] p.
Llatí i català
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1600,
setembre,
15

Manament de la Cúria del Veguer de Barcelona i del jutge dels reclams al
noble Gispert de Guimerà

Moja 234/13

Notificació a Gibert de Guimerà perquè, com a tenint l'heretat i béns del
difunt [Jeroni ?] Janer, pagès i senyor útil del mas Janer, satisfaci a Rafell
Vallhonrat, 25 lliures per pensions d'un censal mort que l'esmentat Janer
satisfeia a Bartomeu Vallhonrat, pare de Rafel. Barcelona. [2] p.
Català i llatí
1636, maig,
1 - 1707,
desembre,
12 / 1741,
abril, 19 1752,
desembre,

"Libre de albarans de las corresponsions fan las rendas de Lluís Gibert 1636" Moja 372/I
Registre dels censos i censals que carreguen el patrimoni Gibert, després
Desbosc, i Moja, i assentaments de rebuts estesos pels cobradors. Consten
almoines, beneficis, la Batllia General de Catalunya, capellanies, convents,
pabordies Incorpora notes del segle XIX. Inclou sumari. Barcelona. [225] p.
Català i castellà

1671, maig, Causa judicial oberta per Tomàs de Fora i de Boixadors contra Antoni Favar
6 - 1680,
juliol, 12
Procediment obert per Joan B. Blanxart, jutge de capbrevació de Tomàs de
Foixa, contra Antoni Favar, botiguer de teles de Barcelona, per negar-se a
capbrevar una casa del carrer dels Vigatans que havia estat d'Antoni Gibert:
diligències i fonaments de dret. Barcelona. [27] p.
Català i llatí

Moja 228/14

1747

Moja 515/VI/9

Memorial d'Anton de Sunyer dirigit a la marquesa de Moja de la Torre en
relació als censos d'unes cases del carrer del Temple de Barcelona
Anton de Sunyer, després de manifestar que ha estudiat les escriptures
facilitades per la marquesa de Moja de la Torre en relació als drets d'un cens
que la marquesa reclama com a hereva de Lluís Gibert sobre unes cases del
carrer del Temple, així com també els papers familiars, presenta a manera
de recurs una relació de consideracions jurídiques, entre les quals cita la
mancança de títols, amb la intenció que la marquesa s'ajusti a la veritat.
Inclou separadament un croquis de la planta del carrer del Temple amb 5
cases amb els noms dels propietaris i el cens que presten. [Barcelona].
Esborrany. 2 unitats. [4] p.
Català

sd.

Llevador dels censos que reb el senyor Gibert

Moja 515/VI/1

Registre dels censataris de Barcelona amb notícia de les propietats que
presten el cens (cases i horts en les escales de la Seu, els carrers de Sant
Pere més Baix, el Call, Flassaders, Pont d'en Candera, Jaume Safonts,
Boqueria, Davallada dels Lleons, Hospital, Petritxol... i a Sant Martí d'Horta,
Coll de la Creu, Valldonzella, Sant Andreu del Palomar i Mas del Pla), i de la
seva quantia. Barcelona. [10] p.
Català
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Llibre de drets i comptes de Francesc Corts i de Joan i Benet Lluçàs
1569 Moja 30/41
1631, agost,
Llevador en què consten els censals i drets de Francesc Cort així com també
25
els pagaments i cobraments fets en nom seu per Joan i Benet Lluçàs.
[Barcelona]. [114] p.
Català i llatí
1618, juliol,
7 - 1650,
juliol, 5

Llibre d'albarans de Pere Joan Lluçàs

Moja 558/III

1620, agost,
3 / 1621,
juliol, 23 /
1622,
gener, 11

Escriptures de poders atorgades per Pere Joan Lluçàs a favor de Jaume
Miramunt

1620,
febrer, 14 /
1620,
febrer, 15 /
1642,
octubre, 14

"Venda de violari de preu o proprietat de quaranta nou lliures y de[] deset
Moja 6/I/2
lliures feta per Pau Pagès, Joana Pagesa, Eleonor M[atheu] y Andreu
Matheu son fill, tots pagesos de Splugues a mossèn Pere Joa[n Llu]sàs,
botiguer de teles ciutadà de Barcelona ab special obligatió de una [peça] de
terra de vinya plantada de tinguda de tres quartes, situada en dita p[ar]ròchia
en lo lloch dit les Garaules..."

Llibre amb assentament de rebuts signats a favor de mossèn Pere Joan
Lluçàs, botiguer de teles, en el qual es troben els honoraris cobrats, entre
altres, pels notaris Pere Llunell, Joan Andreu Solà, Dionís Batlle, Gismundo
Bofill, l'advocat Jaume Mir, el mestre de cases Antoni Pons, el tintorer Pere
Joan Dulach, el botiguer de tall Jaume Font, el catedràtic de gramàtic
Francesc Riera. A més també els rebuts estesos a favor d'Anna Lluçàs
(despeses d'enterrament del seu marit Pere Joan, mort el 1628), Francesc
Lluçàs (pensions de censal i despeses d'enterrament de Benet Lluçàs) i de
Marina Lluçàs, (pensions). Inclou sumari a l'inici. Barcelona. [80] p.
Català
Moja 6/I/4

Dossier amb les escriptures per les quals Pere Joan Lluçàs, botiguer de teles
de Barcelona, davant el notari de Barcelona Antoni Joan Fita, faculta a
Jaume Miramunt, causídic de Barcelona, a poder cobrar (al dors es troba
una anotació sobre una pòlissa de Josep Puig). Barcelona. Còpia simple
estesa per Antoni Joan Fita i còpia autèntica signada per Rafel Pastor. 2
unitats. [4] p.
Llatí i català

Escriptura de violari atorgada per Pau Pagès, Joana Pagesa, Eleonor Mateu,
viuda, i el seu fill Andreu Matheu, pagesos de Esplugues, i protocol·litzada
per Pere Llunell, notari de Barcelona, a favor de Pere Joan Lluçàs, de preu
49 lliures i pensió 7 lliures, empenyorant una peça de terra sembrada de
vinya situada a Esplugues en el lloc anomenat les Garaules, sota pactes i
condicions. Inclou àpoca i en el dors un rebut estès per Francesc Colomer,
prevere, obtentor del benefici de Sant Pere i Sant Feliu de l'Església de Sant
Just, a favor de Marina Lluçàs. Barcelona. Còpia autèntica signada pel
mateix notari autoritzant. [5] p.
Llatí i català
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1620, març, Escriptura de violari venut per Francesc Regassol i el seu fill Francesc a
24
Pere Joan Lluçàs

Moja 6/I/3

Francesc Regassol, pagès de Caldes de Montbui, i el seu fill Francesc,
davant Antoni Joan Fita, notari de Barcelona, venen a favor de Pere Joan
Lluçàs, un violari de preu 63 lliures. Inclou àpoca. Barcelona. Còpia autèntica
signada pel mateix notari autoritzant. [4] p.
Llatí
1621, juny, 7 Censal mort venut per Gaspar Corts a Pere Joan Lluçàs

Moja 6/I/5

Gaspar Corts, pagès de Sant Vicenç de Sarrià, per satisfer 200 lliures del
llegat del testament de son pare Bernat Corts, atorga, davant el notari de
Barcelona Antoni Joan Fita, escriptura de venda de censal mort de 200
lliures de preu i pensió anual 10 lliures sobre el censal de la Universitat de
Granyadella, a favor de Pere Joan Lluçàs. Inclou àpoca. Barcelona. [8] p.
Llatí

1623, agost, Censal mort venut per Pere Patau a Pere Joan Lluçàs i aprovació i
Moja 6/I/6
27 / 1624,
confirmació del mateix per Francesc Viladot i la seva esposa Maria i la muller
febrer, 29
de Pere Patau
Dossier amb l'escriptura per la qual Pere Patau, pagès d'Altet, per quitar el
censal mort de 400 lliures que satisfà a Francisca Plansó, atorga, davant el
notari de Barcelona Antoni Aixada, escriptura de venda de censal mort de
800 lliures de preu i pensió anual 40 lliures sobre un censal que cobra de la
Deputació del General, a favor de Pere Joan Lluçàs, botiguer de teles; i
escriptura de confirmació atorgada per Francesc Viladot, la seva esposa
Maria i Joana Patau, muller de Pere Patau a favor de Pere Joan Lluçàs.
Inclou àpoques atorgades per Pere Patau i Francisca Plansó. Barcelona i
Tàrrega (Urgell). Còpies autèntiques. 2 unitats. [24] p.
Llatí i català
1628, agost, Escriptura de poders atorgada per Francesc Corts a favor de Benet Lluçàs
20 / 1628,
setembre,
Francesc Corts, jutge de la Cúria Reial, atorga poders a favor de Benet
27
Lluçàs, fill de Pere Joan Lluçàs, amb les facultats de poder cobrar 1.200
lliures catalanes que li deuen Joan Baptista, Julià Brea i Bernardí Miralta.
Callèr (Sardenya). Còpia autèntica signada per Montserrat Vacca, amb
diligència de la credibilitat del notari autoritzant signada per Francisco
Masont i Ambrosio Pinós. [5] p.
Llatí i castellà
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1628, juliol,
21

Testament de Pere Joan Lluçàs

Moja 6/I/7

Testament atorgat per Pere Joan Lluçàs, ciutadà honrat de Barcelona, i
protocol·litzat per Antoni Joan Fita, notari de Barcelona, davant els testimonis
de Francesc Castelló, flassader, i Ramon Monjo, cotoner. Elegeix com a
marmessors a la seva esposa Anna i als seus fills Joan Benet, Francesc
Domingo i Pere Joan. Elegeix sepultura en l'església del monestir de Santa
Catarina Màrtir de Barcelonas, i disposa obres pies per a la seva ànima.
Institueix usufructuària a la seva esposa, disposa llegats als seus fills sota
condicions i fa hereu universal al seu fill primogènit sota condicions
fideicomissàries. Inclou diligència redactada pel mateix notari de la lectura
del testament el 31 de juliol de 1628. Inclou dues còpies i un testimoni de
clàusules de les darreres voluntats. Barcelona. Còpies autèntiques. 4 unitats.
[23] p.
Català i llatí
1628,
setembre,
9 - 1647,
maig, 16

Causa judicial oberta per Sicília Monsonís Portules en la Reial Audiència
contra Anna Lluçàs
Sicília Monsonís Portules demanda a Anna Llussas, vídua de Pere Joan
Lluçàs, per uns lluïsmes de la venda d'una peça de terra. Barcelona. [89] p.
Llatí i català

1629, agost, Causa judicial entre Anna i Benet Lluçàs i els elegits per inspeccionar les
29 - 1629,
robes contaminades
desembre, 5
Procediment evocat a la Reial Audiència per Anna i Benet Lluçàs contra els
elets per inspeccionar robes contaminades. Causa iniciada al Consolat de
Mar de Barcelona. Demanda, diligències i fonaments de dret. Barcelona.
Còpia per als Lluçàs. [15] p.
Llatí i català

1629,
setembre,
16

Moja 515/V

Moja 77/42

Escriptures de poders atorgades per Baltasar Ballestar, Joan Subirana, Pere Moja 6/I/9
Fontanet i Jaume Balasc i Jaume Rabinat a favor de Benet Lluçàs
Baltasar Ballestar, Joan Subirana i Pere Fontanet, per una banda i Jaume
Balasc i Jaume Rabinat per una altra, tots pagesos de La Fuliola, atorguen
poders a favor de Benet Lluçàs, domiciliat a Barcelona, amb facultat de
poder manllevar a canvi. Tàrrega (Urgell). Còpia autèntica signada per Jacint
Meià, notari de Tàrrega, i unitat àpode. 2 unitats. [6] p.
Llatí

1630, agost, "Aiudicatió de Francesch Lussas"
19
Francesc Joan de Vergós, veguer de Barcelona, davant la súplica
presentada per Francesc Domènec LluÇÀs, que es troba transcrita,
sol·licitant l'adjudicació dels béns del seu difunt pare Pere Joan Lluçàs, el
qual va disposar en les seves darreres voluntats clàusula fideicomissària,
que també es reprodueix, sentencia a favor del sol·licitant. Inclou una còpia
sense relligar. Barcelona. Còpies autèntiques signades per Joan Jeroni
Talavera i Baltasar Prous, notaris de Barcelona. [18] p.
Llatí i català
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1631,
octubre, 2 1633,
gener, 28

Causa judicial entre Francesc Ribes i de Rius i la seva esposa Emerenciana, Moja 77/43
d'una part, i Francesc Lluçàs, de l'altra
Procediments seguits en la Reial Audiència en la causa de Francesc Ribes i
de Ribes i la seva esposa Emerenciana contra Francesc Lluçàs per un
censal mort que empenyorava el terme de Malfet i la Quadra d'Agrament:
fonaments de dret i diligències. Barcelona. Còpia per a Francesc de Copons.
[22] p.
Llatí i català

1631,
Escriptura de poders atorgat per Francesc Lluçàs a favor de Josep i Dimas
setembre, 5 Lluçàs, germans seus

Moja 6/I/10

Francesc Lluçàs atorga poders a favor de Josep i Dimàs Lluçàs, estudiant de
lleis i cànons i beneficiat respectivament, germans seus, amb facultat de
poder pleidejar. Barcelona. Còpia simple. [2] p.
Llatí

1632,
setembre,
6 - 1647,
maig, 11

Causa judicial entre Francesc Lluçàs i els seus germans d'una part i la seva
mare Anna de l'altra

1633,
octubre,
31 - 1634,
febrer, 6

Causa judicial entre Marina Lluçàs i Pere Joan Lluçàs

Moja 6/II

Procediments oberts per Francesc Lluçàs i els seus germans Josep i Dimàs
davant els tribunals del Veguer i de la Reial Audiència, contra Anna Lluçàs, la
seva mare per l'usdefruit de l'herència del seu pare i marit respectivament,
Pere Joan Lluçàs (diligències, súpliques, deposicions de testimonis,
fonaments de dret; com a proves documentals: inventaris de béns i rendes,
comptes, missives comercials enviades des d'Anvers per italians, lletres
enviades per Josep Lluçàs des de Roma, causes judicials de tercers contra
Francesc Lluçàs...). Barcelona, Roma, Anvers. Còpies per a Francesc
Lluçàs. [1224 aprox.] p.
Català, llatí, castellà i italià
Moja 77/44

Procediment seguit en la Reial Audiència per un decret d'execució donat en
la causa entre Marina Lluçàs i Pere Joan Lluçàs: súplica i diligències.
Barcelona. Còpia per a Marina Lluçàs. [13] p.
Llatí i català

1634, agost, Causa judicial entre els hereus de Joan Lluçàs i els hereus de Bernat Torres Moja 77/45
30 - 1635,
març, 28
Procediment seguit en la Cúria del Veguer de Barcelona entre els hereus de
Joan Lluçàs, botiguer de teles, i Bernat Torres, corredor d'orella i ciutadà de
Barcelona, per pensions impagades d'un censal mort: demanda i diligències.
Barcelona. Còpia per a Lluçàs. [5] p.
Llatí i català
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1637,
desembre,
22 - 1660,
gener, 26

"Compte del banch que porta dona Marina Lussas y de Copons en lo any de
1638"

Moja 390

1637,
novembre,
10 - 1678,
gener, 4

Llibre d'albarans de Marina Lluçàs

1637,
octubre, 6 /
1637,
novembre,
12

Testament de Francesc Lluçàs

1637,
setembre,
17 / 1639,
gener, 26

"Violari venut y creat per Benet Panench, forner, ciutadà, principal, y Pere
Moja 6/I/12
Joan Cuyàs, pagès de Sarrià com ha fermansa, al senyor Pere Joan Llussàs,
ciutadà honrat de Barcelona y als seus durant les vides de la senyora dona
Marina Llussàs y Copons, de dona Emerentiana de Albert y Llussàs y de
l'altra de elles..."

Llibre registre de Marina Lluçàs i de Copons, viuda de Francesc Lluçàs, i dels
tutors i curadors dels seus fills, dels girs de banc i taula de la ciutat de
Barcelona, en el qual es troben assentades despeses judicials així com
també entrades, especialment de pensions de censos i de censals lluïts i
rebuts estesos a favor de l'esmentada senyora. Barcelona. [49] p.
Català
Moja 558/II

Llibre amb assentament de rebuts, signats principalment per entitats
eclesiàstiques, de Marina Lluçàs i de Copons (despeses d'enterrament i
obres pies del seu marit Francesc Lluçàs, així com també dels seus fills
Ermenter i Maria Lluçàs, i censos pagats), de Maria Teresa Copons, monja
del Convent de Montision (pensions); Pere de Copons, hereu de Marina
Lluçàs (despeses d'enterrament i liquidacions de l'herència de Marina Lluçàs
i de Copons (morta el 1660) i pensions de censals), i de Ramon de Copons
(censos i pensions de censals). Barcelona. [63] p.
Català i castellà
Moja 6/I/11

Testament atorgat per Francesc Lluçàs, ciutadà honrat de Barcelona, fill de
Pere Joan Lluçàs i Anna, i protocol·litzat per Antic Servat, notari de
Barcelona, davant els testimonis de Joan Canou, prevere i canonge del
castell de Cardona, Cristòfol Massanet, de Solsona, i Rafel Camps, de
Sallent. Elegeix com a marmessors a Jaume Corts, Francesc de Villalba,
Ramon de Copons, Pere Joan Lluçàs, Josep Lluçàs i Antic Servat. Elegeix
sepultura en l'església del monestir de Santa Catarina Màrtir de Barcelonas,
disposa obres pies per a la seva ànima i llegats. Institueix hereu universal al
seu fill primogènit sota condicions fideicomissàries. Amb una diligència
redactada per Antic Servat de la lectura del testament el 12 de novembre de
1637. Inclou una còpia sense la diligència. Cardona (Bages) i Barcelona.
Còpies autèntiques signades per Miquel Grimojacs. 2 unitats. [14] p.
Català i llatí

Escriptura de violari atorgada per Benet Panenc, i protocol·litzada per
Domènec Calderó, notari de Barcelona, a favor de Pere Joan Lluçàs, de preu
21 lliures i pensió 3 lliures, presentant com a fiador Pere Joan Cuyàs, pagès
de Sarrià. A la portada hi ha una anotació sobre un reclam pel preu i per 6
sous de despeses. Barcelona. Còpia autèntica signada pel mateix notari
autoritzant. [8] p.
Llatí i català
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1638,
Causa judicial de Josep Lluçàs contra els tutors i curadors dels fills de
febrer, 25 - Francesc Lluçàs
1649, juny, 7
Procediments oberts davant la Reial Audiència per Josep Lluçàs contra els
tutors i curadors dels fills de Francesc Lluçàs per una part no cobrada de la
legítima de l'herència del seu pare Pere Joan Lluçàs: súpliques, diligències,
deposicions de testimonis, exposició de fets. Barcelona. Còpies per a Josep
Lluçàs. 5 unitats. [115] p.
Llatí i català

Moja 6/I/13

1638, juny,
4 - 1638,
juliol, 19

Causa judicial entre Anna Lluçàs i Marina Lluçàs i de Copons

Moja 77/47

1639,
desembre,
15 - 1640,
gener, 2

Causa judicial entre Dimas, Anna i Josep Lluçàs i Marianna Lluçàs

Procediment seguit en la causa entre Anna Lluçàs i Marina Lluçàs i de
Copons: súplica i diligències. Barcelona. Còpia per a Marina Lluçàs. [7] p.
Llatí i català
Moja 77/48

Procediment evocat a la Reial Audiència per Anna Lluçàs, viuda, i els seus
fills Josep i Dimàs contra Marina Lluçàs, com a tutora i curador dels seus
fills, per un llegat de Francesc Lluçàs a Pere Joan Lluçàs. Causa iniciada a la
Cúria del Veguer de Barcelona. Demanda, diligències i fonaments de dret.
Barcelona. Còpia per a Marina Lluçàs. [4] p.
Llatí i català

1642, març, Causa judicial entre Josep i Dimas Lluçàs i els tutors i curadors dels pubill
Moja 77/49
8 - 1643,
fills de Francesc Lluçàs
gener, 10
Procediment evocat a la Reial Audiència per Josep i Dimàs Lluçàs contra els
tutors i curadors dels fills de Francesc lluçàs, per un usdefruit de 563 lliures i
9 sous llegat per Francesc Lluçàs a la seva mare Anna Lluçàs. Causa
iniciada a la Cúria del Veguer de Barcelona. Súpliques, diligències,
fonaments de dret, deposicions de testimonis... Barcelona. Còpia per als
tutors i curadors. [69] p.
Llatí i català
1642,
novembre,
17 - 1643,
març, 4

Causa judicial entre els tutors i curadors dels pubills Lluçàs i Dimas Lluçàs

1643, ,
octubre, 7 1643,
desembre,
12

Causa judicial entre Emerenciana Albert i Lluçàs i els tutors i curadors dels
pubills Lluçàs

Moja 475/II/18

Procediment seguit en la Reial Audiència per Ramon de Copons, com a tutor
dels pubills Lluçàs i Dimas Lluças. Barcelona. Còpia per als tutors. [11] p.
Llatí i català
Moja 475/II/19

Procediment seguit en la Reial Audiència per Emerenciana Albert i Lluçàs
contra Ramon de Copons, com a curador dels pubills Lluçàs, en el plet entre
Dimas Lluçàs contra els pubills esmentats en la qual, contra provisió del
tribunal s'al·lega no tenir lloc l'excepció hostica. Barcelona. Còpia per als
pubilla. [11] p.
Llatí i català
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1643,
gener, 15 1643, abril,
18

Causa judicial entre Josep Lluçàs i Ramon Copons com a tutor i curador dels Moja 77/50
pubills Lluçàs

1644, juny,
1 - 1645,
desembre,
18

Causa judicial entre Onofre Lluçàs i curadors dels pubills Lluçàs

Procediment seguit en la causa oberta en la Cúria del Veguer de Barcelona
entre Josep Lluçàs i Ramon de Copons, com a tutor i curador, per raó de la
tutoria: súplica i diligències. Barcelona. Còpia per al tutor. [10] p.
Llatí i català

Moja 77/46

Procediment seguit en la Reial Audiència en la causa entre Onofre Lluçàs,
ecònom del monestir de Sant Agustí de Barcelona, i els tutors i pubills
Lluçàs, plet que es fa constar com a perdut el 1640 en la casa del relator
Berrart: súplica i diligències. Barcelona. Còpia per a Marina Lluçàs. [8] p.
Llatí i castellà

1647, maig, Causa judicial de súplica seguida en la Reial Audiència entre Josep Lluçàs i Moja 7
2 - 1648,
els tutors i administradors dels pubills de Francesc Lluçàs
març, 5
Josep Lluçàs, ciutadà honrat de Barcelona, presenta recurs de súplica per la
provisió dictada pel jutge Baltasar Tàpies en la causa per per la legítima
corresponent a l'heretat del seu pare, Pere Joan Lluçàs. El procés incorpora
còpies dels processos oberts el 1638 i el 1645 per Josep Lluçàs contra els
tutors i administradors i Marina Llussàs contra Josep Luçàs respectivament;
amb proves i testimonis, com una relació dels béns i heretat de Pere Joan
Lluçàs redactat per Antoni Joan Pastor, notari de Barcelona. Barcelona.
[1570 aprox.] p.
Català, castellà, llatí
1655,
gener, 23 1655,
gener, 27

Causa judicial entre Marina Lluçàs i Copons i Baltasar Sayol

Moja 77/51

Procediment seguit en la causa oberta en la Cúria del Veguer de Barcelona
entre Marina Lluçàs, viuda, i Baltasar Sayol, botiguer de teles, per un cens
impagat d'unes cases i botiga: súplica i diligències. Barcelona. Còpia per a
Marina Lluçàs. [7] p.
Llatí i català
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[1449,
març, 13]

Sentència arbitral donada per Antoni Mitjans i Pere Joan en el conflicte entre Moja 543/9
Garau i Dalmau de Queralt i la Universitat de Tous per la venda del Castell
de Tous
Antoni Mitjans i Pere Joan, llicenciat i doctor en lleis respectivament, elegits
com a àrbitres davant el conflicte que enfrontava a Garau i Dalmau de
Queralt contra els homes i la Universitat de Tous per la venda i el preu del
Castell de Tous venut a mossèn Joan Saplana, pare de Guillem Ramon,
disposen, escoltades les parts, entre molts aspectes que es detallen, que
Guillem Ramon no té dret al redelme que pretén. S.l. [23] p.
Català

[1666]

Relació de proves davant la possible obertura d'una causa judicial contra
Fèlix d'Àger pels béns de Joan de Queralt i de Moliner

Moja 19/51

Informe anònim escrit en primer persona en el que es detallen les proves
que, davant el possible plet amb Fèlix d'Àger, seran necessàries per
demostrar que no es tenen béns de Joan de Queralt. [Barcelona]. [4] p.
Català
[1780]

Causa pia per a maridar donzelles de Maria de Queralt

Moja 368/III/6

Dossier amb el dictamen anònim sobre el memorial presentat per Manuel de
Siscar en què suplicava el lliurament d'una quantitat de la fundació per raó
de l'ingrés de la seva filla Gertrudis en el Monestir de Sant Joan. [Barcelona].
Esborrany. [5] p.
Castellà
[1793]

Formulari dels títols i càrrecs de Joan Baptista de Queralt

Moja 38/II/28

Model d'encapçalament d'impressos. Imprès. S.l. S.n. Impr. 1 p.
Castellà
1593,
febrer, 9 1593, juny,
10

Causa judicial entre Joan de Queralt i de Moliner, d'una part, i Gerard i Pere
de Queralt, d'una altra

Moja 36/2

Procediments del plet obert en la Reial Audiència entre Joan de Queralt i
Pere de Queralt: súpliques i diligències. Barcelona. Còpies per a Joan de
Queralt. 2 unitats. [20] p.
Llatí i català

1610, març, Causa judicial entre Jerònima Codina i Joan de Queralt
Moja 36/3
20 - 1611,
març, 18
Procediment obert per Jerònima Codina, com una de les tutores i curadores
del comte de Queralt, davant el Consell Reial, contra Joan de Queralt,
governador de Catalunya per 687 lliures impagades d'un debitori (diligències,
súpliques, fonaments de dret...). Barcelona. Còpia per a Jerònima Codina.
[51] p.
Llatí i català
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1612, juny,
22 - 1613,
juny, 3 /
1627, juliol,
14 - 1628,
octubre, 16

Causa judicial entre Magdalena de Queralt i de Moliner i Faustí Cortès i
Sanguessa

Moja 36/4

Procediments evocats per Magdalena de Queralt i de Moliner a la Reial
Audiència per una demanda del seu cunyat Faustí Cortès per censals no
satisfets del dot d'Isabel Anna Moliner (súpliques, diligències, fonaments de
dret...). Barcelona. Còpies per a Faustí Cortès i Magdalena de Queralt i de
Moliner. 3 unitats. [89] p.
Llatí i català

1618, agost, Causa judicial entre Magdalena de Queralt i de Moliner i la Universitat d'Alp
Moja 36/6
29 - 1628,
març, 16
Procediment evocat a la Reial Audiència per Magdalena de Queralt contra la
Universitat d'Alp per una devesa anomenada Bac de Riu: súpliques,
diligències i exposició de fets. Barcelona. Còpia per a Magdalena de Queralt.
[26] p.
Llatí i català

1623,
setembre,
11 - 1625,
febrer, 26

Causa judicial entre el Comte de Queralt i Magdalena de Queralt

1625, juliol,
5 - 1628,
gener, 31 /
1638,
setembre, 2

Causa judicial entre Magdalena de Queralt i de Moliner, i continuada per
Joan de Queralt, i el rector de l'església parroquial de Rodors

Procediments del plet entre el Comte de Queralt i Magdalena de Queralt
obert a la Cúria del Veguer de Barcelona i evocat a la Reial Audiència:
súpliques, diligències i fonaments de dret. Barcelona. Còpia per a Magdalena
de Queralt. [11] p.
Llatí
Moja 36/11

Procediments evocats a la Reial Audiència per Magdalena de Queralt, víuda
de Joan de Queralt, governador de Catalunya, i continuada per Joan de
Queralt, contra el rector de Rodors pels drets del delme del lloc: súpliques,
diligències i fonaments de dret. Barcelona. Còpia per a Magdalena de
Queralt. 2 unitats [27] p.
Llatí i català

1628,
Causa judicial entre Magdalena de Queralt Moliner i Faustí Cortès
gener, 24 1628,
Procediment seguit en la Reial Audiència en la causa entre Magdalena de
setembre, 7 Queralt i Faustí Cortès. Barcelona. Còpia. [7] p.
Llatí i català
1629, juliol,
9 - 1642,
octubre, 20

Moja 36/8

Moja 475/II/13

Causa judicial entre Magdalena de Queralt i de Moliner i Miquel de Cardona i Moja 36/12
altres
Procediment obert per Magdalena de Queralt, víuda de Joan de Queralt,
governador de Catalunya, contra Miquel de Cardona per impagats:
súpliques, diligències i fonaments de dret. Barcelona. Còpia per a Magdalena
de Queralt. [51] p.
Llatí i català
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1634,
Causa judicial entre Isabel Dança i de Queralt i Onofre Xures
febrer, 10 1634, abril, 7 Procediment obert per Isabel Dança i de Queralt, viuda de Joan Dança,
contra Onofre Xures per una quantitat d'un arrendament: súpliques,
diligències i fonaments de dret. Barcelona. Còpia per a Isabel Dança. [15] p.
Llatí i català

Moja 36/13

1637, maig, Causa judicial entre Joan de Queralt i Dalmau de Queralt
27 - 1638,
gener, 15
Procediment evocat a la Reial Audiència per Joan de Queralt contra Dalmau
de Queralt, comte de Santa Coloma de Queralt, per pensions impagades
d'un censal: súpliques, diligències i fonaments de dret. Barcelona. Còpia per
a Joan de Queralt. [9] p.
Llatí i català

Moja 36/15

1637, març, Causa judicial entre Magdalena de Queralt i de Moliner i Joan de Queralt,
Moja 36/14
3 - 1643,
d'una part, i la Universitat de Moià i Pau Pujol d'una altra
mai, 8
Procediment evocat a la Reial Audiència per Magdalena de Queralt, víuda de
Joan de Queralt, governador de Catalunya, i Joan de Queralt contra la
Universitat de Moià i Pau Pujol per la possessió d'un casalot: súpliques,
diligències i fonaments de dret. Barcelona. Còpia per a Joan de Queralt. [60]
p.
Català i llatí
1638,
novembre,
13 - 1639,
març, 7

Causa judicial entre el procurador fiscal de la Batllia General de Catalunya i
els hereus de Joan de Queralt i de Moliner

1643,
gener, 12 1645,
setembre,
13

Causa judicial de Guillem Dusay Agulló contra Dalmau d'Ivorra i Joan de
Queralt

Moja 36/16

Procediment obert pel procurador fiscal de la Batllia General de Catalunya
contra els hereus de Joan de Queralt pel reconeixement del feu del castell i
terme de Queralt: requeriment i diligències. Barcelona. Còpia per a Joan de
Queralt. [6] p.
Llatí i català
Moja 475/II/11

Procediment seguit en la Reial Audiència per Guillem Dusay contra Dalmau
d'Ivorra i Joan de Queralt per deutes. Barcelona. Còpia per a Joan de
Queralt. [23] p.
Llatí i català

1645,
Causa judicial entre Joan de Queralt i Jaume Esteve i Moriscot, d'una part, i Moja 53/30
setembre,
el capellà major del Palau dels Comtes de Barcelona, d'una altra
5 - 1645,
desembre, 9 Procediment obert en la Reial Audiència per Joan de Queralt i Jaume Esteve
i Moriscot contra el capellà major del Palau dels Comtes de Barcelona:
súplica i diligències. Barcelona. Còpia per a Joan de Queralt. [5] p.
Llatí i català
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1533,
desembre,
19

Escriptura de poders per a plets atorgada per Miquel de Cartellà a favor de
Jaume Uguet i Gabriel Sauch

Moja 18/19

Miquel de Cartellà, donzell, davant el notari Lluc Moner, notari de Vidreres,
faculta a Jaume Uguet, prevere, i Gabriel Sauch, escrivà de la Cort del bisbe
de Girona, perquè en nom seu puguin pledejar. Vidreres (la Selva). Còpia
autenticada pel mateix notari autoritzant. [2] p.
Llatí
1597,
octubre, 16

Escriptura de poders atorgada per Benet de Cartellà a favor de Galceran de
Cartellà

Moja 18/28

Benet de Cartellà, clergue de Girona, atorga poders davant Joan Jeroni
Rabassa, notari de Roma, al seu germà Galceran, donzell, amb facultat de
presentar butlles dels seus benifets i prendre'n possessió, així com també
arrendar els seus fruits. Roma. Còpia autèntica estesa pel mateix notari
autoritzant. [7] p.
Llatí
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1806, juliol,
12 - 1819,
agost, 7

Lletres de Benet Castellar a la marquesa de Moja i al seu procurador general Moja 230 bis/18
Josep Ignasi Claramunt
Dossier amb les lletres de Benet Castellar en les que tracta de beneficis
eclesiàstics, capbrevacions, delmes i administració en general. Inclou una
carta de Benet Julià, masover, dirigida a Benet Castellar; còpies de 20 cartes
enviades, de les quals 4 escrites en el dors de les cartes rebudes. Sant Aniol
de Finestres, Banyoles, Girona i Barcelona. 43 lletres (incloses les 20
còpies). [64] p.
Català i castellà

1807,
desembre
21

Lletra de Joan Rovira i Regàs

Moja 358/17

Dossier amb la lletra de Joan Rovira i Regàs, d'Hostalric, dirigida a la
marquesa en la que, després d'exposar que amb la mort d'Esteve Massó,
apoderat de la marquesa el 19 de desembre, ofereix els seus serveis com a
administrador. Hostalric (la Selva). 1 carta. 1 p.
Castellà

1810, agost, Lletres de Vicenç Oliva a la marquesa de Moja i a Josep Ignasi Claramunt,
Moja 230 bis/55
3 - 1818,
procurador general de la casa Moja i secretari de l'Ajuntament de Barcelona
febrer, 10
Dossier amb les missives de Vicenç Oliva en les que tracta del patrimoni de
Vilarnadal i Orriols. Inclou una carta a Manuela de Copons, una carta a Benet
Clarà, una carta a Martirià Vinyas, còpies de 18 cartes enviades (una amb
anotació de Manuela de Copons) i una nota de 1817 referent a l'explotació
de les finques. Girona, Vic (Osona) i Barcelona. 63 cartes (incloses les
còpies de les cartes enviades) i una nota. [77] p.
Català i castellà
1815,
octubre,
26 - 1820,
febrer, 10

Lletres d'Anton Oliva a la marquesa de Moja i Cartellà

Moja 86/32/13

Dossier amb les missives d'Anton Oliva. Inclou 10 cartes dirigides a Josep
Ignasi Claramunt, procurador general de la casa Moja i secretari de
l'Ajuntament de Barcelona, una de les quals amb anotació al marge referent
a la resposta, i còpies de sis cartes de resposta. Girona i Barcelona. 23
lletres (incloses les còpies de les cartes enviades). [29] p.
Català i castellà
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1860,
desembre,
6 - 1868,
abril, 20

"Papeles a examinar con Artigas y preguntarle sobre ellas"

Moja 499/6

1860, juny
19 - 1871,
febrer, 22

Lletres de Joaquim Artigas, administrador del Marquesat de Moja i de
Cartellà de la província de Girona

Dossier amb notes aclaratòries, taules d'estat de censos, escriptura
d'establiment, relació d'escriptures i una carta. Inclou una nota en què es fa
constar que Joaquim Artigas, apoderat de la marquesa de Moja, es va
emportar dos llibres d'índexs corresponents als capbreus de Vilarnadal; un
rebut estès pel mateix apoderat en què confessa haver recollit de l'arxiu de la
casa de la marquesa de Moja diferents escriptures, que es detallen; una nota
amb les referències de 6 escriptures, les taules amb els títols "Estado de los
censos que vienen prestándose al marquesado de Cartellà sin que se sepa
las fincas obligadas" i "Censos en especie" i "Censos en especie" en les
quals a columnes es troben els noms dels emfiteutes, el nom de la localitat
(la majoria Vidreres i Maçanet de la Selva), els diferents tipus de cens, l'any i
observacions; l'escriptura d'establiment d'una peça de terra de Vilarnadal
atorgada per Joaquim Artigas, en representació de la marquesa de Moja, a
favor de Vicent Ferraró i Palou, relació estesa per Joaquim Artigas
d'escriptures i carta seva dirigida a Magí Porta en la qual en el dors hi ha una
anotació sobre els estats dels censos anteriorment esmentats. Figueres (Alt
Empordà), Girona i Barcelona. 7 unitats. [21] p.
Castellà
Moja 103/1

Dossier amb missives de Joaquim Artigas (administrador dels béns del
marquesat de Moja i Cartellà de la província de Girona) relacionades amb
l'administració i liquidació de les propietats del marquesat; lletres a: Jaume
Salvador, Joaquim Rocafiguera i a l'Empresa de los caminos de hierro de
Barcelona a Gerona, així com també d'Ignasi Venrós, Joaquim Llavari, Josep
Figuera, José Conte Lacoste, Joan Prat, Narcís Orri, José Fernández de
Villavicencio (de la secció de Foment del govern provincial de Girona), Pere
Jordà, Narciso Heras de Puig, Eusebi i Anna Burch, i del govern provincial de
Girona a Joaquim Artigas, així com còpia de lletres de Magí Porta; un
informe sobre una peça de terra, resolució de l'alcaldia de Masarac, plec de
condicions de la subhasta de les propietats immobles del patrimoni de la
marquesa de Moja ubicades a la província de Girona, anotacions
d'establiments emfitèutics, súplica presentada al governador de Girona
sol·licitant providència amb la finalitat que l'Ajuntament de Masarac desestimi
per improcedents les gestions dels veïns en relació al domini útil de les terres
de la marquesa de Moja. Barcelona, Figueres (Alt Empordà), Girona,
Maçanet de la Selva (la Selva), Olot (la Garrotxa), Orriols (Alt Empordà),
Santa Coloma de Farners (la Selva), Torroella de Montgrí (Baix Empordà),
Vic (Osona), Vilarnadal, Masarac (Alt Empordà). 248 lletres. [436] p.
Castellà i català
1860, juny,
13 - 1860,
juliol, 6

"Resumen de los presupuestos de obras necesarias en el patrimonio que la
excelentísima señora marquesa de Moya y de Cartellá posee en la provincia
de Gerona"

Moja 488/II/51

Orriols, Vilarnadal (Alt Empordà), Sant Aniol de Finestres (Garrotxa),
Martorell i Maçanet de la Selva (la Selva), Fornells de la Selva (Gironès). 8
unitats. [12] p.
Castellà
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[1773]

Comptes d'un administrador del patrimoni del marquès de Cartellà

Moja 91/9

Relació en la qual es fan constar els ingressos (censos cobrats, blat, fusta i
porcs venuts), les despeses (pensions, cera per la Seu de Girona, impostos i
obres a Orriols i a la Torre d'Avellaneda) i el diner resultant favorable a
l'administrador. [Barcelona]. [3] p.
Català
1724,
gener, 1 1762,
desembre,
21

Rebuts estesos a favor del marquès de Cartellà per despeses del patrimoni
de Girona

Moja 95/8

1728 - 1730
/ 1779 1785 /
1796 - 1800
/ 1820

"Comptes diferents referents a las rendas de Vilarnadal, Orriols y Terradellas" Moja 86/30

Dossier amb rebuts estesos per notaris, apotecaris, administradors de
causes pies, priors de convents..., a favor del marquès de Cartellà o del seu
procurador, Mariano Massó, i masover, Narcís Ros. Girona. 37 unitats. [47] p.
Castellà i català

Dossier amb relacions de rendes i de despeses corresponents al patrimoni
de Cartellà en els llocs de Vilarnadal, Orriols i Terradellas: llista realitzada per
Joan Galí, batlle de Vilarnadal, dirigida a Ramon de Guiola dels errors
existents en la relació del marquès de Cartellà dels censos de 1723, 1724,
1725 i 1726; "Resposta feta per lo Dr. Francisco Ferrer sobre lo que diu lo
Sr. Batlle de Vilernadal de aver·i errors ab lo compte entregat", "Resumen de
las rebudas de Vilarnadal" (còpia dels rebuts estesos per Francesc Ferrer,
arrendatari de les rendes del Castell de Vilarnadal, entre 1724 i 1728);
"Compte del que tinch entregat a Francisco Vidal al il·lustre marquès de
Cartallà a compta dels quatre anys dels arrendaments de Orriols,
Tarradellas, Vilarnadal, apart dels albarans ha firmats dit il·lustre señor..";
"Quadern de comptes per la administració y procura de molt il·lustre
marquesa de Cartellà" (amb les despeses, entre altres, de fuster i mestre de
cases en obres de millora en el mas Xifreu i castells d'Orriols i Vilarnadal,
sembra de vinyes i oliveres i entrades corresponents a lluïsmes i foriscapis);
"Compte de lo que Joseph Labrossa causidich de la vila de Figueras ha
cobrat y pagat de las rondas de la il·lustre señora marquesa de Cartellà y de
Moya señora de Vilarnadal" (entrades corresponents a lluïsmes i foriscapis i
de despeses (amb dos rebuts); dos comptes de diners avançats en millores i
"Pago a la Sra. Marquesa de Moya la tersa del 1r. Maig 1820, que és la
primera del nou arrendament...". Girona, Figueres (Alt Empordà), Vilarnadal
(Alt Empordà). 11 unitats. [33] p.
Català

1821, agost, "Calcul tret per un quinquenni del produhit de las rendas que la molt il·lustre
2
Sra. Marquesa de Moya poseheix en los pobles de Orriols, Terradellas,
veynat de Alvilar y Vilarnadal, detret lo novè y desmera"

Moja 54/117

Taula a columnes redactada per Anton Oliva dels delmes, terços i censos,
amb un estat desglosat dels diferents productes agrícolats gravats, de les
terres situades en les poblacions d'Orriols, Terradelles i Vilar, i Vilarnadal.
Girona. 1 p.
Català
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1823,
novembre,
13

Comptes dels cobraments i pagaments fets per Anton Oliva, apoderat dels
marquesos de Moja i de Cartellà, per les rendes de les terres d'Orriols,
Terradelles, Vilar i Vilarnadal de 1821 i 1822

Moja 200/2

Dossier amb els comptes presentats per Anton Oliva en el qual es fan
constar delmes, censos i altres ingressos senyorials així com despeses i,
relligats, els corresponents rebuts justificatius de les despeses (impostos,
pensions, jornals de treballadors). Girona, Orriols (Alt Empordà) i Barcelona.
[10] p.
Català
1826,
setembre,
17 - 1827,
agost, 28

"Comptes de lo cobrat y pagat per lo baix firmat com a apoderat de la casa
Moja 200/6
de la senyora marquesa de Moya y Cartellà per las rendas que dita senyora
persebeix en los pobles de Orriols, Tarradellas, veinat de Alvilar y Vilarnadal,
tocant a la cullita del any 1826"
Dossier amb el compte presentat per Anton Oliva en el qual es fan constar
delmes, censos i altres ingressos senyorials així com despeses i, relligats,
però separadament, els corresponents rebuts justificatius de les despeses
(impostos, pensions, jornals de treballadors) i rebut estès per l'apoderat
general de la marquesa de Moja a favor d'Anton Oliva. Girona (Gironès),
Terradelles (Pla de l'Estany), Orriols (Alt Empordà) i Barcelona. 3 unitats.
[32] p.
Català i castellà

1827,
febrer, 3 1828, juliol,
26

"Comptes de lo cobrat y pagat per lo baix firmat com a apoderat de la casa
Moja 200/7
de la senyora marquesa de Moya y Cartellà per las rendas que dita senyora
persebeix en los pobles de Orriols, Tarradellas, veinat de Abrilar y Vilarnadal,
tocant a la cullita del any 1827"
Dossier amb el compte presentat per Anton Oliva en el qual es fan constar
delmes, censos i altres ingressos senyorials així com despeses i, relligats,
però separadament, els corresponents rebuts justificatius de les despeses
(impostos, pensions, jornals de treballadors) i rebut estès per l'apoderat
general de la marquesa de Moja a favor d'Anton Oliva. Girona (Gironès),
Terradelles (Pla de l'Estany), Orriols (Alt Empordà) i Barcelona. 3 unitats.
[29] p.
Català i castellà

1829,
setembre,
28 - 1830,
agost, 11

"Comptes de lo cobrat y pagat per lo baix firmat com a apoderat de la casa
de la il·lustríssima senyora marquesa de Moya y de Cartellà per las rendas
que dita senyora percebeix en los pobles de Orriols, Tarradellas, veinat de
Albilar y Vilarnadal, tocan a la cullita del any 1829"

Moja 200/9

Dossier amb el compte presentat per Anton Oliva en el qual es fan constar
delmes, censos i altres ingressos senyorials així com despeses i, relligats,
els corresponents rebuts justificatius de les despeses (impostos, pensions,
jornals de treballadors). Girona (Gironès), Terradelles (Pla de l'Estany) i
Vilarnadal (Alt Empordà) i Barcelona. [34] p.
Català i castellà
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1830,
setembre,
17 - 1831,
agost, 12

"Comptes de lo cobrat y pagat per lo baix firmat com a apoderat de la
Moja 200/10
il·lustríssima senyora marquesa de Cartellà y de Moya per las rendas que
dita senyora percebeix en los pobles de Orriols, Terradellas, veinat de Alvilar
y Vilarnadal, tocant a la cullita del any 1830"
Dossier amb el compte presentat per Anton Oliva en el qual es fan constar
delmes, censos i altres ingressos senyorials així com despeses, amb la
conformitat de l'apoderat Pau Vilaró i, relligats, però separadament, els
corresponents rebuts justificatius de les despeses (impostos, pensions,
jornals de treballadors). Girona (Gironès), Terradelles (Pla de l'Estany),
Orriols i Vilarnadal (Alt Empordà) i Barcelona. 2 unitats. [40] p.
Català i castellà

1831,
setembre,
12 - 1832,
agost, 7

"Comptes del cobrat y pagat per lo baix firmat, com ha apoderat de la
Moja 200/11
il·lustríssima senyora marquesa de Cartellà y de Moya per las rendas que
dita senyora percebeix en los pobles de Orriols, Tarradellas, veinat de Alvilar
y Vilarnadal, tocant a la cullita del any 1831"
Dossier amb el compte presentat per Anton Oliva en el qual es fan constar
delmes, censos i altres ingressos senyorials així com despeses i, relligats,
els corresponents rebuts justificatius de les despeses (impostos, pensions,
jornals de treballadors), així com també observacions al comptes i la
confomitat de Pau Vilaró, apoderat general. Girona (Gironès), Terradelles
(Pla de l'Estany), Orriols i Vilarnadal (Alt Empordà) i Barcelona. [38] p.
Català i castellà

1832,
setembre,
24 - 1833,
octubre, 3

"Orriols, Terradellas y Alvilar. Comptes de la cullita de 1832 que ha presentat Moja 212/1
Dn. Anton Oliva de Gerona en 31 agost 1833"

1833,
octubre, 3 1834,
octubre, 2

"Orriols, Terradellas y Alvilar. Comptes de la cullita de 1833 que ha presentat Moja 212/2
Dn. Anton Oliva de Gerona en 20 agost 1834"

Dossier amb el compte presentat per Anton Oliva en el qual es fan constar
delmes, censos i altres ingressos senyorials així com despeses, amb la
conformitat de l'apoderat Pau Vilaró i, relligats, però separadament, els
corresponents rebuts justificatius de les despeses (impostos, pensions,
jornals de treballadors). Girona (Gironès), Terradelles (Pla de l'Estany),
Orriols, Figueres i Vilarnadal (Alt Empordà) i Barcelona. 3 unitats. [44] p.
Català i castellà

Dossier amb el compte presentat per Anton Oliva en el qual es fan constar
delmes, censos i altres ingressos senyorials així com despeses, amb una
nota d'observacions i la conformitat de l'apoderat Pau Vilaró i, relligats, però
separadament, els corresponents rebuts justificatius de les despeses
(impostos, pensions, jornals de treballadors). Girona (Gironès), Terradelles
(Pla de l'Estany), Orriols i Vilarnadal (Alt Empordà) i Barcelona. 4 unitats. [34]
p.
Català i castellà
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1834,
octubre, 7 1835,
novembre,
22

"Orriols, Terradellas, Alvilar y Vilarnadal. Comptes de la cullita de 1834 que
ha presentat Dn. Anton Oliva de Gerona en 17 agost 1835"

Moja 212/3

1835,
octubre,
20 - 1836,
agost, 30

"Orriols, Terradellas y Alvilar. Comptes de la cullita de 1835 que ha presentat Moja 212/4
Dn. Anton Oliva de Gerona en 4 agost de 1836"

1836,
octubre, 1 1837,
octubre, 16

"Orriols, Terradellas y Alvilar. Comptes de la cullita de 1836 que ha presentat Moja 212/5
Dn. Anton Oliva de Gerona en 16 agost de 1837"

1837,
octubre, 7 1839,
febrer, 23

"Orriols, Terradellas y Alvilar. Comptes de la cullita de 1837 que ha presentat Moja 212/6
Dn. Vicens Oliva de Gerona en 18 mars 1838"

Dossier amb el compte presentat per Anton Oliva en el qual es fan constar
delmes, censos i altres ingressos senyorials així com despeses; les
"Observacions en los comptes de Dn. Anton Oliva de Gerona de 17 agost
1835 y la contestació de Oliva de primer desembre de dit any" (que inclou
una missiva d'Anton Oliva), la conformitat de l'apoderat Pau Vilaró i, relligats,
però separadament, els corresponents rebuts justificatius de les despeses
(impostos, pensions, jornals de treballadors). Girona (Gironès), Terradelles
(Pla de l'Estany), Orriols i Vilarnadal (Alt Empordà) i Barcelona. 4 unitats. [36]
p.
Català i castellà

Dossier amb el compte presentat per Anton Oliva en el qual es fan constar
delmes, censos i altres ingressos senyorials així com despeses; les
"Observacions en los comptes de Dn. Anton Oliva de Gerona de 4 agost
1836", la conformitat de l'apoderat Pau Vilaró i, relligats, però separadament,
els corresponents rebuts justificatius de les despeses (impostos, pensions,
jornals de treballadors). Girona (Gironès), Terradelles (Pla de l'Estany),
Orriols i Vilarnadal (Alt Empordà) i Barcelona. 4 unitats. [30] p.
Català i castellà

Dossier amb el compte presentat per Anton Oliva en el qual es fan constar
delmes, censos i altres ingressos senyorials així com despeses; les
"Observacions en los comptes del senyor Oliva de 16 agost 1837", la
conformitat de l'apoderat Pau Vilaró i, relligats, però separadament, els
corresponents rebuts justificatius de les despeses (impostos, pensions,
jornals de treballadors). Girona (Gironès), Terradelles (Pla de l'Estany),
Figueres, Orriols, Bàscara (Alt Empordà) i Barcelona. 4 unitats. [39] p.

Dossier amb el compte presentat per Vicenç Oliva en el qual es fan constar
delmes, censos i altres ingressos senyorials així com despeses; la
conformitat de l'apoderat Pau Vilaró i, relligats, però separadament, els
corresponents rebuts justificatius de les despeses (impostos, pensions).
Girona (Gironès), Orriols (Alt Empordà) i Barcelona. 3 unitats. [12] p.
Català i castellà
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1837,
"Orriols, Terradellas y Alvilar. Comptes de las cullitas de 1838 y 1839 que ha Moja 212/7
octubre, 7 - presentat Dn. Vicens Oliva de Gerona en 10 novembre 1839"
1840, maig,
15
Dossier amb el compte presentat per Vicenç Oliva en el qual es fan constar
censos i altres ingressos senyorials així com despeses; les "Diferencias en
las cuentas de Dn. Vicente Oliva de Gerona de 10 noviembre 1839", la
conformitat de l'apoderat Pau Vilaró (amb una còpia) i, relligats, però
separadament, dos plecs dels corresponents rebuts justificatius de les
despeses (impostos, pensions, jornals de treballadors). Girona (Gironès),
Orriols i Figueres (Alt Empordà) i Barcelona. 6 unitats. [39] p.
Català i castellà
1842,
desembre,
30 - 1843,
agost, 5

"Orriols, Terradellas y Alvilar. Comptes de las cullitas de 1840, 1841 y 1842
que ha presentat Dn. Vicens Oliva de Gerona en 30 desembre de 1842"

Moja 212/8

1843,
febrer, 15 1844,
octubre, 25

"Orriols, Terradellas y Alvilar. Compte de las cullita de 1843 que ha presentat Moja 212/10
Dn. Vicens Oliva de Gerona en 25 octubre 1844"

Dossier amb el compte presentat per Vicenç Oliva en el qual es fan constar
delmes, censos i altres ingressos senyorials així com despeses; les
"Observacions als comptes de Dn. Vicens Oliva de Gerona de 1840, 41 y
42...", rebut estès per l'apoderat Pau Vilaró i, relligats, però separadament,
els corresponents rebuts justificatius de les despeses (impostos, pensions,
jornals de treballadors). Girona (Gironès), Terradelles (Pla de l'Estany),
Figueres, Orriols (Alt Empordà) i Barcelona. 4 unitats. [50] p.
Català i castellà

Dossier amb el compte presentat per Vicenç Oliva en el qual es fan constar
censos i altres ingressos senyorials així com despeses; les "Observacions en
los comptes de Dn. Anton Oliva de Gerona de 25 octubre de 1844 i, relligats,
però separadament, els corresponents rebuts justificatius de les despeses
(impostos, pensions, jornals de treballadors). Girona (Gironès), Orriols (Alt
Empordà) i Barcelona. 3 unitats. [30] p.
Català i castellà

1843, maig, "Comptes de Dn. Anton y Dn. Vicens Oliva de Gerona de 1832 a 1842
12
inclusives. Resumen de observacions fetas en los mateixos comptes y que
no constan aclaridas en 12 de maig de 1843"

Moja 212/9

Observacions als estats de comptes en el qual es detallen els assentaments
que no els quadren. Inclou un esborrany. Barcelona. 2 unitats. [5] p.
Català

1844,
"Orriols, Terradellas y Alvilar. Compte de las cullita de 1844 y 1845 que ha
novembre, presentat Dn. Vicens Oliva de Gerona en 19 desembre de 1846"
10 - 1847,
setembre, 9 Dossier amb el compte presentat per Vicenç Oliva en el qual es fan constar
censos i altres ingressos senyorials així com despeses; les "Observaciones
en la cuenta de Dn. Antonio Oliva de Gerona de las cosechas de 1844 y
1845" i, relligats, però separadament, els corresponents rebuts justificatius
de les despeses (impostos, pensions, jornals de treballadors). Girona
(Gironès), Figueres, Bàscara, Pont de Molins, Orriols (Alt Empordà) i
Barcelona. 3 unitats. [38] p.
Català i castellà
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01.03.01.04.03. COMPTABILITATS GENERALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1846,
octubre,
21 - 1847,
desembre,
13

"Orriols, Terradellas y Alvilar. Compte de la cullita de 1846 que ha presentat
Dn. Vicens Oliva de Gerona en 9 de setembre de 1847"

Moja 212/12

1847,
setembre,
18 - 1848,
desembre,
31

"Orriols, Terradellas y Alvilar. Compte de la cullita de 1847 que ha presentat
Dn. Vicens Oliva de Gerona en 31 desembre 1848"

1860, juny,
23 - 1861,
setembre,
25

"Cuentas de la administración de los bienes de la Sra. Marquesa de Moya y
de Cartellá, sitos en la provincia de Gerona, esto es, en Massanet, Vidreras,
Martorell de la Selva, Fornells, Orriols y Terradellas, Vilarnadal, Santa Pau,
Sant Aniol, etc. y justificativos de dichas cuentas"

Dossier amb el compte presentat per Vicenç Oliva en el qual es fan constar
censos i altres ingressos senyorials així com despeses; les "Observaciones
en la cuenta de Dn. Antonio Oliva de Gerona de la cosecha de 1846" (amb la
conformitat de l'apoderat Pau Vilaró i esborranys de les observacions i de la
conformitat) i, relligats, però separadament, dos plecs dels corresponents
rebuts justificatius de les despeses (impostos, pensions, jornals de
treballadors). Girona (Gironès), Orriols i Figueres (Alt Empordà) i Barcelona.
3 unitats. [24] p.
Català i castellà
Moja 212/13

Dossier amb el compte presentat per Vicenç Oliva en el qual es fan constar
censos i altres ingressos senyorials així com despeses; les "Observaciones
en la cuenta de Dn. Vicente Oliva de Gerona del año 1847 que ha producido
en 31 diciembre de 1848" (amb la conformitat de l'apoderat Pau Vilaró), el
"Llevador general dels sensos que la egregia senyora marquesa de Cartellà
y de Moya reb en lo terme de Orriols, tant de blat, raims, vi, gallinas,
pollastres, oli, com diners. Comensa en lo añy 1840" en el qual es detallen
els censataris i inclou una valoració de les prestacions, i, relligats, però
separadament, dos plecs dels corresponents rebuts justificatius de les
despeses (impostos, pensions, jornals de treballadors). Girona (Gironès),
Orriols (Alt Empordà) i Barcelona. 3 unitats. [38] p.
Català i castellà
Moja 194/1

Dossier que inclou: el plec "Cuentas de la administración de bienes de los
marquesados de Moya y de Cartellá en la provincia de Gerona
correspondientes al año de 1860" (comptabilitat per despeses i entrades
realitzat per l'administrador Joaquim Artigas), la "Relación de los censos en
numerario que pertenecientes a los marqueses de Moya y de Cartellà se han
recaudado en la administración de Gerona durante el año 1860" (taula en la
qual consten els noms dels censataris, el seu domicili, la quantitat cobrada,
l'any de la pensió cobrada i observacions, fet pel mateix administrador), el
plec "Comptes del nou graner de la Torre de Cartellà (amb rebuts
justificatius) i comptes i rebuts justificatius de les despeses. Cervià de Ter
(Gironès), Orriols, Vilarnadal, Cabanes, Pont de Molins, Figueres (Alt
Empordà), Torroella de Montgrí (Baix Empordà), Maçanet de la Selva,
Vidreres, Lloret de Mar, Hostalric, (la Selva), Terradelles (Pla de l'Estany),
Girona, Barcelona. 95 4nitats. [124] p.
Castellà i català
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1860,
setembre,
17 - 1861,
octubre, 22

Rendiments de les propietats de la província de Girona dels anys 1857 a
1864

Moja 48/2

1861, juny,
1 - 1862,
maig, 31

"Cuenta de la administración de los bienes de la Sra. Marquesa de Moya y
de Cartellá, sitos en la provincia de Gerona, esto es, en Massanet, Vidreras,
Martorell de la Selva, Fornells, Orriols y Terradellas, Vilarnadal, Santa Pau,
Sant Aniol, etc. y justificativos de dichas cuentas"

Dossier que inclou l'estat dels productes líquids de les heretats de Torres de
Cartellà, molí de Martorell, castell i masos d'Orriols, Torre de Bach, castell i
masos de Sant Aniol, castell i molins de Santa Pau, Castell de Vilarnadal i
censos dels anys 1860 a 1864; una taula amb el títol "Producto líquido de los
patrimonios de la provincia de Gerona en los años 1857, 1858 1859" que
conté els rendiments en diner i en detall de les finques Torres de Cartellà,
Torre de Bach, molí de Martorell, Orriols, Sant Aniol, Santa Pau i Vilarnadal;
l'"Estado de los productos obtenidos en el presente año 1860 en las
heredades que el marquesado de Moya y de Cartellá posee en esta
provincia de Gerona", en el qual es detalla per cada finca, la data de la
collita, els productes i la quantitat collida i observacions, amb un resum;
l'"Estado de los establecimientos que ha hecho el infrascrito como
apoderado de la excelentísima señora marquesa de Moya, con expresión de
los enfiteotas, entradas satisfechas y censo consignado"; l'"Estado de los
laudemios que ha cobrado el infrascrito administrador de bienes del
marquesado de Moya en la provincia de Gerona con expresion de las
circunstancias con que se hizo el pago", detall de les collites de 1861 per
finques i productes amb el títol "Recolección de frutos en las cosechas del
año de 1861"; una lletra dirigida a Joaquim Artigas en la qual se li comunica
la quantita del seus honoraris com a administrador de les finques de Girona i
una nota amb els noms de llogaters, masover i administrador de Girona.
Girona i Barcelona. 8 unitats. [15] p.
Castellà

Moja 194/2

Dossier que inclou: el plec "Cuenta que presenta D. Joaquin Artigas de la
administración de los bienes de los marquesados de Moya y de Cartellá en la
provincia de Gerona comprendiendo desde 1 junio 1861 hasta 29 mayo
1862" (comptabilitat per entrades i despeses, amb un duplicat), el "Resumen
general comparativo de los ingresos con los gastos figurados en las cuentas
generales de administración de los patrimonios de los marquesados de Moya
y de Cartellá en la provincia de Gerona, correspondientes al año transcurrido
desde 1 junio de 1861 hasta fin de mayo de 1862", la "Relación de los
individuos que han redimido censos que prestaban a la casa de Ca[r]tellá en
el año 1851", sis formularis amb les relacions dels censos cobrats del
patrimoni de Vidreres, Maçanet i Martorell de la Selva, Orriols i Vilarnadal
(taules en les quals consten els noms dels censataris, el seu domicili, la
quantitat cobrada, l'any de la pensió cobrada i observacions), el certificat
estès per l'Ajuntament de Santa Pau pel qual es fa constar que Jaume
Avellana ha satisfet les contribucions i comptes i rebuts justificatius de les
despeses. Olot, Santa Pau, Sant Aniol de Finestres (Garrotxa), Orriols,
Vilarnadal, Cabanes, Figueres (Alt Empordà), Torroella de Montgrí (Baix
Empordà), Maçanet de la Selva, Vidreres, Martorell de la Selva (la Selva),
Terradelles (Pla de l'Estany), Girona, Barcelona. 84 unitats. [135] p.
Castellà, català i francès
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1862, maig, "Cuentas de la administración de los bienes de la Sra. Marquesa de Moya y
1 - 1863,
de Cartellá, sitos en la provincia de Gerona, esto es, en Massanet, Vidreras,
maig, 1
Martorell de la Selva, Fornells, Orriols y Terradellas, Vilarnadal, Santa Pau,
Sant Aniol, etc. y justificativos de dichas cuentas"

Moja 194/3

Dossier que inclou: el plec "Cuentas que presenta Joaquin Artigas,
apoderado de la excelentísima doña Josefa de Sentmanat, de Sarriera y de
Cupons, marquesa viuda de Castelldorrius y sucesora a los marquesados de
Moya y de Cartellá de la administración de los bienes de la misma señora en
la provincia de Gerona, comprendiendo desde 1 junio 1862 hasta 31 mayo
1863" (comptabilitat per entrades i despeses), el "Resumen general
comparativo de los ingresos con los gastos figurados en las cuentas
generales de administración de los patrimonios de Moya y de Cartellá en la
provincia de Gerona, correspondientes al año transcurrido desde 1 junio de
1862 hasta 31 mayo de 1863", la "Relación de los sujetos que han redimido
censos que venían prestando a la casa de Cartellá", sis formularis amb les
relacions dels censos cobrats del patrimoni de Vidreres, Maçanet i Martorell
de la Selva, Orriols i Vilarnadal (taules en les quals consten els noms dels
censataris, el seu domicili, la quantitat cobrada, l'any de la pensió cobrada i
observacions) i comptes i rebuts justificatius de les despeses (amb un plec
dedicat a obres de manteniment en el Castell de Vilarnadal). Orriols,
Vilarnadal, Pont de Molins, Masarac, Peralada (Alt Empordà), Torroella de
Montgrí (Baix Empordà), Maçanet de la Selva, Vidreres (la Selva),
Terradelles (Pla de l'Estany), Girona, Barcelona. 70 unitats. [98] p.
Castellà i català
1864, juny,
1 - 1868,
gener, 31

"Cuentas de la administración de los bienes de la Sra. Marquesa de Moya y
de Cartellá, sitos en la provincia de Gerona, esto es, en Massanet, Vidreras,
Martorell de la Selva, Fornells, Orriols y Terradellas, Vilarnadal, Santa Pau,
Sant Aniol, etc. y justificativos de dichas cuentas"

Moja 194/4

Dossier que inclou: el plec "Cuentas que presenta Joaquin Artigas a la
herencia de confianza de la difunta señora marquesa de Moya,
comprendiendo desde 1 junio 1864 hasta fin de enero del presente año
1868" (comptabilitat per entrades i despeses), un informe d'observacions als
comptes anteriors (amb un duplicat), quatre formularis amb les relacions dels
censos cobrats del patrimoni de Santa Pau i Maçanet de la Selva i Vilarnadal
(taules en les quals consten els noms dels censataris, el seu domicili, la
quantitat cobrada, l'any de la pensió cobrada i observacions), taula amb set
relacions de cobraments per censos i arrendaments, i comptes, lletres i
rebuts justificatius de les despeses (amb un plec dedicat a una causa judicial
per una venda de llenya). Orriols, Vilarnadal, Pont de Molins, Masarac,
Peralada (Alt Empordà), Torroella de Montgrí (Baix Empordà), Maçanet de la
Selva, Vidreres (la Selva), Terradelles (Pla de l'Estany), Girona, Barcelona.
108 unitats. [165] p.
Castellà i català
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01.03.02.01. ARXIU.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1530]

"Notas de Fra Sabestià de Cartellà Pabordre de Ripoll"

Moja 488/I

Llibre amb regestos redactats per Sebastià de Cartellà d'instruments jurídics
referents al patrimoni dels Cartellà ubicat a Martorell datats entre 1253 i
1334. Inclou l'assentament del naixement d'Emerenciana de Cartellà
Sabastida el 18 de juliol de 1582, d'unes notes de Francesc de Cartellà sobre
escriptures i, sense relligar, una nota del mateix Francesc de Cartellà en el
qual adverteix de la conveniència de buscar testaments, que es detallen.
[Girona] i Barcelona. [7] p.
Català i llatí
[1724]

Inventari de l'arxiu del patrimoni Cartellà i dels llinatges vinculats

Moja 522

Llibre amb els inventaris dels diferents fonts arxivístics de l'arxiu del
patrimoni Cartellà, organitzat per lletres: el Cartellà amb lletra G (el qual
inclou així mateix els patrimonis Camós (lletra A) i Aonès (lletra D)), el
Desbach amb lletra B (el qual inclou també el Desvern (lletra C) i
l'Avellaneda (lletra E) i el Malla amb lletra F. A l'inici es troba un resum de la
composició de les hisendes de les cases de Cartellà, Malla, Desbac i Aones.
Cada patrimoni disposa d' un sumari per tipologies documentals que remet,
en les llinatges Camós, Desbac, Desvern, Aones i Avellaneda, a un número
de catalogació i al foli en el qual s'assenta el regest; mentre que amb els
llinatges Malla i Cartellà el sumari només proporciona el número de foli on es
troba el regest, el qual ofereix no obstant un número de catalogació. Inclou,
separadament, una relació anòmina redactada possiblement a inicis del
segle XX amb els pergamins de cada patrimoni existents i faltants a l'arxiu.
[Barcelona]. [625] p.
Català
sd.

Regest de l'escriptura de remissió de drets atorgada per Pere Ramon de
Vilademany i el seu fill Arnau a favor de Bernat de Cartellà el 28 de maig de
1227

Moja 19/4

Resum anònim, possiblement redactat en el segle XVII, de l'escriptura
protocol·litzada per Bernat Esteve, canonge i notari de Girona, el 28 de maig
de 1227 per la qual Pere Ramon i Arnau de Vilademany, pare i fill
respectivament, feren remissió de drets a favor de Bernat de Cartellà. Sl. 1 p.
Català
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01.03.02.02.01. GENEALOGIES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1520]

Genealogia del llinatge Cartellà redactada per Sebastià de Cartellà, monjo
del Monestir de Ripoll

Moja 19/2

Sebastià de Cartellà, fill d'Arnau Benet de Cartellà, donzell, i d'Eleonor
Sarriera, fa relació dels senyors i hereus de la Torre i força de Cartellà de
1160 fins a 1514, en forma d'història genealògica, anotant els matrimonis,
les quantitats dels dots i els fills de cada generació. Amb anotacions de
Francesc de Cartellà. [Ripoll (el Ripollès)]. [10] p.
Català
[1610]

"Part del abre o descendèntia de la casa de Cartellà de Folgons treta dels
papés de la casa de don Lluís Descallar que s'és trobada escrita per mà de
fra Callar, monio de Ripoll"

Moja 30/5

Notes biogràfiques de Ramon Galceran de Cartellà, de la seva esposa
Guillerma i dels seus descendents redactades per Francesc de Cartellà.
[Girona]. [2] p.
Català
[1611]

Dades biogràfiques de la família d'Arnau de Cartellà

Moja 30/4

Notes biogràfiques d'Arnau de Cartellà, de la seva esposa Ermensen i dels
seus fills, amb notícies de 1159 a 1247, redactades per Francesc de Cartellà
i en les quals es detallen els números de catalogació de les escriptures que
corraboren les dades familiars. [Girona]. Esborranys. [8] p.
Català
[1611]

Genealogia i arbre del llinatge Cartellà

Moja 30/1

Història genealògica redactada per Francesc de Cartellà en el qual es
detallen passant des del primer membre conegut de l'any 1140, Arnau de
Cartellà, fins a Francesc de Cartellà i Malla, els matrimonis i fills de cada
generació, amb les dots aportades per les mullers, i, si són conegudes, les
referències de les escriptures de capítols matrimonials i testaments. Inclou
separadament un arbre genealògic que s'inicia amb Arnau de Cartellà el 778.
[Girona]. 2 unitats. [17] p.
Català
[1626]

Genealogia del llinatge Cartellà des de l'any 1214 fins a 1624

Moja 30/3

Història genealògica redactada per Francesc de Cartellà en el qual es
detallen els primogènits del llinatge Cartellà des de Bernat de Cartellà, casat
el 1214, fins a Jaume de Cartellà, fill de Francesc i Estàsia; possiblement
estès amb la intenció d'aconseguir un títol nobiliari. [Girona]. [6] p.
Castellà
[1632]

"Árbol y descendentia de la casa de Cartellá escrita y trabaiada por don
Alexandre de Cartellá, señor de dita casa que murió en el anyo de 1632"

Moja 30/2

Alexandre de Cartellà fa relació dels senyors i hereus de la Torre i força de
Cartellà des de l'any 778 fins a 1632, en forma d'història genealògica,
anotant els matrimonis, les quantitats dels dots i els fills de cada generació.
Inclou còpia amb afegits; ambdues unitats amb anotacions marginals de
Francesc de Cartellà. [Girona]. 2 unitats. [78] p.
Castellà
Fons Marquesat de Moja
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1553, març, Notes redactades per Montserrat Cartellà sobre baptismes i defuncions de la Moja 18/10
19 - 1555,
família Cartellà esdevinguts entre 1521 a 1555
desembre,
10
Montserrat Cartellà, fill de Miquel i Magdalena de Malla, anota els baptismes i
defuncions familiars anteriors a 1553 que es troben en un llibre (amb notes
de 1522 a 1544), i assenta els posteriors fins el 10 de desembre de 1555.
Sl. [2] p.
Català
sd.

"Notas sobre succesió".

Moja 19/74

Anotacions anònimes possiblement redactades amb la finalitat de redactar
un arbre genealògic sobre diferents membres del llinatge Cartellà, Desbac i
Oms. [Barcelona]. 2 unitats. [8] p.
Català
Sd.

Apunts genealògics sobre el llinatge Cartellà

Moja 19/1

Nota anònima sobre la genealogia del llinatge Cartellà redactada a partir de
les notícies contingudes en una confessió emfitèutica atorgada per
Alexandre de Cartellà favor del bisbe de Girona el 3 de febrer de 1604 en la
qual es fan constar els primogènits des de darreries del segle XVI fins al
segle XI, disset generacions. [Barcelona]. [3] p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.03.02.02.02. CERTIFICATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1535 /
1581]

Certificats del baptisme dels germans Rainer, Pere i Antic de Cartellà

Moja 19/5

Joan Roig, prevere i vicari de la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la
Selva, dóna fe i transcriu els assentaments realitzats per mossèn Miquel
Corona, prevere i vicari de l'esmentada parròquia, en el llibre de bateigs dels
baptismes de Montserrat, Pere i Antic de Cartellà, batejats el 14 de setembre
de 1527, l'11 d'abril de 1529 i el 17 d'agost de 1531 respectivament. Amb
anotacions posteriors de les defuncions de Pere i Antic el mes d'octubre de
1580 i 16 de gener de 1581 respectivament. Maçanet de la Selva (la Selva).
[2] p.
Català i llatí
[1630]

"Copia del epitafi posat en lo tumul de Roger de Cartella, canonge y
pebredre [sic] de la Seu de que·s en las claustras de dita Seu"

Moja 18/26

Transcripció, possiblement redactada per Francesc de Cartellà, del text de
l'epitafi del sepulcre de Roger de Cartellà, mort el 11 de febrer de 1467.
[Girona]. 2 unitats. [4] p.
Llatí
[1630]

"Jornadas dels batismes de Galceran, Phederic, Benet, Anestàsia, Isabel y
Paula, fills de Miquel y Margarida de Cartellà"

Moja 19/36

Relació possiblement redactada per Francesc de Cartellà, ordenada
cronològicament, dels baptismes dels fills de Miquel de Cartellà i de
Margarida Desbac, amb l'assentament també dels padrins. [Maçanet de la
Selva (la Selva)]. [2] p.
Català
[1660,
març, 1]

"Òbit de dona Francisca Meca y de Cartella al primer de mars 1660"

Moja 18/5

Ramon Payssa, prevere beneficiat i arxiver de la Parròquia de l'església de
Sant Pere de les Puelles, de Barcelona, transcriu i certifica l'assentament
que es troba en l'arxiu parroquial de la defunció de Francisca Meca i Cartellà.
Barcelona. 2 p.
Llatí i català
[1670]

Nota anònima de sol·licitud de les partides de bateig de Galceran de Cartellà Moja 19/35
i de defunció de Margarida Desbac i relació de baptismes d'aquest matrimoni
Anotació en la que després d'assenyalar que per carta de Garau Pares,
domer de Maçanet, dirigida a Lluís de Cartellà l'1 de maig de 1674 hi ha
constància de la partida de bateig de l'ardiaca Benet de Cartellà, fill petit de
Miquel de Cartellà i de Margarida, demana la del fill major, Galceran i també
la de la defunció de Margarida, muller de Miquel de Cartellà. I relació amb els
baptismes dels fills i filles de Miquel i Margarida: Galceran, Federic, Estàsia,
Isabel, Paula i Benet. [Barcelona i Maçanet de la Selva (la Selva)]. 2 unitats.
3 p.
Català
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01.03.02.02.02. CERTIFICATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1694]

"Los batismes de la Torra y forsa de Cartella de la parrochia de Sant Llorens Moja 18/13
de Massanet de la Selva"
Relació dels baptismes i defuncions de la família Cartellà, des de 1515 fins a
1694, que es troben assentats en els llibres de l'arxiu de l'església de Sant
Llorenç de Maçanet. [Maçanet de la Selva (la Selva)]. [3] p.
Català

[1864]

"Copia de una inscripción que había en una lápida que fue estraída de la
pared en 185.. Para construir el altar de la Inmaculada Concepción y fue
depositada en poder del Domero"

Moja 488/II/62

Transliteració de la llegenda d'una làpida sepulcral del llinatge Cartellà amb
data de 1384. [Barcelona]. [2] p.
Castellà i català
1618,
Acta de presència i descripció de l'epitafi de Guillem Galceran de Cartellà
Moja 18/25
setembre, 4
Joan Miquel Savarres, notari de Girona, a requeriment d'Alexandre i de
Francesc de Cartellà, estèn acta de presència i descripció de l'epitafi datat el
1293 del sepulcre de Guillem Galceran de Cartellà localitzat en la capella
major del Monestir de Sant Francesc de Girona. Girona. Còpia autèntica
estesa per Miquel Mascord, notari de Girona. [3] p.
Llatí
1619,
febrer, 18 1632,
gener, 29

"Batisme de Francesc de Cartellà fet a 31 de maig de 1584 en la iglesia de
Santa Maria de la Mar de Barcelona"

1631, juny,
18

Partida de bateig de Joan Rafel de Cartellà i Viver, fill de Francesc i
Anastàsia Viver

Moja 18/32

Certificats estesos per Montserrat Vila Salom, Josep Colldelram i Joan
Almunia, preveres de l'església de Santa Maria del Mar de Barcelona, pels
quals donen fe i transcriuen la partida de bateig, de data 31 de maig de
1584, de Francesc de Cartellà, estesa en el llibre de baptismes de l'arxiu de
l'església. Barcelona. 3 unitats. [6] p.
Llatí i català
Moja 18/35

Certificat estès per Onofre Caixas, notari de Girona, pel qual dóna fe i
transcriu la partida de bateig, de data 27 de maig de 1617, de Joan Rafel de
Cartellà, estesa en el "Llibre de bateigs" de la Seu de Girona. Girona. 1 p.
Català i llatí
1660,
"Per lo òbit de don Francesch de Cartella y Malla a 30 [sic] de juliol 1660..."
Moja 18/4
novembre, 7
Josep Conill, prevere de la Parròquia de l'església de Santa Maria del Mar,
de Barcelona, transcriu i certifica l'assentament que es troba en el "Llibre
dels obits" de l'arxiu parroquial de l'ofici de requiem celebrat el 13 de juliol de
1660 per l'ànima de Francesc de Cartellà, mort a Girona, en el carrer dels
Mercaders. Barcelona. 2 p.
Llatí i català
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1661,
febrer, 23

"Batisma de dona Gertrudis de Cartellà, filla de don Jayme de Cartellà y de
dona Maria muller sua a 10 de juny 1633"

Moja 18/6

Miquel Pons, prevere de la Catedral de Girona, transcriu i certifica
l'assentament que es troba en el "Llibre de batismes de la Seu de Gironal'
del baptisme de Gertrudis de Cartellà, filla de Jaume i de Maria. Inclou un
duplicat. Girona. 2 unitats. [5] p.
Llatí i català
1662, agost, "Òbit de don Joan de Cartella a 6 de mars 1634"
17
Miquel Pons, prevere de la Catedral de Girona, transcriu i certifica
l'assentament que es troba en el "Llibre de obits y nupcies de la Seu de
Gironal' de la defunció de Joan de Cartellà. Girona. [2] p.
Llatí i català

Moja 18/8

1662, agost, "Batisma de don Joan de Cartella a 27 de maig 1617"
17
Miquel Pons, prevere de la Catedral de Girona, transcriu i certifica
l'assentament que es troba en el "Llibre de batismes de la Seu de Geronal'
del baptisme de Francesc de Cartellà, fill de Francesc Cartellà i Malla i
d'Estasia. Girona. [3] p.
Llatí i català

Moja 18/7

1674,
desembre,
11

"Òbit de la senyora Margarida de Cartellà y Desbach a 1 de fabrer 1571"

Moja 19/32

1675,
desembre,
11 / [1680]

Partida de bateig de Galceran de Cartellà i Desbac, fill de Miquel i Margarida Moja 18/31
Desbac

Perard Parer, prevere i domer de l'església parroquial de Sant Llorenç de
Maçanet de la Selva, a requeriment de Lluís de Cartellà i Desbac, domiciliat
a Girona, dóna fe i transcriu l'assentament realitzat en el llibre d'òbits de
l'esmentada església de la defunció de Margarida Desbac l'1 de febrer de
1571. Maçanet de la Selva (la Selva). [2] p.
Llatí i català

Certificats estesos per Gerard Pares i Jaume Suradell, preveres de l'església
de Sant Llorenç de Maçanet, pels quals donen fe i transcriuen la partida de
bateig, de data 12 de desembre de 1555, de Galceran de Cartellà, estesa en
el llibre menor de l'església per Joan Roig, prevere i vicari de Maçanet.
Maçanet de la Selva (la Selva). 2 unitats. [4] p.
Llatí i català
1767,
novembre,
24

Partida de bateig de Lluís Catllar, fill de Ponç Catllar i Cecília Cardona

Moja 1/26

Certificat estès per Anastasi Sancho, prevere, el qual dóna fe i transcriu la
partida de bateig, de data 3 d'agost de 1557, de Lluís Catllar Cardona,
assentada en el llibre de baptismes. Barcelona. Imprès i manuscrit. [1] f.
Llatí
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1773, maig, Certificat notarial de l'àpoca i confessió atorgada per Narcís Galí a favor
25
d'Antoni Gou del retorn de la clau del taüt del marquès de Cartellà

Moja 1/45

Bonaventura Bou i Guinart, notari de Girona, certifica i transcriu sobre paper
segellat l'escriptura d'àpoca i confessió atorgada davant seu per Narcís Galí,
prevere i beneficiat de la Catedral de Girona, a favor d'Antoni Gou, prevere,
el dia 18 de maig de 1773, en la que exposa que el mateix Antoni Gou li lliurà
la clau del taüt d'Ignasi Alemany i Descatllar, marquès de Cartellà, cadàver
del qual el dia 4 de maig li fou lliurat per donar-li sepultura en el vas de la
família Cartellà, clau que fou retornada el mateix dia 4 al prevere carmelita
Bonaventura Taulet després d'obert el taüt i comprovat que en el mateix es
trobava el cos del difunt marquès. Girona. [1] bif.
Castellà
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[1640]

"Consert del casament de dona Francisca de Oms y de Cartellà y don Anton Moja 19/49
Meca"
Francesc de Cartellà d'una part i Federic Meca, amb la intervenció de Garau
de Guardiola i Joan d'Ardena, convenen contracte privat de capítols
matrimonials de l'enllaç d'Anton Meca i Francisca d'Oms i de Cartellà pel
qual Federic Meca i la seva esposa Anna es comprometen a fer donació
universal al seu fill Anton de tots els seus béns, amb reserva d'usdefruit i de
10.000 lliures, la qual es deixa sotmesa a condicions, i Francisca d'Oms i de
Cartellà aporta en dot 8.000 lliures, a satisfer en diferents terminis i
conceptes. Inclou, separadament, memorials, que són citats en el contracte
privat, en forma de relació, de 4 censals aportats en concepte de dot per un
import de 2.156 lliures i 16 sous i dels vestits i robes de Francisca d'Oms i de
Cartellà; signats, contracte i memorials, per Joan d'Ardeny i Garau de
Guardiola. S.l. [6] p.
Català

[1689]

Contracte privat dels capítols matrimonials de Pere de Cartellà i Desbac i
Emanuela d'Oms

Moja 19/67

El senyor Emanuel de Sentmenat, Anton d'Oms i Cabrera i Narcís Descatllar
signen, com a tractadors de l'enllaç matrimonial de Pere de Cartella amb
Emanuela d'Oms, el contracte privat de capítols matrimonials en el qual es
detalla la donació que fan Lluís de Cartellà i la seva esposa Geltrudis de
Cartellà al seu fill Pere, sota condicions i pactes, i la donació en concepte de
dot i de drets de legítima d'Anton d'Oms, germà d'Emanuela d'Oms, també
sota condicions. [Barcelona]. [2] p.
Català
[1690]

Contracte privat dels capítols matrimonials de Narcís Descatllar i Maria de
Cartellà i Desbac

Moja 19/52

El comte de Solterra i Anton de Rocabertí signen, possiblement com a
tractadors d'ambdues parts, el contracte privat de capítols matrimonials de
l'enllaç de Narcís Descatllar i Maria de Cartellà i Desbac, filla de Lluís, en el
qual es detalla la quantia del dot i de les obligacions del futur marit.
[Barcelona]. [2] p.
Castellà
[1728]

Capítols matrimonials d'Ignasi de Cartellà, fill de Pere i Manuela d'Oms, i de
Maria de Sarriera

Moja 18/9

Proposta de capítols matrimonials redactats pels marquesos de Cartellà i
resum dels mateixos atorgats davant el notari Josep Llaurador el 12 i 30
d'octubre de 1728, pels quals feren donació i heretament universal per
després de la seva mort al seu fill Ignasi de totes les possessions i drets, i
Joan de Sarriera i de Gurb i la seva esposa Maria Anna aporten en dot per a
la seva filla Maria 18.000 lliures i dos baguls. [Barcelona]. 2 unitats. [4] p.
Català
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[1840]

Fitxa sobre l'escriptura de capítols matrimonials de Joana de Cartellà i de
Llúria

Moja 18/12

Nota sobre l'existència dels capítols matrimonials de Joana de Cartellà i de
Llúria, protocol·litzats per Francesc Reverter, notari de Barcelona, el 29 de
novembre de 1655, en la que es fa constar que la informació s'extreu del
llibre "Llibre major 3r. que comensa en 1635 y acaba en juriol y agost de
1659". [Barcelona] 1 p..
Català
1425, juny,
16

"Carta nubtial entra mossèn Ramon de Cartellà cavaller y fill de mossèn
Johan Berenguer de Cartellà y de la senyora Margarida muler sua ab la
donzella na Johana filla dels venerables en Jauma Rovira y de na Coloma
muler sua"

Moja 19/12

Escriptura de la constitució del dot atorgada per Joana Rovira i Ramon de
Cartellà, seguint els capítols matrimonials protocol·litzats per Pere d'Era,
notari d'Olot, entre Ramon de Cartellà, fill de Joan Berenguer i Margarida de
Cartellà de Folgons, d'una part, i Joana Rovira, filla de Jaume Rovira i la
seva esposa Coloma, difunts, per l'altra, per la qual Joana Rovira satisfà en
diferents partides el dot, el qual a continuació és acceptat i reconegut per
Ramon de Cartellà. Olot (la Garrotxa). Còpia simple. [7] p.
Llatí
1499,
gener, 25

"Compromís fermat entra mossèn Arnau Benet de Cartellà y mossèn Johan
Desbals"

Moja 19/28

Arnau Benet de Cartellà, donzell domiciliat a Maçanet, del vescomtat de
Cabrera, d'una part, i mossèn Joan Desbalbs, donzell domiciliat en la
parròquia de Santa Coloma de Farnés, de l'altra, convenen en nomenar a
Pere Francesc de Santceloni, canonge de la Seu de Girona; Galceran de
Cartellà, monjo i pabordre del Monastir de Ripoll, i Joan de Bell-lloc, donzell
domiciliat a Palafolls, com a jutges compromissaris i àrbitres per resoldre les
diferències pel dot de Brígida, difunta esposa de Joan Desbalbs i germana
de Galceran de Cartellà, i altres drets. Girona. Còpia autenticada per Jaume
Belljola. [30] p.
Llatí
1504,
gener, 10

"Actes fets entre Arnau Benet de Cartellà, senyor de la torre o forsa de
Cartellà, y Francesc Miquel de la Bisbal y Margarida, sa muller, gendre y filla
respective de dit Cartellà"

Moja 19/29

Francesc Miquel, domiciliat a la Bisbal, i la seva esposa Margarida de
Cartellà atorguen escriptura de lluïció a favor d'Arnau Benet de Cartellà,
sogre i pare respectivament dels atorgants, d'un censal de 40 lliures de
pensió anual i 80 lliures de preu que ell i la seva esposa Elionor Sarriera, els
hi van vendre el mes d'abril de 1489 amb motiu dels seus capítols
matrimonials, el qual es transcriu. Girona. Còpia autèntica estesa per Jaume
Vives, notari de Girona. [29] p.
Llatí
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1518,
febrer, 7

Compromís signat entre Miquel de Cartellà i Benet Camós

Moja 19/21

Miquel de Cartellà, en nom propi i com a procurador de la seva germana
Margarida Miquel, d'una part, i Benet Camós, en nom propi i com a
procurador de la seva mare, de l'altra. [Girona]. Còpia simple. [3] p.
Llatí

1571, agost, Capítols matrimonials de Miquel de Cartellà, fill de Miquel i Magdalena, i
31
Anna de Terça, filla de Miquel i de Jerònima

Moja 19/6

Escriptura de capítols matrimonials protocol·litzats per Lluís Rufet, notari de
Barcelona, entre Miquel de Cartellà, donzell, senyor del Castell de Cartellà i
fill de Miquel i Magdalena, difunts, d'una part, i Anna de Terça, donzella, filla
de Miquel de Terça, donzell, doctor en drets i regent del Supremo Consell del
rei, i Jerònima Boteller, difunts, per l'altra, per la qual Jaume de Terça, germà
d'Anna i hereu universal del seu pare, fa donació de 3.000 lliures, a satisfer
en diferents terminis, sota pactes i condicions fideicomissàries, les quals
Anna de Terça les aporta en dot, signant ambdós germans escriptura de
reconeixement de deute a favor de Miquel de Cartellà i renunciant Anna a
qualsevols drets sobre l'heretat dels pares. Per altra part, Miquel de Cartellà
atorga carta dotal i li fa donació de 1.500 lliures en concepte d'escreix.
Barcelona. Còpia autèntica estesa per Lluís Rufet. [11] p.
Català i llatí
1605,
gener, 15 1620, juliol,
21

"Capítols matrimonials de Francesch de Cartellà y Malla y de Estesia de
Moja 18/11
Cartella y del Viver rebuts en poder de Pere Puig, notari de Perpinyà a 20 de
gener de 1605"
Dossier amb: escriptura de capítols matrimonials protocol·litzats per Pere
Puig, notari de Perpinyà, atorgats per Francesc de Cartellà i Malla, donzell,
fill de Galceran, domiciliat en la ciutat de Girona, i d'Àngela, difunta, (amb el
consentiment de Benet de Cartellà, canonge de la Seu de Girona, germà i
oncle rerspectivament, i de Francesc Santjust, abat d'Arles; dels senyors
Miquel Sabastida, Pere Desbac, Alexandre Cartellà i de les senyores Isabel i
Paula de Cartellà, monges del monestir de Sant Daniel de Girona, oncles,
cosí germà i ties respectivament) d'una part, i Estàsia del Viver, donzella, filla
de Serafí, donzell domiciliat en la vila de Perpinyà, i d'Anna, (amb el
consentiment també d'Onofre Carles i de la seva esposa Estefania, i dels
senyors Anton de Vilaplana i de la seva muller Victòria, i de Pere i Montserrat
Millàs, donzells domiciliats a Girona, oncles i ties) de l'altra. Galceran de
Cartellà fa donació de la Torre o Força de Cartellà i d'altres propietats que es
detallen. A continuació segueixen quatre àpoques. Inclou, separadament,
sense relligar, una escriptura de poders atorgats per Galceran i Francesc de
Cartellà a favor de Benet de Cartellà, una còpia dels capítpols amb l'anotació
que Serafí del Viver i la seva esposa Anna atorgaren davant el mateix notari
el 26 de febrer de 1605 carta d'evicció, una còpia de l'esmentada escriptura
d'evicció, l'apoca atorgada per Francesc de Cartellà el 21 de juliol de 1620
d'haver rebut 600 lliures del dot convingut i una segona còpia dels capítols.
Còpies simple i autèntica estesa per Francesc Puig, notari de Perpinyà, el 10
de maig de 1620. 5 unitats. [68] p.
Llatí i català
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1631, febrer "Capítols matrimonials entre don Jayme de Cartella y dona Maria de Aones
16
firmats a 16 de fabrer 1631 en poder de Esteva Gilabert Bruniquer y
Francesch Pla notaris de Barcelona simul estipulantes".

Moja 75/I

Capítols matrimonials atorgats davant els notaris Esteve Gilabert Bruniquer i
Francesc Pla, notaris de barcelona, entre el senyor Jaume de Cartellà, fill de
Francesc de Cartellà i Malla i d'Estàsia de Cartellà i Viver, i la senyora Maria
d'Aonès, filla del noble Joan d'Aonès, senyor de les baronies de Rubió i
carlanies d'Alós i Baldomar, i de la senyora Jerònima d'Aonès i Tavarner. A
continuació segueixen còpies dels articles dels capítols matrimonials
referents a la constitució dotal, els espolis, l'esponsalici i l'escreix. Còpies
autèntiques datades el 1637 i 1638.
Català i llatí
1657,
novembre,
12

Lletra citatòria dirigida a Francesc de Cartellà a instància de Maria d'Aones i
de Cartellà, viuda de Jaume de Cartellà

Moja 1 bis/58

Joan Ballaró notifica a Francesc de Cartellà que per part de Josep Oriol,
prevere com a procurador de Maria d'Aones, li ha estat presentada
demanda, que transcriu, en la qual s'exposa que Maria d'Aones desitja
cobrar de Francesc de Cartellà 2.000 lliures de plata que li deu pels capítols
matrimonials protocol·litzats per Esteve Gilabert Bruniquer i Francesc Pla,
notaris de Barcelona, a 16 de febrer de 1631, suplicant sigui l'esmentat
Francesc de Cartellà condemnat a pagar les 2.000 lliures juntament ab les
despeses; per la qual cosa el requereix a comparèixer i respondre en un
termini de 26 dies. Barcelona. [2] p.
Llatí i català
1682,
setembre,
17

"Apocas del dot de dona Maria Descallar de Cartella y Desbach"

Moja 1/35

Narcís Descatllar, senyor del lloc de Catllar, i la seva esposa Maria de
Cartellà atorguen escriptura d'àpoca a favor del noble senyor Lluís de
Cartellà i Desbac, de Girona, de 5.000 lliures a compliment de 11.000 lliures,
les quals corresponen a les 14.000 que Lluís de Cartellà per capítols
matrimonials es comprometé a pagar en concepte de dot. Barcelona. Còpia
autèntica estesa per Ramon Vilana Perlas, notari de Barcelona. [4] f.
Llatí

Fons Marquesat de Moja

793

01.03.02.02.03. RÈGIM MATRIMONIAL.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1689,
novembre,
23

Acta de manifestacions i escriptura d'àpoca atorgada per Pere de Cartellà i
Desbac i Emanuela d'Oms a favor d'Anton d'Oms

Moja 18/23

Pere de Cartellà i Desbac com a usufructuari i Emanuela d'Oms com a
propietària, després de manifestar que en els apuntaments del capítols
matrimonials del seu futur matrimoni signats, per part d'Emanuela d'Oms, per
Emanuel de Sentmenat i Anton d'Oms, capità de cavalls, i per part de Pere
de Cartellà, Lluís de Cartellà i Narcís Descatllat està ajustat la forma amb la
qual Anton d'Oms, germà d'Emanuela, pagarà 14.000 lliures en concepte de
dot, i en consideració que en la taula de canvi i comuns depòsits de
Barcelona es troben 2.000 lliures a solta de Ramon de Vilana Perlas de resta
de les 10.000 destinades al dot, i que a la vegada són part del producte
d'una venda efectuada a favor de Josep de Pons i de Guimerà el 12 de maig
de 1682, en consideració també que la Reial Cancelleria ha condemnat
verbalment a soltar i girar les 2.000 lliures a Anton d'Oms, aproven i
confirmen l'àpoca de la solta de la quantitat esmentada, eximint de
responsabilitats a Ramon de Vilana Perlas. Barcelona. Còpia autèntica
estesa per Ramon Vilana Perlas, notari de Barcelona, i signada pels notaris
Guillem Bosom, Marià Rufasta i Josep Cervera. [4] p.
Llatí i català
1846, juliol,
9

Nota referent a la dot de Marianna de Cartellà, filla de Pere de Cartellà i
Manuela d'Oms

Moja 18/37

Anotació anònima estesa per l'interès de saber si es verificaren o no els
pagaments en tres terminis de la dot de 15.000 lliures de Marianna de
Cartellà, casada amb Joan Manuel de Sentmenat el 31 d'agost de 1725.
[Barcelona] [2] p.
Castellà
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[1580]

"Compte donat per Bernat Caselles, notari públich de Girona, per als senyors Moja 19/41
marmessors y hereters del il·lustre y molt reverend senyor Antich de Cartellà
quondam ardiacha de Baselú, etc de 12 lliures".
Minuta pels treballs realitzats pel notari Bernat Caselles per encàrrec d'Antic
de Cartellà i pendents de cobrar en el qual es fan constar els conceptes
(escriptures de revocació de poders, procures, debitoris, vendes, censals...) i
les dates. A continuació el mateix notari reconeix deure quinze anyades del
cens anual que prestava a l'esmentat ardiaca per una notaria a [Sant Esteve
de] Palau Sardiaca. [Girona]. [3] p.
Català

[1629]

"Memorial dels béns mobles e im[mobles] del senyor don Miquel de Cartellà" Moja 30/7
i relació de les càrregues lluïdes per Galceran de Cartellà
Informe redactat per Francesc de Cartellà del valor de l'heretat de Miquel de
Cartellà, amb el detall de les propietats, i relació de pagaments efectuats per
Galceran de Cartellà per satisfer deutes i també lluïr càrregues. [Girona]. 2
unitats. [4] p.
Català

[1665]

Notes referents a les defuncions de Francesc de Cartellà i Malla, la seva filla
Francisca i dels drets d'herència dels fills de Gertrudis de Cartellà

Moja 19/50

Nota anònima possiblement redactada amb motiu d'una causa judicial
relacionada amb els drets de l'herència de Francesc de Cartellà el qual
sobrevisqué al seu fill i hereu Jaume i a la seva filla Francisca, casada en
segones núpcies amb Anton Meca, per la qual cosa són els fills de Gertrudis
de Cartellà, filla i hereva de Jaume de Cartella, néta de Francesc, nascuts
abans de la seva mort. [2] p.
Català
[1770]

Despeses de la malaltia, l'enterrament i de les misses celebrades per l'ànima Moja 19/72
d'Ignàsia Alberta de Xatmar i de Cartellà
Relació dels pagaments efectuats durant la malaltia i per la mort d'Alberta de
Xatmar i de Cartellà, amb el detall del conceptes (llimosnes, funerals, sous
de la criada), el número del rebut i els seus imports. Separadament relació
de les misses celebrades per la seva ànima. [Barcelona] 2 unitats. [8] p.
Català

1321, juliol,
3

Lletra del rei Jaume II dirigida a Umbert Cappont

Moja 19/11

Jaume II ordena a Umbert Cappont, doctor en dret i jutge de la Cúria,
després d'exposar que li ha estat manifestat per part de Sibil·la Requesens,
viuda de Francesc de Requesens, que Guillem Galceran i Blanca d'Hostales,
difunta, parents seus, van ocultar i amagar el testament d'Ermessenda de
Cartellà, passi a escoltar i a jutjar el cas. Girona. Còpia autèntica estesa per
Miquel Beltran, escrivà i arxiver de l'Arxiu Reial, el 30 d'octubre de 1620, el
qual fa constar en el concorda que s'ha transcrit dels Registres comuns, fol.
CLX. [3] p.
Llatí
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1451

Acta de l'inventari post mortem realitzat a instància de Brígida de Cartellà
dels béns de la casa de la Torre de Cartellà del seu difunt marit Joan
Berenguer de Cartellà.

Moja 554/V

Català i llatí

1451,
febrer, 24

Testament de Joan Berenguer de Cartellà, donzell i senyor de la Torre de
Cartellà, protol·litzat per Miquel Andreu, prevere

Moja 19/13

Joan Berenguer de Cartellà, domiciliat a Maçanet de la Selva, elegeix com a
marmessors a la seva esposa Brígida, als seus fills Roger i Bernat Galceran i
al discret Marc Xifre, prevere de Maçanet. Disposa ser enterrat en el vas de
la família de l'Església de Sant Llorenç de Maçanet i fa llegat un llegat de 10
lliures a la seva filla Isabel, monja del Convent de Sant Daniel de Girona. Fa
hereva universal a la seva filla Brígida amb pacte però que haja de donar
10.000 florins al seu germà Bernat i en cas de no acceptar, fa hereu al seu
fill Bernat amb la condició que ha de donar 15.000 sous a la seva germana
Brígida en concepte de dot. Tossa de Mar (la Selva). Còpia autèntica estesa
per Miquel Andreu, prevere. [4] p.
Llatí
1468, maig, "Testament de Brígida de Cartellà, muller de Joan Berenguer de Cartellà"
17
Brígida de Cartellà, viuda de Joan Berenguer de Cartellà, domiciliada en la
Torre de Cartellà, de les parròquies de Maçanet i de Vidreres, elegeix com a
marmessors als seus fills Galceran de Cartellà, monjo i pabordre de Berga
del Monestir de Santa Maria de Ripoll; Arnau Benet i Isabel, monja del
Monestir de Sant Daniel de Girona, i al discret Marc Xifra. Disposa que sigui
enterrada en el sepulcre de la casa de Cartellà de l'església de Sant Llorenç
de Maçanete i fa obres pies, així com també diferents llegats a favor dels
seus fills, hereu universal, sota condicions, al seu fill Arnau Benet. Torre de
Cartellà, Maçanet de la Selva (la Selva). Còpia autenticada per Antic Vila,
prevere i domer de Maçanet, el 4 d'abril de 1533. [8] p.
Llatí

Moja 19/27

1553, agost, Clàusula hereditària del testament de Miquel de Cartellà Sarriera
Moja 19/38
18
Miquel de Cartellà fa hereu universal al seu fill Miquel i en cas de no acceptar
o morís sense descendència a l'altre fill, anomenat Montserrat, sota les
mateixes condicions. Maçanet de la Selva (la Selva). Còpia simple estesa
per Jaume Suradell. 1 p.
Català i llatí
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1568,
febrer, 9

Testament de Miquel de Cartellà, senyor de la Torre i Força de Maçanet

Moja 18/2

Miquel de Cartellà, donzell, fill de Miquel de Cartellà i de Magdalena
Cartellana i de Malla, difunts, domiciliat en les parròquies de Santa Maria de
Vidrieres i de Sant Llorenç de Maçanet, disposa les seves darreres voluntats
que són protocol·litzades per Jaume Encontra. Elegeix com a marmessors
als mossens Antic de Sarriera, domiciliat a Girona; Galceran de Cartellà, de
la sotsvegueria de Besalú i vegueria de Girona; als seus germans
Montserrat, canonge de Girona; Antic, ardiaca de Besalú, i Perot, i a la seva
muller Margarida Desbac. Elegeix sepultura en el vas on són enterrats els
seus avantpassats en l'església de Sant Llorenç de Maçanet, i disposa obres
pies per a la seva ànima. Institueix hereu universal, sota condicions
fideïcomissàries, al seu fill Galceran. Inclou, separadament, una còpia
completa d'una clàusula i dues d'incompletes. Barcelona. Esborrany, còpies
simples i còpia autèntica signada per Bartomeu Plea, notari de Barcelona,
datada el 15 de gener de 1655 i còpies. 4 unitats. [34] p.
Català i llatí
1571

Confirmació de l'inventari post mortem de Miquel de Cartellà

Moja 19/44

Antic de Cartellà, ardiaca de Besalú, i Pere de Cartellà, rector de Palafolls,
tutors i curadors de Galceran de Cartellà, fill i hereu universal de Miquel de
Cartellà per testament protocol·litzat per Jaume d'Encontra confirmen, sense
que es transcrigui, l'inventari dels béns de Miquel de Cartellà. [Girona]. Còpia
simple. 2 p.
Llatí
1575, agost, Inventari post mortem dels béns de Miquel de Cartellà Malla i nomenament
Moja 19/33
17 - 1575,
de càrrecs del Castell de Vilarnadal
agost, 18
Bernat Caselles, notari de Girona, a instància de Galceran de Cartellà, fill de
Miquel de Cartellà i de Margarida, hereu universal del seu pare per testament
protocol·litzat per Jaume d'Encontra, notari de Barcelona, el 9 de febrer de
1568, i per consell i voluntat d'Antic Cartellà, curador seu, redacta l'inventari
dels béns mobles de Miquel de Cartellà trobats en la casa situada en el
carrer de Sant Llorenç de Girona i en el Castell de Vilarnadal. A continuació
segueixen els nomenaments de càrrecs del Castell de Vilarnadal. Girona i
Vilarnadal (Alt Empordà). Còpia autèntica. [23] p.
Llatí i català
1598 /
1620,
setembre,
17

Testaments de Galceran de Cartellà, fill de Miquel i de Margarida Desbac

Moja 18/33

Galceran de Cartellà, donzell, domiciliat a Girona, senyor de la Força de
Maçanet situada en les parròquies de Vidreres i de Maçanet de la Selva, fill
de Miquel i Margarida Desbac, difunts, disposa dos testaments, de dates
diferents, un aparentment clos i un altre d'obert protocol·litzat per Onofre
Caixas, notari de Girona, amb nomenament de marmessors; disposició
d'obres pies, donació de llegats i clàusula hereditària per la qual fa hereu al
seu fill Francesc de Cartellà, sota pactes i condició fideïcomissària. Inclou
separadament còpia de la clàusula hereditària del testament definitiu, de
quan ja havia estat ordenat sacerdot. Girona. Esborranys i còpia autèntica de
la clàusula. 5 unitats. [44] p.
Català i llatí
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1635,
octubre, 27

Testament d'Anastàsia de Viver, esposa de Francesc de Cartellà

Moja 18/36

Anastàsia (escrit Estàsia) Viver, esposa de Francesc de Cartellà i Malla, i filla
de Serafí de Viver i Anna de Santmartí, difunts, disposa les darreres
voluntats, que són protocol·licatzades per Onofre Caixas, notari de Girona,
per les quals nomena com a marmessors al seu marit, al seu fill Jaume i als
seus germans Josep i Tadeu, canonge de la Catedral d'Elna i senyor de
Calçà respectivament; elegeix sepultura en el vas del llinatge Cartellà de la
Catedral de Girona; disposa obres pies i fa llegats la seva criada Maria, a la
seva filla Isabel, monja de Sant Pere de les Puelles de Barcelona; dóna en
usdefruit els seus béns al seu marit i fa hereu universal al seu fill Jaume sota
condicions fideicomissàries. Girona. Esborrany amb anotacions de Francesc
de Cartellà. [10] p.
Català i llatí
1652, maig, Testament de Jaume de Cartellà
Moja 18/18
28
Jaume de Cartellà, fill de Francesc de Cartellà i Malla i d'Anastàsia del Viver,
difunta, estant malalt en la casa de Francesc Pejoan, de Girona, atorga
davant dels testimonis de Salvi Ciurana, Vicent Cantalosella, Rafel Farrer,
Joan Montaner, Joan Marcosa, Inveni Botiguer, Antoni Domingo i Joan
Araboix. Nomena com a marmessors al seu pare, a la seva esposa Maria
Aones, al seu cunyat Anton Meca i d'Ivorra i a Josep del Viver, bisbe d'Elna;
Francesc i Jaume Pejoan. Elegeix sepultura en el vas de la casa Cartellà de
la Catedral de Girona; disposa obres pies, fundant aniversaris i festivitats;
així mateix disposa, sota la condició de no tornar-se a casar, a favor de la
seva muller l'usdefruit de tots els seus béns. Nomena hereva universal a la
seva filla Gertrudis sota condicions fideicomissàries. Girona. Còpia. [4] p.
Català i llatí
1677, maig, Rebut estès per Isabel Blanes i Descatllar, comtessa de Centelles, a favor de Moja 1/34
5
Lluís de Cartellà Desbac en concepte de llegítima
Isabel Blanes confessa haver rebut de mans del reverent Antoni Guarro i en
nom del Lluís de Cartellà, germà d'Isabel, 81170 lliures a compliment de
2.000 lliures en concepte de drets i llegítima de l'herència dels pares. Amb el
compromís, si escau, de firmar àpoca. [Barcelona]. 1 f.
Català
1687,
"Donacio y renunciacio feta per la noble dona Theresa de Cartella y Desbach Moja 26/81
desembre, 7 monja del monastir y convent de St. Pere de las Puellas de la present ciutat
de tots los drets de legítima sua paterna y materna, part de creix y altres a
ella competents en las heretats de sos pares"
Teresa de Cartella, filla de Lluís de Cartellà i Desbac i de Geltrudis d'Ahones,
atorga escriptura de renúncia i donació a favor del seu germà Pere dels drets
de llegítima paterna i materna, part del creix. Barcelona. Còpia signada per
Ramon Vilana Perlas. [8] p.
Català i llatí
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1708,
setembre,
14

"Inventari dels bens dexà lo noble señor Dn. Pere de Cartellà y Desbach pres Moja 18/21
per lo mag[nífi]ch Francisco Coromina de Ardola regentant la Batllia de Vich
y Ausona"
Francesc Coromina, regentant la vicaria i batllia de Vic i Osona, i seguint les
ordres del rei, redacta, amb la presència dels testimonis de Josep Mas i
Jaume Domènec, l'inventari en forma de secrest dels béns de Pere de
Cartellà i Desbac localitzats en el Castell del Vilar de Sant Pere de Torelló.
Inclou separadament un rebut del notari Tomàs Portell per les 9 lliures, 1 sou
i 8 diners cobrats en concepte de salari per la còpia de l'inventari. Sant Pere
de Torelló (Osona). Còpia autèntica signada sobre paper segellat per Tomàs
Portell, notari de Vic, i datada el 15 d'octubre de 1807. [14] p.
Llatí i català

1724, juliol,
20

Acta de la lectura del testament de Gertrudis de Cartellà i Desbac atorgat el
24 de juny de 1685

Moja 18/30

Ramon Vila, notari de Girona, estèn l'acta de la lectura i transcripció del
testament de Gertrudis de Cartellà i Desbac de 24 de juny de 1685. Còpia
autèntica estesa pel mateix notari autoritzant i signada per Bonaventura
Olzina, Sever Pujol i Josep Llaurador, notaris de Barcelona. [16] p.
Llatí i català
1729, juliol,
7

Regest del testament de Pere de Cartellà i Desbac, marquès de Cartellà

Moja 18/3

Resum del testament del primer marquès de Cartellà, Pere de Cartellà i
Desbac, fill de Lluís i de Gertrudis, difunts, en el qual es fan constar els
marmessors (entre ells, a la seva esposa Manuela d'Oms, als nobles Ignasi
de Cartellà Desbac i a Maria de Cartellà Sarriera, fill i nora seus; a Benet de
Cartellà, canonge de la Seu de Barcelona, a Maria Descatllar, marquesa de
Besora, a Teresa de Cartellà, monja, germans seus; a Joan de Sentmenat i
a la seva esposa Marianna, a Josep de Cartellà i a Narcís de Cartellà), les
disposicions sobre la seva sepultura, i les obres pies, amb l'avís "recomanà a
dits señors marmessors a vista los ahogos se troba en sa casa que per ço
no se deixa missas empero ho deixa a la disposició de ells". [Barcelona]. [2]
p.
Català
1737, juny,
22 - 1820,
juny, 22

Clàusules del testament de Lluís de Cartellà i Desbac, fill de Francesc
Desbac i Magdalena d'Oms

Moja 18/29

Certificats notarials estesos per Josep pagès, notari de Girona, i Nicolau
Simon Labrós, notari de Barcelona, i transcripcions de clàusules (hereditàries
i les disposicions sobre obres pies) del testament de Lluís de Cartellà i
Desbac atorgat el 24 de juny de 1685 i publicat el 23 d'octubre de 1691.
Barcelona i Girona. 6 unitats. [19] p.
Llatí i català
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1750, agost, Testaments d'Ignasi Descatllar, marquès de Cartellà
Moja 18/14
20 / 1770,
octubre, 21 Dossier amb les darreres voluntats d'Ignasi de Cartellà, fill de Pere Desbac i
de Cartellà i de Manuela d'Oms. En el darrer testament disposa, estant en la
casa de Salvador de Puig i Diern, situada en la plaça del Vi de Girona, atorga
testament davant Pere Sala, notari de la mateixa ciutat, i dels testimonis de
Ferran Diern i Salvador de Puig. Nomena com a marmessors a les seves
filles Maria Lluïsa, esposa de Josep de Copons, i Ignàsia, muller de Josep de
Xatmar, a la seva muller Maria de Sarriera, al seu germà Narcís, cabíscol de
la Catedral de Vic; a Marianna, viuda de Joan de Sentmenat, i el seu fill
Manuel, germana i nebot respectivament del causant, als seus gendres
Josep de Xatmar i Josep de Copons i al seu cunyat Narcís de Sarriera,
comte de Solterra. Elegeix sepultura en la tomba de la casa Cartellà de la
Catedral de Girona; disposa obres pies, fundant aniversaris i festivitats; així
mateix fa diferents llegats, entre ells, a favor de la seva filla Marianna de
Cartellà, monja del monastir de Sant Pere de les Puelles, i a Grau Cassani,
notari de Barcelona i administrador de la casa. Nomena hereu universal a la
seva filla Maria Lluïsa. Barcelona i Girona. Esborranys i còpia simple. 3
unitats. [32] p.
Castellà i català
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[1499,
gener, 25]

Sentència arbitral atorgada per Pere Francesc de Santceloni, Galceran de
Cartellà i Joan Bell-lloc, jutges compromissaris de les controvèrsies entre
Arnau de Cartellà i Joan Desbalbs

Moja 19/17

Pere Francesc de Santceloni, canonge de la Seu de Girona; Galceran de
Cartellà, pabordre del Monastir de Ripoll, i Joan de Bell-lloc, àrbitres elegits
entre mossèn Arnau Benet de Cartellà, donzell domiciliat a Maçanet, i
mossèn Joan Desbalbs, donzell domiciliat en la parròquia de Santa Coloma
de Farnés, per resoldre les diferències pel dot de Brígida, difunta esposa de
Joan Desbalbs i germana de Galceran de Cartellà, i vist el compromís ja
signat entre ells i protocol·litzat pel mateix notari, disposant així de poders
notarials; vistos cartes, comptes i altres antecedents, condemnen a Galceran
de Cartellà a pagar 49 lliures barceloneses al seu cunyat, el qual s'haurà de
subrogar un censal, de preu 45 lliures i de pensió 45 sous, que l'heretat de
Desbalbs fa al Monestir de Santa Maria de Cadins, a més de crear un
censal, de 352 lliures de preu i 352 sous de pensió anual per pagar a Brígida
Desbalbs, filla de Joan, obligant a la vegada a aquesta a satisfer cada any
pensions a les seves germanes Elionor i Margarida, monges del Convent de
Sant Daniel de Girona i de Santa Maria de Cadins respectivament. Així
mateix obliguen a Joan Desbalb, a les seves filles Brígida i Caterina (muller
de Pere Francesc de Santceloni) a difinir a Arnau Benet de Cartellà tant del
dot de Brígida, sa difunta esposa i mare respectivament, com dels seus
corresponents interessos, amb altres disposicions. [Girona]. Còpia simple. [4]
p.
Català
[1532]

"Capitulatió y concòrdia pectada y concordada per y entre los magnífics
mossèn Pere de Milàs y mossèn Dimas de Milàs son fil de huna part y lo
magnífic mossèn Michel de Cartellà donzel de part altra en la begaria de
Girona domiciliats sobre la eretat y béns que foren de mossèn Guilem de
Camós prevere y de mossèn Bernat y Janot Sort quondam, los quals ara
ultimadament ha tinguts y poseïts mossèn Bernat de Camós"

Moja 19/24

Pere de Milàs i el seu fill Dimas i Miquel de Cartellà amb la intenció de
prevenir plets en relació a l'herència de Bernat de Camós, el qual posseia els
béns de Guillem de Camós, fill d'Arnau i germana de Brígida, esposa d'Arnau
Benet de Cartellà, besavi de Miquel de Cartellà, pacten privadament (no hi
ha referència que el contracte es protocol·litzàs) que sien dels esmentats
pare i fills Milàs els béns de l'heretat de Bernat i Joanot Sort i que els béns
que tenia Bernat de Camós de l'heretat de Guillem de Camós sien de Miquel
de Cartellà. [Girona]. [5] p.
Català

[1680]

"Se manifiesta a todas y qualesquier personas que quien diere noticia y
entregare aucténtico el testamento del excelentíssimo señor D. Luis Dalmau
de Queralt, conde de Santa Coloma..."

Moja 38/II/24

Anunci de cerca del testament del senyor Lluís Dalmau de Queralt, comte de
Santa Coloma, amb la gratificació de cent doblons pel qui el trobarà. Imprès.
S.l. S.n. impr. 1 p.
Castellà
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[1680]

"Señor. Don Andrés Reart, Icart de Queralt, dize: que por continuarse los
achaques de don Luis Dalmau de Queralt, conde de Santa Coloma, ...
Pertenezen al suplicante los estados de la casa de Queralt".

Moja 38/II/21

Súplica del noble Andreu Reart al rei per la qual sol·licita la concessió del lloc
de Catllar amb els censos i censals de la casa Queralt. Imprès. S.l. S.n. impr.
[4] p.
Castellà
[c. 1662]

"Discursus juris et facti pro don Lluduvico de Cartella et Descallar et domna
Geltrudis de Cartella contra nobilem Josephum Meca et de Cassador ad
causam in Reale Audientia vertentem inter dictas partes coram nobili D.
Michaelle de Cortiada. Scriba causae est Ferrer".

Moja 75/IV

Al·legació redactada per l'advocat per ambdós drets Roca i Vidal. Inclou una
addició redactada pel mateix lletrat.
Català i llatí

1540

Acta de l'inventari redactat per Salvador Junyent dels béns Descatllar

Moja 555/VIII

Salvador Junyent, notari de Vic, a instància del monjo Jordi Joan Descatllar i
Berenguer d'Oms, com a tutors de Ponç i Antoni Descatllar, fills del difunt
Ponç [Alamany] Descatllar i d'Àngela d'Oms, redacta la relació dels béns
Descatllar. Còpia possiblement treta amb motiu del plet mogut per Ignasi
Desbach i d'Oms, marquès de Cartellà, contra Maria Josefa de Pinós per
l'herència de Joan de Descatllar. Còpia simple del segle XVIII de còpia
autèntica de 1568.
Català i llatí
1555,
febrer, 19 1555,
octubre, 6

"Compromís fermat per Miquel de Cartellà y Monserrat de Cartellà, germans, Moja 19/31
sobre les differènties tenien los dits y les remetien a don Phederic de
Cabrera y Anthoni Caller, doctor en drets, ciutedà de Barcelona e si la
sentèntia arbitral proferida per dits jutges compromissaris",
Miquel de Cartellà, donzell, i Montserrat de Cartellà, canonge de la Seu de
Girona, germans, amb la intenció de resoldre les controvèrsies entre ells
amb motiu de diferents quantitats de diners atorguen davant Francesc
Pasqual, notari de Barcelona, escriptura de compromís i nomenament
d'àrbitres pel qual elegeixen a Federic de Cabrera i Antoni Càller, ciutadans
de Barcelona i doctors en dret, i en cas de discòrdia entre ells a Pere
Llobregat, del Reial Consell. A continuació els àrbitres, a la vista de les
facultats de l'escriptura, de les pretensions de cada part i de la jurisprudència
de la Reial Audiència, a relació de Francesc Xammar, així com altres proves
aportades per cada part, dicten sentència adjudicant a un i altre les
quantitats motiu de disputa. Inclou separadament còpia de la sentència
arbitral. Barcelona. Còpies autenticades per Poloni Segismon Ferrer l'11 de
març de 1572. 2 unitats.
Català
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1565,
Lletra citatòria de la Reial Audiència de Catalunya dirigida a Onofre de
Moja 30/36
octubre,
Rocabertí
16 - 1565,
novembre, 3 Lletra del lloctinent de Catalunya dirigida a Onofre de Rocabertí amb motiu
de la causa d'apel·lació interposada a la Reial Audiència per Miquel de
Cartellà per la qual el cita a comparèixer davant la Reial Audiència.
Barcelona. Còpia autèntica signada per Narcís Gifra, notari de Girona. [12] p.
Llatí
1598, abril,
7 - 1608,
febrer, 12

Sentència i al·legació judicial de la causa seguida en la Reial Audiència per
Galceran de Cartellà contra Montserrat Millars

Moja 19/55

Dossier que inclou d'una banda la sentència del doctor de la Reial Audiència
Jaume Pineda en la causa judicial oberta a instància de Galceran de Cartellà
contra Montserrat Millars i la seva esposa Anna Satorres i de l'altra les
proves documentals i notes de treball per l'elaboració d'una al·legació judicial
del mateix plet en el que es tractava el dot de Margarida de Cartellà, filla
d'Arnau Benet de Cartellà i d'Elionor Sarriera, casada amb Francesc de
Miquel: comptes de mossèn Vern, relacions de la causa, clàusula hereditària
del testament de Margarida de Cartellà i al·legació judicial signada per Lluís
Vidal. Barcelona. 10 unitats. [58] p.
Llatí i català
1720, juny,
28

"Satisfación legal por el ilustre don Pedro de Cartellá, Malla, Aonés y
Desbach, marqués de Cartellá, a la única duda acordada en la Real
Audiencia y Sala... para la decisión del pleyto vertiente entre dicho ilustre
marqués de una y don Gerónymo de Ferrer y de Llupiá de otra parte"

Moja 38/I/34

Al·legació judicial redactada per [Francesc] Hortet i el senyor Dou i Solà
sobre el dubte plantejat en la Reial Audiència sobre si per la possessió
immemorial és necessari el requisit de les segones oïdes en el plet entre el
noble Pere de Cartellà, d'una part, i Geroni de Ferrer, de l'altra, pels béns de
Geroni de Ferrer. Imprès. [Barcelona]. Sn. impr. 31 p.
Castellà i llatí
1737,
novembre,
22 - 1743,
febrer, 11

"Don Josep Galceran de Cartellà, Çabastida y de Eril y Dona Maria de
Moja 1/36
Armengol y Cartella y vuy Dona Ignasia y Don Francisco de Cartella, Ardena,
Darnius y Çabastida contra Don Narcís y Don Luis Descatllar y vuy lo il·lustre
marquès de Cartellà y la il·lustre marquesa de Besora"
Causa judicial seguida en la Reial Audiència de Catalunya en relació als
béns del difunt Pere Desbac, mort impúber, que per sentència de 12 d'abril
de 1673 Narcís Descatllar i Lluís Desbac, els seus llavors posseïdors havien
de satisfer dues de les seves terceres parts de la seva herència, als
cònjuges Josep i Maria Armengol i de Cartellà i a Josep Galceran de
Cartellà. Barcelona. Còpia. [64] f.
Castellà
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1767, maig, Causa judicial seguida en la Reial Audiència de Catalunya entre Ignasi
2 - 1771,
Alemany Descatllar i Desbac, marquès de Cartellà, contra Maria Josepa de
juliol, 10
Queralt i de Pinós, comtessa de Santa Coloma, viuda, com a tutora del seu
fill Joan Baptista de Queralt i de Pinós pels béns fideïcomisats de Pere i
Isabel Alemany i Descatllar el 1525

Moja 1/41

Melchor Pallós, apoderat del marquès de Cartellà, presenta demanda contra
Maria Josepa de Queralt i de Pinós per haver pres possessió dels béns i
herència de Pere i Isabel Alemany Descatllar, consorts, vinculats per
fideïcomís posat per aquesta darrera, tant en el seu nom com també com a
procuradora del seu marit, en els capítols firmats pel matrimoni de Ponç
Descatllar, cavaller, amb Àngela d'Oms, davant Joan Vilana, notari de
Barcelona, el 17 de març de 1525, i pel qual atorgà heretament i donació
universal de tots els seus béns i els del seu marit i molt especialment del
castell, lloc i terme de Besora a favor del seu fill Ponç i a tots el seus
descendents, preferentment en línia masculina i en segon lloc femenina; de
tots els quals gaudia Joan Descatllar Desbac, darrer marquès de Besora. En
primera instància (el primer plec del procés), amb sentència de 10 de juliol
de 1769, es donà la raó al marquès de Cartellà, malgrat escrits d'al·legacions
(segon i tercer plecs, el qual conté un arbre genealògic) presentats per
Carles Rafart, com a procurador de la comtessa de Santa Coloma. I davant
la sentència, aquest darrer procurador presentà caució, continuant el procés
(quart plec) el qual es sentencià el 12 de desembre de 1770 a favor de la
comtessa de Santa Coloma i fou recorreguda per la part contrària (cinquè
plec). A continuació segueix dossier relacionat amb la causa, que inclou:
"Resumen de los testigos recividos fuera de la presente ciudad en la causa
vertiente en la Real Audiencia y Sala del noble Sr. Dn. Joseph de Martines
entre el ilustre Dn. Ignasio Descallar, marqués de Cartellá, de una parte y la
egregia condesa de Sta. Coloma de otra...", "Objecciones que se hacen por
parte de la condesa de Sta. Coloma en el escrito de 8 julio de 1768", "Papel
de proposiciones"; "Fragmenta aliqua ad intelligentiam quando mayoratus sit
regularis quando vero irregularis", "Extracto del pedimento dado por la
condesa en 3ª instancia", "Por el Sr. Marqués de Cartellá" i, sense títol,
tercera al·legació . Barcelona. [58 + 24 + 79 + 62+ 90 + 21 + 2 bif. 24 + 10 +
10 + 99 + 32] f.
Castellà, català i llatí
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1768, abril, 6 Acta de presència, manifestacions i còpia de capítols continguts en una
causa judicial seguida en la Reial Audiencia redactada per Joaquim Tos,
notari de Barcelona, a requeriment del marquès de Cartellà

Moja 1/33

Joaquim Tos, aixeca acta de com, constituït personalment en l'arxiu del
patrimoni Besora ubicat en el palau del comte de Peralada, en la plaça de
Santa Anna de Barcelona, a requeriment de Melchor Pallos, procurador del
marquès de Cartellà, davant de Marià Bransi, ciutadà honrat de Barcelona i
responsable de l'esmentat arxiu, li fou ensenyat un trasllat de la causa
judicial seguida en la Reial Audiència de Barcelona entre Narcís Descatllar
d'una part i diferents creditors, i alhora li fou manifestat que no s'havia pogut
trobar l'original motiu pel qual se li requeria redactàs còpia d'uns capítols
continguts en el trasllat, els quals transcriu. Els divuit capítols corresponen a
les respostes a un articulat per fer constar els béns lliures de Maria i Lluís
Descatllar, mare i fill respectivament i de la seva extinció abans de la creació
d'un censal de 1615. Barcelona. Còpia autèntica estesa pel mateix notari
autoritzant. [6] f.
Castellà, català i llatí
1770,
desembre,
12

Sentència de la Reial Audiència de la causa apel·lada en segona instància
per Maria Josepa de Queralt, comtessa de Santa Coloma, contra Ignasi
d'Alemany, Descatllar i Desbac, marquès de Cartellà, en reclamació pels
béns fideïcomisats de Pere i Isabel Alemany i Descatllar el 1525

Moja 1/43

La Reial Audiència de Catalunya en la causa interposada en segona
instància per Maria Josepa de Queralt davant la sentència de 10 de juliol de
1769 en el plet pels béns fideïcomisats pels capítols matrimonials de Pere i
Isabel Alemany i Descatllar el 1525 es pronuncia i sentencia a favor de
l'actora, imposant silenci a la part contrària, però sense condemnar en costes
a cap de les parts. Barcelona. Còpia. [1] bif.
Castellà
1770,
desembre,
14 - 1771,
juliol, 10

Causa de suplicació interposada per Ignasi Alemany Descatllar i Desbac en
la judicial seguida en la Reial Audiència de Catalunya contra Maria Josepa
de Queralt i de Pinós, comtessa de Santa Coloma, viuda, com a tutora del
seu fill Joan Baptista de Queralt i de Pinós

Moja 1/40

Melchor Pallós, apoderat del marquès de Cartellà, davant la sentència de 12
de desembre de 1770, presenta caució per la qual cosa segueix el procés en
causa de tercera instància sobre adjudicació de béns, acabant amb un escrit
d'al·legacions de Carles Rafart, procurador de la comtessa de Santa
Coloma. Acompanya el trasllat, un esborrany de caució, una cronologia de la
història del procés des de 1621 fins 1741, una caució resolutiva presentada
pel mateix Melchor Pallos i notes sobre la causa. Barcelona. Còpia. [105] f.
Castellà i català
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1771,
desembre,
22 - 1772,
agost, 31

Compte estès per Melcior Pallós notari al marquès de Cartellà en concepte
Moja 1/44
d'honoraris i despeses de procurador en la causa judicial seguida en la Reial
Audiència contra la comtessa de Santa Coloma
Melcior Pallós presenta relació de despeses relacionades amb la gestió del
plet a 22 de desembre de 1771 i 21 de maig de 1772; amb anotació d'haver
rebut 100 lliures, 2 sous i 6 diners del marquès de Cartellà pel seu
cobrament. Barcelona. [1] bif.
Català

1772, maig, "Cartellà contra lo senyor de Santa Coloma sobre vindicació de béns. Causa
23 - 1772,
de suplicació al Consell de Castilla"
juny, 9
Dossier referent a la causa de suplicació davant el Consell de Castella pel
plet per l'adjudicació dels llocs i termes de Descatllar, Besora i Montesquiu
que inclou la lletra dirigida a Francisco Martín Alonso, oficial de l'Arxiu Reial,
el "Breve sumario o recopilación de los principales motivos del pleito", un
dictamen anònim sobre l'afer, la súplica al consell i la sentència del Consell
de Castella en la qual confirmen les anteriors sentències, notes i resguards
dels enviaments a l'oficial anterioment esmentat. Barcelona i Madrid.
Originals i esborranys. 13 unitats. [59] p.
Castellà i català

Moja 18/16

1775,
novembre,
29

Moja 1/46

"Cuenta de cargo y data que yo Dn. Francisco Martín Alonso doy al Sr. Dn.
Narciso de Descatllar vecino de la ciudad de Barcelona, comprehensiva
desde 5 de mayo de 1773 hasta el día de la fecha de esta en el pleyto que
introdujo su hermano el Sr. Marqués de Cartellá en Sala de mil y quinientas
del Consejo de Castilla..."
Francisco Martín Alonso presenta relació de provisions de fons efectuades
per marquès de Cartellà i de despeses relacionades amb la gestió del plet,
detallant els conceptes, entre els quals es troben els de l'edició d'una
al·legació jurídica; amb anotació de ser creditor del marquès de Cartellà amb
677 reals i 24 meravedissos. Madrid. [4] f.
300 x 210 mm
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[1701], abril, Lletra d'Isabel de Cartellà a Lluís de Cartellà
19 - [1701],
Dossier amb la lletra d'Isabel de Cartellà al seu germà Lluís tractant de
desembre
família. Sl. 2 cartes. [2] p.
Català

Moja 233/1/57

[c. 1550]

Moja 233/2/119

Lletra de Pere de Cartellà a Joan Bret, senyor de la Bastida i de les Illes
Dossier amb la missiva de Pere de Cartellà. S.l. 1 carta.
Català

[c. 1630]

Lletra de Francesc de Cartellà a [Jaume de Cartellà]

Moja 233/1/47

Dossier amb la lletra de [Francesc de Cartellà] tractant de temes de
l'administració del patrimoni. Àpode. Sl. 1 carta. [2] p.
Català
1544, març, Lletra de Pere Erbir a Joan Bret, senyor de la Bastida i de les Illes
10
Dossier amb la missiva de Pere Erbrir tractant de censals. Torroella de
Montgrí (Baix Empordà). 1 lletra.
Català

Moja 233/2/120

1552,
desembre
25 / 1562,
maig 30

Moja 233/2/117

Lletres del prior Arrufat a [Joan] Bret (senyor de la Bastida i de les Illes)
Dossier amb les missives del prior Arrufat (no consta el nom) en què tracta
d'esdeveniments com l'embarcament de bisbes a Girona, el duc d'Alba i
altres temes. Girona. 2 cartes. [3] p.
Català

1554, març, Lletra de Ponç Bas a [Joan Bret, senyor de la Bastida i de les Illes]
1
Dossier amb la missiva Ponç Bas, en la que avisa noves del turc. Barcelona.
1 lletra.
Català

Moja 233/2/118

1556, gener Lletra de Francesc de Gralla i Desplà a Joan Bret, senyor de la Bastida i de
23
les Illes

Moja 233/2/121

Dossier amb la missiva de Francesc de Gralla i Desplà, tractant,entre altres
temes, de la capbrevació del lloc d'Esponellà. Barcelona. 1 lletra.
Català

1557,
gener, 23 1557,
octubre, 3

Lletres de Bernat de Vilarn al senyor Desbac, senyor del castell d'Orriols

Moja 233/2/4

Dossier amb les missives de Bernat de Vilarn, tractant d'una causa judicial
de l'Audiència i de temes econòmics. Barcelona. 3 cartes. [8] p.
Català

1562, abril, 2 Lletra d'Ambròs d'Ollerci a Joan Bret, senyor de la Bastida i de les Illes

Moja 233/2/122

Dossier amb la lletra d'Ambròs d'Ollerci, tractant d'una causa judicial. Sl. 1
lletra. [2] p.
Català
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1562, març, Lletra d'Anna de Cruïlles a [Pere Desbac]
30
Dossier amb la missiva d'Anna de Cruïlles. S.l. 1 carta.
Català

Moja 233/2/109

1564, març, Lletra de Joan Moner a Antic Cartellà, ardiaca i canonge de la Seu de Vic
8
Dossier amb la missiva de Joan Moner, apotecari de Girona, tractant de
partides de taula de canvi. Girona. 1 lletra. 1 p.
Català

Moja 233/1/41

1589,
desembre,
27

Moja 233/2/124

Lletra de Quirc Pont a Onofre Bret i de Darnius, senyor de la Bastida i de les
Illes
Dossier amb la missiva de Quirc Pont, tractant d'una errada en uns comptes.
Darnius (Alt Empordà). 1 lletra. [2] p.
Català

1589,
octubre, 23

Lletra de Llorenç Onofre de Riambau a [Onofre Bret i de Darnius, senyor de
la Bastida i de les Illes]

Moja 233/2/125

Dossier amb la missiva de Llorenç Onofre de Riambau, tractant d'afers de la
Inquisició i de la necessitat d'una casa per aposentar-s'hi. Girona. 1 lletra. 1 p.
Català
1589,
setembre,
12

Lletra d'Elisabet Peralba a Onofre Bret i de Darnius, senyor de la Bastida i de Moja 233/2/123
les Illes
Dossier amb la missiva d'Elisabet Peralba, donant avís de rebuda de lletra i
tractant d'una casa. Girona. 1 lletra. [2] p.
Català

1603, juliol,
2

Lletra del bisbe de Girona a Galceran de Cartellà

Moja 233/2/48

Dossier amb la missiva del bisbe de Girona [Francisco Arévalo de Zuazo]
sobre un pagament de 25 lliures. [Girona]. 1 lletra. 1 p.
Castellà
1658, juliol,
25 - 1661,
gener, 8

Lletres de Josep Corts a Lluís de Cartellà i Descatllar

1664, agost
29 / 1669,
febrer 10 1670,
setembre 30

Lletres de Pere Caus a Carles Calders i Vilafranca

Moja 233/1/78

Dossier amb les lletres de Josep Corts, ardiaca. Inclou una lletra de José
Ximénez dirigida a Josep Corts. Barcelona i Saragossa. 10 cartes. [22] p.
Castellà i català
Moja 233/2/93

Dossier amb les lletres de Pere Caus (batlle de Llanera). Inclou un rebut
estès per Josep Farrer, majordom del Castell de Llanera, i signat per
Francesc Piris a favor de Pere Caus, una carta del governador de Cardona i
una altra del doctor Francesc Nuix enviades al batlle i, escrites en les cartes
de Pere Caus, notes al marge amb les respostes enviades per Carles
Calders. Cardona (Bages), Cervera (la Segarra) i Llanera (Torà, la Segarra).
6 lletres. [12] p.
Català
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1672,
gener, 23

Lletra de Josep Dou a Lluís de Cartellà i Desbac

Moja 233/1/75

Dossier amb la missiva de Josep Dou, sol·licitant la gràcia de fadiga de d'una
escultura de plata. Barcelona. 1 carta. 1 p.
Català

1672,
gener, 24

Lletra de Gabriel de Llupià a Lluís de Cartellà i Desbac

Moja 233/1/74

Dossier amb la lletra de Gabriel de Llupià, tractant de temes familiars.
Barcelona. 1 carta. [2] p.
Català
1673, maig, Lletres de Vicenç Folc de Cardona a Lluís Cartellà i Desbac
22 / 1673,
juny, 17
Dossier amb les missives de Vicenç Folc de Cardona, tractant de negocis
sense detallar. Madrid. 2 cartes. [2] p.
Castellà

Moja 233/1/77

1682,
febrer, 12

Moja 233/1/51

Lletra de [José de Lanuza], comte de Plasencia, a Lluís de Cartellà i Desbac
Dossier amb la missiva del comte de Plasencia tractant de pagaments i de la
compareixença a un plet obert a Girona. [Caldes de] Montbui (Vallès
Oriental). 1 carta. 1 p.
Català

1683,
gener, 19

Lletra de Narcís Descatllar a Lluís de [Cartellà i Desbac]

Moja 233/1/60

Dossier amb la lletra de Narcís Descatllar, tractant de la salut de membres
de la família i d'un lloguer d'un casa. Barcelona. 1 carta. 1 P.
Català
1696, agost, Lletra de [Lluís de Cartellà Desbac] dirigida a Pere de Cartellà Desbac
Moja 233/1/3
29
Dossier amb la missiva de Lluís de Cartellà Desbac al seu germà Pere en la
que li demana doni una carta adjunta al doctor Copons, tracta d'un plet, de la
Baronia de Santapau, dels delmes de Sant Aniol i altres temes. Vilanova. 1
llletra. [4] p.
Català
1703, abril,
10

Lletra d'Ignasi de Cruilles a un tal Anglada

Moja 233/2/113

Dossier amb la missiva d'Ignasi de Cruïlles, tractant de cobraments. La Seu
d'Urgell (Alt Urgell). 1 carta. [2] p.
Català
1703, agost, Lletra la marquesa d'Aitona a la marquesa de Cartellà
30
Dossier amb la missiva de la marquesa d'Aitona [Ana María Benavides y
Aragón] a la marquesa de Cartellà [Oms i d'Oms, Emanuela d']. Sl. 1 carta.
[3] p.
Castellà
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1704, març, Lletra de Francisco Relles al marquès de Cartellà
Moja 233/2/77
5
Dossier amb la missiva de Francisco Relles, tractant d'una compra. Balaguer
(la Noguera). 1 carta. [2] p.
Català

1707,
setembre,
30

Lletra de Josep de Sentmenat i d'Oms al marquès de Cartellà

1711, abril,
23

Lletra de Gregorio Matas al marquès de Cartellà

Moja 233/2/79

Dossier amb la missiva de Josep de Sentmenat i d'Oms (nebot del marquès
de Cartellà) tractant de temes familiars. Càller (Sardenya, Itàlia). 1 carta. [3]
p.
Castellà
Moja 233/1/64

Dossier amb una missiva de Gregorio Matas, en la que comunica que ha
lliurat una lletra de canvi. Inclou una carta de Gregorio Matas a Rafael
Cortada amb la resposta d'aquest darrer escrita a continuació. Girona. 2
cartes. [3] p.
Castellà
1711, maig, Lletres de Josep Vila al marquès de Cartellà
Moja 233/2/86
15 - 1711,
juliol, 18
Dossier amb la missives de Josep Vila, tractant de cobraments i arrendataris.
Cervera (Segarra). 2 cartes. [4] p.
Català
1712, juliol,
30 - 1712,
agost, 27

Lletres de Joan Dehona al marquès de Cartellà

1712, juny,
18 - 1716,
abril, 19

Lletres d'Argensola al marquès de Cartellà

Moja 233/2/66

Dossier amb les missives de Joan Dehona, en què tracta de pagaments.
Tortosa. 2 cartes.
Català i castellà
Moja 233/2/55

Dossier amb les missives d'un tal Argensola (no consta el nom), tractant de
la guerra. Madrid i Les Pallargues. 7 cartes.
Català

1712, juny, 4 Lletra de Francisco de Guia al marquès de Cartellà

Moja 233/2/83

Dossier amb la missiva de Francisco de Guia, tractant d'un enviament de
malvasia. Lleida. 1 carta. [3] p.
Català
1712, maig, Lletra de Pau Roca al marquès de Cartellà
19
Dossier amb la missiva de Pau Roca, tractant d'un enviament de malvasia.
Cervera (Segarra). 1 carta. [2] p.
Castellà

Moja 233/2/74

1712, març, Lletres de Josep Taverner de Ardena al marquès de Cartellà
13 - 1712,
abril, 9
Dossier amb les missives de Josep Taverner de Ardena, tractant d'un cens,
d'un procés judicial i de la guerra. Girona. 2 cartes. [4] p.
Castellà

Moja 233/2/85
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1713, agost, Lletra de Jerónimo de Ayala al marquès de Cartellà
12
Dossier amb la missiva de Jerónimo de Ayala comunicant la mort de Teresa
d'Oms. Madrid. 1 carta. 1 p.
Català

Moja 233/1/54

1713, agost, Lletres de Felip Vilaplana al marquès de Cartellà
Moja 233/2/90
13 - 1714,
juny, 8
Dossier amb les missives de Felip Vilaplana, tractant de la guerra. Balaguer i
Ponts (Noguera). 3 cartes. [4] p.
Català i castellà
1713, agost, Lletres d'Anton de Sarriera i de Rocabertí al marquès de Cartellà
23 - 1728,
juliol, 8
Dossier amb les missives d'Anton Sarriera i de Rocabertí, tractant de la
guerra. Madrid i Girona. 6 cartes. [18] p.
Català

Moja 233/2/75

1713, agost, Lletra de Maria de Portugal a la marquesa de Cartellà
29
Dossier amb la missiva de Maria de Portugal, tractant temes personals.
Tarragona. 1 carta. [2] p.
Castellà

Moja 233/1/80

1713, agost, Lletra de Francisco Bru al marquès de Cartellà
30
Dossier amb la lletra Francisco Bru, donant el condol per la mort d'Antoni
d'Oms. Madrid. 1 carta. [2] p.
Castellà

Moja 233/1/45

1713, agost, Lletra de Catalina Sentmenat i d'Oms al marquès de Cartellà
Moja 233/2/82
30
Dossier amb la missiva de Catalina Sentmenat i d'Oms (neboda del marquès
de Cartellà) sobre la defunció de la seva tia. Madrid. 1 carta. [2] p.
Castellà
1713, maig, Lletres de Francisco Gayolà al marquès de Cartellà
16 - 1718,
agost, 1
Dossier amb les missives de Francisco Gayolà, tractant de la guerra i
d'establiments. Girona. 4 cartes. [15] p.
Català

Moja 233/2/68

1713,
novembre,
1 / 1727,
juliol, 3

Lletres de Gaspar Vila al marquès de Cartellà

Moja 233/2/88

1713,
octubre, 15
/ 1713,
desembre,
13

Lletres de Pau Benesat al marquès de Cartellà

Dossier amb la missiva de Gaspar Vila (prevere), tractant d'un benefici, la
mort d'una germana i el nomenament d'un cunyat com a tinent corregidor.
Cervera (Segarra). 2 cartes. [4] p.
Català
Moja 233/1/55

Dossier amb les lletres de Pau Benesat, tractant d'economies domèstiques i
de la guerra. Vic (Osona). 2 cartes. [2] p.
Català
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1713,
setembre,
7 - 1713,
setembre,
26

Lletres del senyor Cortada al marquès de Cartellà

Moja 233/2/64

1714

Lletra d'Anna de Rocabertí i Sarriera al marquès de Cartellà

Dossier amb les missives d'un tal Cortada (no consta el nom) en les que
tracta de la guerra. Barcelona. 3 cartes. [11] p.
Castellà

Moja 233/2/80

Dossier amb la missiva d'Anna de Rocabertí i Sarriera, tractant de la guerra.
Girona. 1 carta. [4] p.
Català
1714, abril,
18

Lletra de Caietana d'Oms a la marquesa de Cartellà

Moja 233/2/97

Dossier amb la missiva de Caietana d'Oms, neboda de la marquesa de
Cartellà, en la que exposa notícies de la família reial. Madrid. 1 carta. [3] p.
Castellà
1714, juny,
12

Lletra de Jaume [Desbac] al seu germà (I marquès de Cartellà?)

Moja 233/2/94

Dossier amb la missiva de Jaume [Desbac] en la que tracta de la Barcelona
bombardejada. Esborrany de carta. Mataró. 1 carta. [2] p.
Castellà

1714, juny,
13

Lletra de Rupit a la marquesa de Cartellà

Moja 233/2/103

Dossier amb la missiva d'una tal Rupit (no consta el nom) tractant de la
guerra. [Barcelona?]. 1 carta.
Castellà
1716, maig, Lletra d'un membre de la família Cartellà al marquès de Cartellà
Moja 233/2/59
16
Dossier amb la missiva d'un cosí del marquès de Cartellà (no consta el nom),
en la que tracta de necessitats econòmiques i de la família. Badalona. 1
carta. [3] p.
Castellà
1716, maig, Lletra de Teresa de Cartellà al seu germà
9
Dossier amb la missiva de Teresa de Cartellà tractant de temes familiars.
Barcelona. 1 carta. [2] p.
Català

Moja 233/2/61

1716, març, Lletra de Francisco de Queralt Reart a la marquesa de Cartellà
15
Dossier amb la missiva de Francisco de Queralt Reart, en la que comunica
que el rei li ha concedit el càrrec de cap d'escola de Lleida. Cervera
(Segarra). 1 carta. 1 p.
Castellà

Moja 233/1/69

1716, març, Lletres de Francisco Quer al marquès de Cartellà
23 - 1717,
desembre, Dossier amb les missives de Francisco Quer, prevere, tractant de temes
20
econòmics i de la parròquia d'Aitona. Lleida i Aitona (Segrià). 3 cartes. [5] p.
Català i castellà

Moja 233/1/68
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01.03.02.02.06. CORRESPONDÈNCIA FAMILIAR.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1718, abril,
25

Lletra d'un tal Rafat al marquès de Cartellà

Moja 233/2/102

Dossier amb la missiva d'un tal Rafat, tractant, entre altres coses, de la
guerra entre l'imperi turc i l'arxiduc i de la Reial Audiència S.l. 1 carta.
Català

1722,
novembre,
10

Lletra Desbac i Cartellà, Pere de (I marquès de Cartellà)

Moja 233/2/100

1722,
octubre, 31

Lletra de la marquesa de la Floresta a la marquesa de Cartellà Oms i d'Oms, Moja 233/2/47
Emanuela d' (I marquesa de Cartellà)

Dossier amb la lletra d'un tal Junnol [?], (no consta el nom) en la que
comunica acaba de sortir de la presó. Sl. 1 carta. [3] p.
Castellà

Dossier amb la missiva de la marquesa de la Floresta [Ignàsia Gay Perellós]
a marquesa de Cartellà [Emanuela d'Oms i d'Oms). Madrid. 1 lletra. 1 p.
Castellà
1723,
desembre,
20

Lletra de Jaume Rierola al marquès de Cartellà

1725,
novembre,
27

Lletres de Francisco Ferrer al marquès de Cartellà

1726,
febrer, 26

Lletra de Joan Llaona al marquès de Cartellà

Moja 233/2/73

Dossier amb la missiva de Jaume Rierola, pagès, arrendatari de drets
senyorials, potser de La Vola, tractant dels arrendaments. La Rierola
(Osona?). 1 carta. [2] p.
Català
Moja 468/8

Dossier amb la missiva de Francisco Ferrer en la que tracta del Vilar.
Bàscara (Alt Empordà). 1 carta. [2] p.
Català
Moja 233/2/70

Dossier amb la missiva de Joan Llaona, tractant d'un censal. Sant Quirze. 1
carta. 1 p.
Català
1728, abril,
7 - 1728,
octubre, 20

Lletres del comte de Ciudad Real i vescomte de Chelva al marquès de
Cartellà

Moja 233/2/62

Dossier amb les lletres del comte de Ciudad de Real i vescomte de Chelva
en què tracta, principalment, de teles. València. 3 cartes. [9] p.
Castellà
1728,
desembre,
20

Lletra de Josep Pinyonet i Bartomeu Domingo al marquès de Cartellà

1728,
gener, 2 1 1729,
gener, 26

Lletres d'Onofre Pusalgues al marquès de Cartellà

Moja 233/2/101

Dossier amb la missiva de Josep Pinyonet, prevere, i Bartomeu Domingo,
felicitant el Nadal i enviant perdius. Cubells (Noguera). 1 carta.
Català

Moja 233/2/87

Dossier amb les missives d'Onofre Pusalgues (procurador de Sant Agustí),
tractant de cobraments de pensions. Girona. 2 cartes.
Català
Fons Marquesat de Moja
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01.03.02.02.06. CORRESPONDÈNCIA FAMILIAR.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1728, març, Lletra de Ramon de Gayolà al marquès de Cartellà
31
Dossier amb la lletra de Ramon de Gayolà. Figueres (Alt Empordà). 1 carta.
[2] p.
Català

Moja 233/2/69

1728,
octubre,
28 - 1728,
desembre,
23

Lletra de Jeroni Gomis al marquès de Cartellà

Moja 233/2/71

1728,
setembre,
15

Lletra de Maria [Desbac] a la marquesa de Cartellà

Dossier amb la missiva de Jeroni Gomis, notari. Inclou una carta de Josep
Petit i una altra de Jaume Radresa a Jeroni Gomis. Sl. Originals i còpia. 3
cartes. [4] p.
Català
Moja 233/2/54

Dossier amb la lletra de Maria Desbac a la seva mare, la marquesa de
Cartellà, tractant de temes familiars. Girona. 1 carta.
Castellà

1741, agost, Súplica d'Ignasi Totosaus al marquès de Cartellà
17
Dossier amb la missiva d'Ignasi Totosaus, manifesta el desig d'entrar en el
col·legi de procuradors. Inclou carta de Gili Carbonell a Ignasi Totosaus.
Sedó (Torrefeta i Florejacs, Segarra). 2 cartes.
Català

Moja 233/2/81

1747,
febrer, 25

Moja 233/2/105

Lletra de la marquesa del Valle al marquès de Cartellà
Dossier amb la missiva de la Marquesa del Valle en la que comunica la mort
del seu fill. Rende (Itàlia). 1 carta. [2] p.
Italià

febrer, 21

Lletra de Gertrudis de Cartellà a la seva mare

Moja 233/2/60

Dossier amb la lletra de Gertrudis Cartellà, tractant comunicant la mort de la
comtessa de Sarriera. Girona. 1 carta. 1 p.
Català
març, 11

Lletra de Magdalena Desbac Oms al [marquès de Cartellà]

Moja 233/2/53

Dossier amb la missiva de Magdalena Desbac i d'Oms. Girona. 1 carta. 1 p.
Català
s.d.

Lletra del marquès de Cartellà al doctor Hortet

Moja 233/2/98

Dossier amb la missiva del marquès de Cartellà al doctor Hortet (no consta el
nom) en el que respon a una missiva en la que demanava antecedents d'una
consigna. S.l. 1 carta. 1 p.
Català
s.d.

Lletra de Maria Riber a Teresa de Cartellà

Moja 233/2/72

Dossier amb la missiva de Maria Riber, monja, sobre temes domèstics.
Lleida i Aitona (Segrià). 3 cartes. [2] p.
Català
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01.03.02.02.06. CORRESPONDÈNCIA FAMILIAR.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

s.d.

Lletra d'Isabel Blanes Descatllar a Joan de Cruïlles i de Sacirera

Moja 233/2/111

Dossier amb la missiva d'Isabel Blanes i Descatllar, tractant de la capella de
Santa Maria de Centelles, situada en el castell del mateix nom. S.l. 1 carta.
Català

s.d.

Lletra del rector de l'Església de Sant Miquel a Anton Sunyer

Moja 233/2/104

Dossier amb la missiva del rector en la que exposa que malgrat l'avís del
marquès de Cartellà continui amb les gestions. Barcelona. 1 carta. 1 p.
Català
s.d.

Lletra de la priora del Convent de les Repenedides al marquès de Cartellà

Moja 233/2/107

Dossier amb la missiva de la priora Sor Teodora del Convent de les
repenedides [de Barcelona?], demanant diverses quanties. S.l. 1 carta.
Català
sd.

Lletra de Maria Desbac al seu pare

Moja 233/2/95

Dossier amb la missiva de Maria Desbac, filla de Lluís de Desbac i muller de
Narcís Descatllar i de Sarriera, en la que tracta de qüestions domèstiques.
Barcelona. 1 carta. 1 p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.03.02.03.01.01. LLIBRES MESTRES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1380

Moja 353/V
Llibreta amb regestos d'instruments jurídics del patrimoni del llinatge Cartellà
de Maçanet de la Selva.
Català

sd.

Inventaris dels béns immobles i rendes dels marquesos de Cartellà

Moja 19/64

Dossier que inclou una relació sumària de les rendes i béns immobles dels
marquesos de Cartellà classificada per la seva localització geogràfica: bisbat
de Vic i corregiment (parròquies de Sant Vicenç i Sant Feliu de Torelló, Sant
Marçal Saderra, Sant Hilari de Vidrà, Sant Martí Sescorts, Sant Andreu de la
Vola, Sarriera i Llorenç Dosmunts), bisbat d'Urgell i corregiments de Lleida i
Cervera (Rubió d'Agramunt, Alós, Baldomar, Balaguer), corregiment i bisbat
de Girona (Vilarnadal, Orriols, Sant Martí de Terradelles, Vidreres, Maçanet
de la Selva, Pineda, parròquia de Sant Pere de Martorell) i una altra
realitzada per orígens familiars o llinatges (Cartellà, Malla, Ahones i Desbac).
[Barcelona]. Esborrany. 2 unitats. [9] p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.03.02.03.01.02. COMPTABILITATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1389 - 1391 "Libre de comptes de dades y rebudes aportat per mossèn Pere Boet
prevere […] tudor de Joan Berenguer de Cartella pubill, senyor de la Torre
de Cartellà"

Moja 357

Registre portat per Pere Boet de la comptabilitat de Guillem de Cartellà, tutor
dels fills i hereus de Ramon de Cartellà, en el qual consten entrades per
delmes, censos, collites i bestiars així com també despeses. [Maçanet de la
Selva] (la Selva). [85] p.
Català
1553,
novembre,
15 - 1575,
juny, 15

"Llibre de Monserrat de Cartellà canonge de la Seu de Gerona y de Antic de
Cartellà […] ardiaca de dita Seu son germà"

1553,
setembre,
1 - 1569,
agost, 13

"Llibre de comptes de soldadas de mossos y de altres cosas, memòrias de
Miquel de Cartellà, donzell segon, que comensa en 1r. de setembre de 1553
y acaba en 1565"

Moja 270

Volum redactat per Montserrat de Cartellà en el qual estèn escriptures,
regestos de títols atorgats tant per ell com per altres, l'inventari postmortem
dels seus béns redactat el 27 de setembre de 1569, els comptes portats per
Antic Cartellà corresponents a les despeses i ingressos com a marmessor de
les disposicions testamentàries del seu germà Montserrat; comptes
d'ingressos i despeses com a tutor d'Antoni Pejoan, comptabilitat personal
del mateix Antic (despeses i ingressos), pagament fet a Joan Massanet,
apotecari, i comptabilitat a compte de Miquel Cartellà. Inclou sumari a l'inici i,
sense relligar, una relació de deutors. [Girona]. [67] p.
Català i llatí
Moja 106

Registre amb assentaments de sous de mossos, traginers, segadors,
mossos de cavalls, pastors, cabrers, fusters (pagats majoritàriament en
espècie, vestir i calçar), contractes signats entre Miquel de Cartellà i Joan
Pey, cabrer; i amb Francesc Bosc i Sebastià Boneta, i Joan Mas pel lloguer
de les terres de la Força de Cartellà. Amb una anotació en la que es
reprodueix l'oració i remei de Sant Branda, per la cura de la mossegada de
gos rabiós. Inclou a l'inici un sumari onomàstic i, sense relligar, un sumari
realitzat el segle XIX. [Maçanet de la Selva] (la Selva). [77] p.
Català i llatí
1560,
"Llibre de comptes de l'ardiaca Antich Cartellà y lo que rebé com a tudor y
Moja 271
gener, 8 curador de Galceran de Cartellà, son nebot"
1578, maig,
19
Registre de rendes rebudes, de despeses i de regestos d'escriptures de
poders assentat per Antic Cartellà, ardiaca de Besalú, tant propis com a
administrador de les rendes del seu germà Miquel i, després de mort, com a
tutor i curador del fill d'aquest, Galceran. Amb assentaments d'entrades pel
lloguer d'un molí draper, els delmes de Sant Pere de Torelló, Sant Llorenç
Dosmunts, la Vola, les heretats anomenades Vilarasa i Salines i censos. Així
mateix, en el foli 122 notícies de poders atorgats tant com a poderdant com a
apoderat. Inclou així mateix anotacions, en els folis 15 i en els dos darrers,
per "memòria" d'antecedents jurídics (venda d'una casa, donació, capítols
matrimonials...) datats entre 1505 i 1558. Inclou sumari. [Girona]. [158] p.
Català
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817

01.03.02.03.01.02. COMPTABILITATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1563 - 1564 Comptes d'Antic Cartellà, ardiaca de Besalú en la Seu de Girona
Moja 19/39
/ 1572 1576
Assentaments de despeses i cobraments realitzats per Antic Cartellà. Entre
els pagaments consten els costos dels enterraments del senyor de Malla i de
Miquel de Cartellà, despeses domèstiques com calçat i roba de vestir;
menjar (formatges, espècies, castanyes, ous...), sous de criades, mestres de
cases, ferrer, pedranyaler, fuster, pastor i segadors, transports...; i entre els
conceptes cobrats es troben principalment censos. [Girona]. [26] p.
Català
1567, maig,
1 - 1568,
maig / 1581,
novembre,
4 - 1637,
setembre,
15

"Llibre dels arrendaments de las rendas del señor don Galceran de Cartellá"

Moja 345

Registre comptable amb tres parts, la primera encapçalada amb el títol "Assí
serà continuat lo que jo Miquel Cartellà com a procurador de l'il·lustríssim
senyor comta de Aytona mon senyor auré rebut de Vidreres comensant lo
primer de maig 1567 fins lo primer de maig de 1568" en la qual es troben
assentats els comptes de Miquel de Cartellà, com a procurador del comte
d'Aitona, de les rendes de Vidreres, en la segona que pren el títol "Assí serà
continuat lo que jo Miquel Cartellà auré rebut de Massanet per lo il·lustríssim
senyor comta de Aytona mon senyor comensant lo primer de maig 1567 fins
per tot maig de 1568", es troben els assentaments pel mateix concepte però
de Maçanet, i la tercera, sense títol, es recullen les entrades pels
arrendaments de les rendes del patrimoni Cartellà: la Batllia de sac de
Vidreres, Camp de l'Estany de Sils, Maçanet de la Selva i Vidreres (delme,
tasques i censos), Martorell (delme, tasques i censos), molí fariner de
Martorell, molí draper de Roda, censal de Berenguer d'Oms, parròquies de
Santa Maria i Sant Pere de Pineda (delme, tasques i censos), Vilardemalla,
Vilarnadal, patis de les ballesteries de la ciutat de Girona i terçó del delme
del Far. [Girona]. [164] p.
Català

1756, maig, Llibre de comptabilitat dels marquesats de Cartellà i Moja
Moja 362
21 - 1778,
novembre, Llibre de plecs de cobraments i pagaments; primer, del patrimoni del
20
marquès de Cartellà, presentats pels elegits en la concòrdia signada entre
els creditors censalistes dels marquesos i els mateixos marquesos, Josep
Roca i Camps (pagaments de 21 de maig a 8 d'octubre de 1756), Josep
Camps (pagaments de 20 de març a 20 de febrer de 1758), Jaume Tos i
Romà (cobrat i pagat de 7 d'abril de 1758 a 23 de desembre de 1764),
Joaquim Tos (cobrat i pagat per son pare Jaume Tos i Romà de 24 de
desembre de 1764 a 5 de gener de 1766), Josep Torrent (cobrat i pagat de
14 de març de 1766 a 1 de maig de 1767), Grau Cassani (cobrat i pagat de 2
de maig de 1767 a 30 de maig de 1769), i a continuació, per només Grau
Cassani (mort el marquès de Cartellà l'1 de maig de 1773, cobrat i pagat de
31 de maig de 1769 a 31 d'octubre de 1778). Com a despeses figuren
pensions i lluïments de censals, honoraris de notaris, jornals de treballadors
domèstics, de professionals com pintors, argenters, apotecaris, xocolaters,
mestres de cases... I com a entrades consten arrendaments de les rendes
senyorials, de les escrivanies, de les masoveries i vendes de collites,
pensions de censals, lluïsmes... Barcelona. [244] p.
Català

Fons Marquesat de Moja

818

01.03.02.03.01.02. COMPTABILITATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1803,
octubre, 25

"Comptes que ha de donar Esteva Mazó, cirurgià de Vidreras baix firmat a la Moja 488/II/18
il·lustre señora marquesa de Cartellà y de Moya de la cullita de l'any 1802"
Dossier amb els comptes presentats pel procurador com a col·lectors de les
rendes de Vidreres, Maçanet de la Selva i Martorell en els quals consten les
collites de les finques anomenades la Torre de Cartellà i la Torre Petita, així
com també dels censos i altres drets senyorials cobrats dels emfiteutes dels
esmentats llocs i les despeses per jornals de treballadors, obres de
manteniment i millora de les finques, impostos i altres conceptes. Amb les
signatures de conformitat del col·lector i de la marquesa. Barcelona. [4] p.
Català

1823,
setembre,
23 - 1825,
febrer, 1

"Comptes de lo cobrat y pagat per lo baix firmat com a apoderat de la casa
Moja 200/3
de Moya y Cartellà per las rendas que dita casa perseveix en los pobles de
Orriols, Tarradellas y Albilar y Vilarnadal, pertañents a la cullita del any 1823"
Dossier amb el compte presentat per Anton Oliva en el qual es fan constar
delmes, censos i altres ingressos senyorials així com despeses i, relligats,
els corresponents rebuts justificatius de les despeses (impostos, pensions,
jornals de treballadors). Acompanyen els comptes, sense relligar, tres notes,
una en la que es fa constar que Anton Oliva cuida de les rendes de
Vilarnadal, Terradelles i Orriols, un altre en el que s'assenten dades que ha
de passar a informar l'esmentat procurador i per acabar notícia de les
mesures de volum de Vilarnadal i Orriols i de les prestacions senyorials dels
masovers de Vilarnadal i Orriols. Girona (Gironès), Terradelles (Pla de
l'Estany) i Orriols (Alt Empordà) i Barcelona. 4 unitats. [48] p.
Català i castellà

1824,
novembre,
19 - 1825,
setembre,
24

"Comptes de lo cobrat y pagat per lo baix firmat com a apoderat de la casa
Moja 200/4
de la senyora marquesa [de] Moya y Cartellà per las rendas que dita senyora
percebeix en los pobles de Orriols, Tarradellas, veinat de Albilar y Vilarnadal,
tocant a la cullita del any 1824"
Dossier amb el compte presentat per Anton Oliva en el qual es fan constar
delmes, censos i altres ingressos senyorials així com despeses i, relligats,
els corresponents rebuts justificatius de les despeses (impostos, pensions,
jornals de treballadors). Girona (Gironès), Terradelles (Pla de l'Estany) i
Orriols (Alt Empordà) i Barcelona. [25] p.
Català i castellà

1825, març, "Comptes de lo cobrat y pagat per lo baix firmat com a apoderat de la casa
Moja 200/5
17 - 1826,
de la señora marquesa de Moya y Cartellà per las rendas que dita señora
octubre, 7
persebeix en los pobles de Orriols, Tarradellas, veinat de Alvilar y Vilarnadal,
tocant a la cullita del any 1825"
Dossier amb el compte presentat per Anton Oliva en el qual es fan constar
delmes, censos i altres ingressos senyorials així com despeses i, relligats,
els corresponents rebuts justificatius de les despeses (impostos, pensions,
jornals de treballadors). Inclou separadament un compte d'oli de la collita de
1823 venut el 1825. Girona (Gironès), Terradelles (Pla de l'Estany) i
Vilarnadal (Alt Empordà) i Barcelona. 2 unitats. [28] p.
Català i castellà
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01.03.02.03.01.02. COMPTABILITATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1828, agost,
20 - 1929,
novembre,
17

"Comptes de lo cobrat y pagat per lo baix firmat com a apoderat de la casa
de la il·lustríssima senyora marquesa de Moya y de Cartellà per las rendas
que dita senyora percebeix en los pobles de Orriols, Tarradellas, veinat de
Albilar y Vilarnadal, tocant a la cullita del any 1828"

Moja 200/8

Dossier amb el compte presentat per Anton Oliva en el qual es fan constar
delmes, censos i altres ingressos senyorials així com despeses i, relligats,
però separadament, els corresponents rebuts justificatius de les despeses
(impostos, pensions, jornals de treballadors), "Compte total del cost de las
obras se an fet en Orriols per cubrir una part del castell, pujar parets, fer
unas premsas y un trull de pedra picada, finestras y alguna porta", i rebut
estès per l'apoderat general de la marquesa de Moja a favor d'Anton Oliva.
Girona (Gironès), Terradelles (Pla de l'Estany), Orriols i Vilarnadal (Alt
Empordà) i Barcelona. 4 unitats. [35] p.
Català i castellà

Fons Marquesat de Moja

820

01.03.02.03.01.02.05.03.01. LLEVADORS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1831]

Llevador de la Torre de Cartellà

Moja 411/III

Registre dels emfiteutes de Maçanet de la Selva i Vidreres amb la quantia
dels censos i tasques que han de satisfer al senyor i la data del seu darrer
pagament. [Maçanet de la Selva]. [182] p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.03.02.03.01.03. IMPOSTOS SATISFETS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1778]

Notes sobre l'excusado que han de satisfer els delmes de Vilarnadal, Orriols, Moja 472/8
Martorell de la Selva, Terradelles i Mieres i Freixa
Dossier amb notes referents a les quantitats a pagar en concepte de l'impost
de l'excusado, una de les quals amb l'aclariment que és el senyor Cassani el
millor informant per detallar el valor anual de cada casa delmera. Barcelona.
3 unitats. [3] p.
Català

[1781]

Pagament de l'escusado

Moja 74/96

Dossier amb notes referents al pagament de l'escusado dels llocs de
Vilarnadal, Vilar, Orriols, Terradelles, Martorell de la Selva. Inclou una
missiva de Francesc Olivas dirigida a Ignasi Aloy. [Vilarnadal] (Alt Empordà) i
Barcelona. 5 unitats. [6] p.
Català
1717, abril,
21 / 1759,
gener, 10

Rebuts d'impostos del Cadastre satisfets del patrimoni de Vilarnadal

Moja 54/82

1728,
febrer, 8 1758,
febrer, 25

Rebuts d'impostos del Terç del Real i de la Dècima satisfets pel patrimoni de Moja 54/83
Vilarnadal

Jaume Cullel i Joan Gommar, cónsols de Vilarnadal, i per ells el rector,
Francesc Orador, així com Josep Vergés, col·lector del Cadastre, estenen
rebuts de les quantitats que Francesc Campmany, pagès, i Joan Galí, en
nom del marquès de Cartellà, ha pagades en concepte de cadastre.
Vilarnadal (Alt Empordà). 2 unitats. [2] p.
Català

Els regidors de Vilarnadal estenen rebuts de les quantitats que Pere Faliu,
masover del castell i terres que té el marquès de Cartellà en l'esmentat
terme, i Joan Galí, en nom del marquès de Cartellà, han satisfet en nom del
marquès pels impostos. Vilarnadal (Alt Empordà). 4 unitats. [7] p.
Català

1753, agost, Lletra de Benet Vilar dirigida a Francesc Tost, prevere
9
Dossier amb la missiva de Benet Vilar, tractant del Cadastre de Vilarnadal.
Girona. 1 lletra. [2] p.
Català

Fons Marquesat de Moja

Moja 86/32/2
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01.03.02.03.02.01.01. TÍTOLS I POSSESSIÓ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1760]

Mapa dels encontorns de la Torre de Cartellà

Moja 488/II/59

Croquis en què es representen els camins, torrents, boscos, pedreres i
propietats de la zona de la Torre de Cartellà; figuren, entre altres, les fites o
termes, es dibuixa l'Oratori de Montserrat i les cases dels establiments de
Vendrell, de Viader. [Maçanet de la Selva] (la Selva). [1] p.
Català
1692,
gener, 25

"Possessió presa per la noble señora Dna. Gertrudis de Cartellà Ahones y
Desbach muller del noble Sor. Dn. Luis de Cartellà y Desbach en la ciutat de
Gerona, habitant de las casas, castell, terras, honors, proprietats y
possessions, delmes, censos y qualsevols altres drets en lo present acte
continuat"

Moja 18/22

Francesc Reverter, escrivà jurat substitut de Feliu Reverter, estèn acta de la
presa de possessió realitzada per Josep Torrents, prevere de Sant Pere de
Torelló, com a procurador de Gertrudis de Cartellà, i amb els testimonis de
Segismon Viñeta i Josep Berneda, dels béns de Lluís de Cartellà. Sant
Llorenç Dosmunts, Rupit i Pruit (Osona). Còpia autèntica estesa sobre paper
segellat per Fortià Reverter, notari de Torelló, i datada el 6 de novembre de
1807. [36] p.
Llatí i català

1826, juny, 8 "D. Francisco José Bernaldo de Quirós... Capitán general en comisión del
Moja 38/II/15
egército y Principado de Cataluña y presidente de su Real Audiciencia... Por
cuanto por parte de don pablo Vilaró, apoderado de la ilustre señora
marquesa de Moya y de Cartellá se me ha presentado un memorial del tenor
siguiente:..."
Edicte del capità general de Catalunya, Francisco José Bernaldo de Quirós,
pel qual, a suplicació de la senyora marquesa de Moja i de Cartellà, mana
que ningú pugui entrar bestiars, tallar arbres i robar fruits, i entrar en les
terres que té la marquesa en els termes de Fornells, Orriols, Martorell de la
Selva i Maçanet de la Selva, de Girona; de Vilarnadal, Figueres, de Sant
Pere de Torrelló, Sant Andreu de la Vola i altres, de Vich. Imprès. Barcelona.
1 p.
Castellà

Fons Marquesat de Moja
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01.03.02.03.02.01.02. CAUSES JUDICIALS PER LA JURISDICCIÓ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1199,
novembre,
17

Escriptura de concòrdia signada entre el Monastir de Sant Cugat del Vallès i
Arnau de Cartellà i la seva esposa Ermessenda

Moja 1/28

L'abat de Sant Cugat, d'una part, i Arnau de Cartellà i la seva esposa
Ermessenda, de l'altra, convenen que Arnau de Cartellà en profit del seu
molí pugui passar l'aigua de Riudarenes per l'alou del monestir a canvi de 4
quarteres de forment anuals. Còpia de 1360. [3] f.
Llatí
1636,
desembre,
16

Lletra d'evocació de causa de la Reial Audiència dirigida a l'algutzir reial per
demanda presentada per Francesc de Cartellà contra Jaume Soliva

Moja 26/69

Enric d'Aragó de Cardona, duc de Segorb i de Cardona, notifica a l'algutzir
de Maçanet de la Seva que, per part de Francesc Cartellà, ha estat
presentada una suplicació a la Reial Audiència, que transcriu, en la qual
s'exposa que el suplicant i el procurador fiscal de Girona van encausar
criminalment a Jaume Soliva, batlle i veí de Maçanet de la Selva, i a altres
per raó d'usurpar jurisdicció reial i competències del castell que té i posseix
Francesc de Cartellà en el lloc de Maçanet de la Selva, motiu pel qual suplica
l'evocació de la causa a la Reial Audiència; i així, acceptada la demanda, ho
fa saber. Inclou còpia autenticada per Didac Monfar. 2 unitats. 4 p.
Llatí

Fons Marquesat de Moja
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01.03.02.03.02.01.03.01. NOMENAMENT DE PROCURADORS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1505, maig, "Procura feta per la senyora Leonor Cartellana a mossèn Banet Cartellà y
Miquel Cartellà, fills seus..."
26

Moja 19/16

Elionor de Cartellà, viuda d'Arnau Benet de Cartellà, donzell i senyor de la
Torre de Cartellà, atorga poders, que són protocol·litzats per Antoni Tió,
notari d'Hostalric, a favor dels seus fills Arnau Benet i Miquel de Cartellà,
amb les facultats de poder demanar, rebre, exigir, administrar la seva
hisenda, poder capbrevar totes les seves rendes i signar àpoques de les
quantitats cobrades. Hostalric (la Selva). Còpia autèntica estesa pel mateix
notari autoritzant. 1 p.
Llatí
1626,
novembre,
28

Certificat notarial de l'escriptura de poders atorgats per Antoni Meca a favor
de Jaume de Cartellà

Moja 18/34

Antic Servat, notari de Barcelona, testimonia que Antoni Meca, habitant de
Barcelona, atorgà davant seu escriptura de poders a favor de Jaume de
Cartellà, habitant de Girona. Barcelona. [2] p.
Llatí
1641,
octubre, 30
/ 1658,
juliol, 8

Escriptures de poders atorgades per Ramon de Blanes i de Centelles i Isabel Moja 26/79
Blanes i Centelles, viuda del comte de Centelles, a favor de Miquel de Salba i
de Vallgornera i Lluís de Cartellà, respectivament
Ramon de Blanes i de Centelles, cavaller domiciliat a Barcelona, davant el
notari Pere Llunell, faculta a Miquel Salba i de Vallagornera, habitant en el
Regne d'Aragó, perquè en el seu nom pugui en la ciutat de Terol cobrar les
pensions annuals del censal de 850 lliures que presta l'esmentada ciutat, així
com també atorgar àpoques, pledejar i comparèixer davant el Consell
d'Aragó i qualssevols altres tribunals amb la finalitat de poder-les cobrar.
Amb les mateixes facultats, i pel mateix motiu, Isabel Blanes atorga poders
davant Pere Màrtir Llunell a favor del seu germà Lluís de Cartellà.
Barcelona. Còpies autèntiques signades per Pere Màrtir Llunell el 7 de maig
de 1659 i el 8 de juliol de 1658, rubricades també en la primera escriptura
per Bonaventura Vila i Bartomeu Plea, notaris de Barcelona, i autenticada pel
veguer de Barcelona, Igualada i del Moianès, i en la segona per Francesc
Reverter, Francesc Llunell, notaris de Barcelona, i autenticada per Joan de
Ballaró, veguer de la mateixa vegueria. 2 unitats. [13] p.
Castellà

1767,
octubre, 1

Escriptura de poders atorgats per Ignasi Alemany i Descatllar, marquès de
Cartellà, davant Jaume Tos, notari de Barcelona, favor de Gerard Cassani,
tinent d'escrivà de cambra de la Reial Audiència, per a què en nom del
poderdant pugui assistir a la descripció i reconeixement dels papers i
escriptures del patrimoni Descatllar

Moja 1/38

Ignasi Alemany i Descatllar atorga poders a Gerard Cassani, notari per a què
en compliment de reial provisió de 27 de juny de 1767 en la causa seguida
en la Reial Audiència entre ell mateix i la comtessa de Santa Coloma pugui
en el seu nom assistir a la descripció i reconeixement dels papers i
escriptures del patrimoni Descatllar. Barcelona. Còpia autèntica estesa sobre
paper segellat pel mateix notari autoritzant. [1] bif.
Castellà

Fons Marquesat de Moja
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01.03.02.03.02.01.03.02. ARRENDAMENTS DE RENDES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1732 1735]

Arrendaments de les rendes del marquès de Cartellà

Moja 473/19

Dossier amb notes de les entrades pels arrendaments i de despeses.
[Barcelona]. 6 unitats. [6] p.
Català
[1741]

"Tabba per arrendar per temps de quatre anys y quatre íntegras cullitas tota
aquella dècima o part de dècima que lo il·lustre señor marquès de Cartellà
reb en lo terme, parròquia y decimar de Sant Pere de Marturell, junt ab los
censos y taschas y mitat dels lluhismes que reb en dita parròquia y en las
parròquias de Forgàs y Massanas"

Moja 488/II/26

Plec de les condicions relatives a l'encant públic de l'arrendament del
cobrament de les prestacions senyorials de Martorell de la Selva en el qual
es detallen les condicions. [Barcelona]. [4] p.
Català
[1808]

"Llista del blat qu[e] se'n portaren los car[r]os de la Junta de Gerona"

Moja 472/12

Nota anònima amb les quantitats de cereal en la qual es detalla una partida
per l'hospital i tres més a particulars. [Maçanet de la Selva] (Selva). 1 p.
Català
1658

"Taba de l'arrendament de las rendas de Massanet y Martorell de don
Francesc de Cartellà"

Moja 488/II/47

Plec de les condicions de la subhasta de l'arrendament de les rendes
senyorials de la Torre de Cartellà del senyor Francesc de Cartellà i Malla per
temps de dos anys i sota pactes, que es detallen. [Maçanet de la Selva] (la
Selva). [5] p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.03.02.03.02.01.03.03. COMPTABILITATS GENERALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1655]

Comptes de despeses i entrades en concepte de censos, delmes i tasques
de Maçanet i Martorell de la Selva de l'any 1655

Moja 488/II/46

Comptes a doble columna en què es detallen les despeses i les rendes
cobrades en forma de forment, mestall, faves, gallines i diners. [Maçanet de
la Selva] (la Selva). [2] p.
Català
[1820] Comptes presentats per Josep Nadal, masover de la Torre de Cartellà i
1822, abril, 1 col·lector de rendes, de la collita i delme de 1820

Moja 215/4

Dossier dels comptes presentats per Josep Nadal corresponents a les part
de gra de la Torre de Cartellà, de la qual és masover; de la finca Miquel
Farré i dels delmes de Martorell de la Selva i de les despeses; amb rebuts
relligats justificatius de les despeses (impostos, jornals de treballadors,
pensions) i rebuts de la marquesa de Moja. Amb l'assentament de
l'aprovació dels comptes. Maçanet de la Selva (la Selva) i Barcelona. [7] p.
Català
[1828] 1830,
novembre,
28

Comptes presentats per Josep Nadal, masover de la Torre de Cartellà i
col·lector de rendes, de la collita i delme de 1828 i 1829

Moja 215/11

Dossier relligat amb les llistes dels productes venuts de les collites de 1828 i
1829 i rebuts estesos per Pau Vilaró a favor de Josep Nadal de diners de la
collita de 1929. [Maçanet de la Selva] (la Selva) i Barcelona. [5] p.
Català

[1830] Comptes presentats per Josep Nadal i Jaume Lluís, masovers de la Torre de Moja 215/12
1831, juny, 4 Cartellà i col·lectors de rendes, de la collita i delme de 1830
Dossier relligat amb les llistes dels productes venuts de la collita de 1830 i
rebuts estesos per Grau Pujals, domer de l'església de Sant Llorenç de
Maçanet; Joan Güell, mestre de cases, Joan Palmada, col·lector i Pau Vilaró
a favor de Josep Nadal, com a justificants de despeses. Maçanet de la Selva
(la Selva) i Barcelona. [8] p.
Català
[1861]

Venda de suro i aglans de les torres de Cartellà i de Bac

Moja 488/II/58

Relació del producte de la venda del suro de Cartellà dels anys 1852 a 1861,
així com també de la producció d'aglans de les torres de Cartellà i de Bac.
[Barcelona]. [6] p.
Castellà
1656,
ocubre, 22

Nota de pagament a notari redactada per Salvi Terradas i Cabanyes,
masover de la Torre de Cartellà

Moja 472/3

Salvi Terradas, masover de la Torre de Cartellà i procurador de Francesc de
Cartellà dóna fe que ha pagat a Baldiri [Alecard] notari 12 sous pels
honoraris per la redacció d'una acta redactada a instància de Francesc de
Cartellà. [Maçanet de la Selva] (Selva). 1 p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.03.02.03.02.01.03.03. COMPTABILITATS GENERALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1690, maig, Memorials dels cobraments i pagaments de Josep Torrons, prevere,
20 - 1691,
efectuats per ordre de Lluís de Cartellà Desbac
març, 27
Dossier amb dues relacions redactades per Josep Torrons; la primera conté
el cobrat en concepte de censos i arrendaments en la que es detallen les
persones, les quantitats i el dia, el segon inclou el pagament per jornals i
sous de treballadors dels quals també hom en dóna el nom i la data.
[Maçanet de la Selva] (la Selva). 2 unitats. [6] p.
Català
1729, juny,
21 - 1732,
agost, 4

Moja 473/11

Administració de Joan Salom, arrendatari del molí i delmes de Maçanet de la Moja 472/5
Selva del marquès de Cartellà
Dossier amb rebuts estesos per Joan Salom, pagès, en concepte de
pagaments fets a nom del marquès de Cartellà, altres rebuts d'impostos i de
pensions de censals a favor de l'arrendatari i lletres del marquès.
Corresponen a adobs fets al Mas Miquel Ferrer per part de manobres i a
l'enviament de forment al marquès. En les lletres a Joan Salom, el marquès
de Cartellà demana que aboni el Cadastre de Martorell als seus regidors i en
el dors es troben estesos els corresponents rebuts del comú de Martorell.
[Hostalric] i Barcelona. 9 unitats. [11] p.
Català

1737, maig, Rebuts estesos als arrendataris de les rendes del marquès de Cartellà
10 - 1741,
gener, 14
Dossier amb una lletra de Jeroni Gomis, notari de Barcelona, dirigida al
marquès de Cartellà en la qual informa que Ramon Sala, com a
administrador de la causa pia fundada per Francesc de Rocabertí ha firmat
àpoca a favor de Ramon Guinart, botiguer de Lloret, arrendatari de les
rendes de les heretats de Cartellà i Mas Miquel, del molí fariner de Martorell,
la meitat del delme de Martorell i censos del Mas Serra i més censos i
tasques de Maçanet i Martorell i meitat de lluïsmes, i els rebuts estesos a
favor dels arrendataris Josep Sabeter Buscatell i Bernat Renobau de
impostos i pensions corresponents al patrimoni Cartellà. Maçanet i Martorell
de la Selva (Selva) i Barcelona. 9 unitats. [10] p.
Català

Moja 472/6

"Nota de tot lo que vaig pagant per compte de l'il·lustre senyor don Ignaci de
Cartellà, marquès, com consta de recibos y vales continuats en lo present
codern"

Moja 359/2

1737,
octubre,
18 - 1740,
setembre,
21

Dossier amb una llibreta amb els assentaments de pagaments i cobraments
fets per Mariano Masó, cirurgià de Vidreres, com a procurador del marquès
de Cartellà de les rendes (consten entrades per entrades d'establiments i
censos, així com despeses per ornaments de l'Església de Vidreres, obres
en la Torre de Cartellà) i nota sobre les prestacions en espècie de la Torre
de Cartellà i de la casa petita. Vidreres (la Selva) i Barcelona. 2 unitats. [18]
p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.03.02.03.02.01.03.03. COMPTABILITATS GENERALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1744,
febrer, 5 1757,
febrer, 1

Cobraments i pagaments de Marià i Sebastià Massó com a procurador
d'Ignasi de Cartellà

Moja 215/1

1748,
gener, 7 1749, juny,
11

"Nota dels grans tinch collectat per compta de l'il·lustre y senyor marquès de
Cartellà en Barcelona domiciliat entre Vidreras, Masanet y Martorell en est
present any 1748"

Dossier amb el quadern de comptes presentats per Marià Massó, cirurgià,l
procurador del marquès de Cartellà com a col·lector de les rendes de
Vidreres, Maçanet de la Selva i Martorell en els quals consten les collites de
les finques anomenades la Torre de Cartellà i la Torre Petita, així com també
dels censos i altres drets senyorials cobrats dels emfiteutes dels esmentats
llocs i les despeses per jornals de treballadors, obres de manteniment,
millora de les finques i impostos, tot de 1745 i 1746. També inclou la llibreta
de rebuts estesos primerament a favor de Marià Massó i a continuació en
descàrrec de Sebastià Massó (els quals corresponen a treballadors,
col·lectors del Cadastre i administradors d'aniversaris pel cobrament de
pensions de censals), una nota amb l'import del valor de la collita de 1745 i
un rebut d'impostos. [Vidreres (la Selva)]. [69] p.
Català
Moja 359/5

Comptes presentats pel procurador del marquès de Cartellà com a col·lector
de les rendes de Vidreres, Maçanet de la Selva i Martorell en els quals
consten les collites de les finques anomenades la Torre de Cartellà i la Torre
Petita, així com també dels censos i altres drets senyorials cobrats dels
emfiteutes dels esmentats llocs i les despeses per jornals de treballadors,
obres de manteniment i millora de les finques i impostos. Amb les signatures
de conformitat del marquès de Cartellà. [Vidreres (la Selva)] i Barcelona. [12]
p.
Català
1749, juny,
14 - 1750,
abril, 27

"Nota dels grans tenim collectat per compta y en nom de procurador de
l'il·lustre y senyor marquès de Cartellà en Barcelona domiciliat est present
any 1749"

Moja 359/6

Comptes presentats pel procurador del marquès de Cartellà com a col·lector
de les rendes de Vidreres, Maçanet de la Selva i Martorell en els quals
consten les collites de les finques anomenades la Torre de Cartellà i la Torre
Petita, així com també dels censos i altres drets senyorials cobrats dels
emfiteutes dels esmentats llocs i les despeses per jornals de treballadors,
obres de manteniment, millora de les finques i impostos. [Vidreres (la
Selva)]. [12] p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.03.02.03.02.01.03.03. COMPTABILITATS GENERALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1751, juliol,
10

"Nota dels grans que nosaltres Mariano Mazó y Sebastià Mazó respective
pare y fill, los dos cirurgians de Vidreras y com ha procuradors de l'il·lustre y
senyor marquès de Cartellà en Barcelona domiciliat tenim en dit nom
col·lectat y per compta de dit il·lustre senyor marquès de la col·lecta del
present any 1750"

Moja 488/II/9

Comptes presentats pels procuradors del marquès de Cartellà com a
col·lectors de les rendes de Vidreres, Maçanet de la Selva i Martorell en els
quals consten les collites de les finques anomenades la Torre de Cartellà i la
Torre Petita, així com també dels censos i altres drets senyorials cobrats dels
emfiteutes dels esmentats llocs i les despeses per jornals de treballadors,
obres de manteniment, millora de les finques i impostos, entre el 8 de maig
de 1750 i el 23 d'abril de 1751. Amb la signatura de l'aprovació del marquès
de Cartellà. [Vidreres (la Selva)]. [11] p.
Català
1751, juliol,
10 - 1752,
maig, 26

"Nota de tots los grans que nosaltres dits Mazons cirurgians de Vidreras com Moja 359/7
ha procuradors de l'il·lustre senyor don Ignaci de Cartellà marquès en dit
nom tenim collectat y cobrat del que devem donar a dit il·lustre senyor rahó y
dits són de las parroquias de Martorell, Masanet y Vidreras, corregiment de
Gerona y de la collecta y cullita del present any 1751"
Comptes presentats pel procurador del marquès de Cartellà com a col·lector
de les rendes de Vidreres, Maçanet de la Selva i Martorell en els quals
consten les collites de les finques anomenades la Torre de Cartellà i la Torre
Petita, així com també dels censos i altres drets senyorials cobrats dels
emfiteutes dels esmentats llocs i les despeses per jornals de treballadors,
obres de manteniment, millora de les finques i impostos. Ab la signatura de
conformitat del marquès de Cartellà. [Vidreres (la Selva)] i Barcelona. [12] p.
Català

1754, juny,
9 - 1755,
juny

Quadern de cobraments i pagaments de Sebastià Massó com a procurador
d'Ignasi de Cartellà

Moja 215/2

Comptes presentats pel procurador del marquès de Cartellà com a col·lector
de les rendes de Vidreres, Maçanet de la Selva i Martorell en els quals
consten les collites de les finques anomenades la Torre de Cartellà i la Torre
Petita, així com també dels censos i altres drets senyorials cobrats dels
emfiteutes dels esmentats llocs i les despeses per jornals de treballadors,
obres de manteniment, millora de les finques i impostos. [Vidreres (la
Selva)]. [10] p.
Català
1755, juny,
13 - 1756,
novembre,
29

Quadern de cobraments i pagaments de Sebastià Massó com a procurador
d'Ignasi de Cartellà

Moja 215/3

Comptes presentats pel procurador del marquès de Cartellà com a col·lector
de les rendes de Vidreres, Maçanet de la Selva i Martorell en els quals
consten les collites de les finques anomenades la Torre de Cartellà i la Torre
Petita, així com també dels censos i altres drets senyorials cobrats dels
emfiteutes dels esmentats llocs i les despeses per jornals de treballadors,
obres de manteniment, millora de les finques i impostos. [Vidreres (la
Selva)]. [42] p.
Català
Fons Marquesat de Moja
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01.03.02.03.02.01.03.03. COMPTABILITATS GENERALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1756,
desembre,
3 - 1757,
abril, 23

"Nota de tot el diner que com ha procurador de dit il·lustre senyor marquès
Moja 359/8
cobraré tant de part y a cumpliment dels grans atràs mencionats tinch encara
per no aver-los aun venut encarregat de la cullita del present any 1756 del
que exactament està ja notat com y també de altre cosa a dit il·lustre senyor
pertocant dende el die 3 del present mes de desembre que en tal die
passaram comptas en avant"
Comptes presentats per Sebastià i Esteve Massó, procuradors del marquès
de Cartellà, com a col·lectors de les rendes de Vidreres, Maçanet de la Selva
i Martorell en els quals consten les collites de les finques anomenades la
Torre de Cartellà i la Torre Petita, així com també dels censos i altres drets
senyorials cobrats dels emfiteutes dels esmentats llocs i les despeses per
jornals de treballadors, obres de manteniment, millora de les finques i
impostos. Inclou tres rebuts estesos a favor del procurador. Cassà de la
Selva (Gironès), [Vidreres], Caldes de Malavella (la Selva)] i Barcelona. 3
unitats. [11] p.
Català

1757, abril,
27 - 1758,
febrer, 2

"Còpia y nota de tots los grans que com ha procurador de l'il·lustre y senyor Moja 359/9
marquès de Cartellà he collectat y tinch encarregat dels quals ne dech donar
compte y dits rezultants de la cullita del present y corrent any 1757"
Comptes presentats pel procurador del marquès de Cartellà com a col·lector
de les rendes de Vidreres, Maçanet de la Selva i Martorell en els quals
consten les collites de les finques anomenades la Torre de Cartellà i la Torre
Petita, així com també dels censos i altres drets senyorials cobrats dels
emfiteutes dels esmentats llocs i les despeses per jornals de treballadors,
obres de manteniment, millora de les finques i impostos. [Vidreres (la Selva)]
i Barcelona. [19] p.
Català

1779,
setembre,
24 - 1806,
maig, 13

Rebuts estesos a favor de Sebastià Massó com a procurador dels
marquesos de Cartellà

Moja 472/9

Dossier amb dues llibretes de rebuts (una de les quals, acèfala) estesos pel
col·lector del Cadastre, rebuts del rector de l'església de Martorell de la
Selva, el col·lector de l'impost de l'Excusado, el corrector de la Comunitat de
Mínims d'Hostalric, i de diversos treballadors, i notes aclaratòries dels
comptes amb Sebastià Massó. Girona, Vidreres, Maçanet de la Selva i
Martorell de la Selva (la Selva). 17 unitats. [49] p.
Català i castellà
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1796,
gener, 24 1799, juny,
15

"Comptes que ha de donar Esteva Mazó, cirurgià de Vidreras a la il·lustre
señora marquesa de Cartellà y de Moya com ha procurador de dita señora
de la cullita y any 1796"

Moja 488/II/12

Dossier amb els comptes presentats pel procurador com a col·lector de les
rendes de Vidreres, Maçanet de la Selva i Martorell en els quals consten les
collites de les finques anomenades la Torre de Cartellà i la Torre Petita, així
com també dels censos i altres drets senyorials cobrats dels emfiteutes dels
esmentats llocs i les despeses per jornals de treballadors, obres de
manteniment i impostos. Inclou tres rebuts justificatius de les despeses i una
nota sobre el deute del col·lector amb la senyora. Maçanet de la Selva (la
Selva), Martorell de la Selva (la Selva) i Barcelona. 5 unitats. [4] p.
Català i castellà
1796,
setembre,
13

"Comptes que Esteva Mazó, procurador de la il·lustre senyora marquesa de
Cartellà y de Moya, ha de donar a dita il·lustre senyora de la cullita de l'any
1794"

Moja 488/II/10

Comptes presentats pel procurador com a col·lectors de les rendes de
Vidreres, Maçanet de la Selva i Martorell en els quals consten les collites de
les finques anomenades la Torre de Cartellà i la Torre Petita, així com també
dels censos i altres drets senyorials cobrats dels emfiteutes dels esmentats
llocs i les despeses per jornals de treballadors, obres de manteniment i
impostos. Barcelona. [4] p.
Català
1797,
gener, 21

"Comptes que ha de donar Esteva Mazó, cirurgià de Vidreras baix firmat a la Moja 488/II/13
il·lustre señora marquesa de Cartellà y de Moya de la cullita de l'any 1797"
Dossier amb els comptes presentats pel procurador com a col·lector de les
rendes de Vidreres, Maçanet de la Selva i Martorell en els quals consten les
collites de les finques anomenades la Torre de Cartellà i la Torre Petita, així
com també dels censos i altres drets senyorials cobrats dels emfiteutes dels
esmentats llocs i les despeses per impostos i altres conceptes. Inclou un
rebut estès per la marquesa de Moja d'haver cobrat del col·lector. Barcelona.
2 unitats. [4] p.
Català

1798,
"Comptes que ha de donar Esteva Mazó, cirurgià de Vidreras baix firmat a la Moja 488/II/14
gener, 28 - il·lustre señora marquesa de Cartellà y de Moya de la cullita de l'any 1798"
1799, març,
20
Dossier amb els comptes presentats pel procurador com a col·lectors de les
rendes de Vidreres, Maçanet de la Selva i Martorell en els quals consten les
collites de les finques anomenades la Torre de Cartellà i la Torre Petita, així
com també dels censos i altres drets senyorials cobrats dels emfiteutes dels
esmentats llocs i les despeses per jornals de treballadors, impostos i altres
conceptes. Inclou tres rebuts justificatius de les despeses i un altre de la
marquesa a favor del col·lector. Maçanet de la Selva, (la Selva), Vidreres (la
Selva), Girona i Barcelona. 5 unitats. [8] p.
Català i castellà
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1799, juny,
14

"Comptes que ha de donar Esteva Mazó, cirurgià de Vidreras a la il·lustre
senyora marquesa de Cartellà y de Moya com ha procurador de dita señora
de la cullita y any 1795"

Moja 488/II/11

Dossier amb els comptes presentats pel procurador com a col·lector de les
rendes de Vidreres, Maçanet de la Selva i Martorell en els quals consten les
collites de les finques anomenades la Torre de Cartellà i la Torre Petita, així
com també dels censos i altres drets senyorials cobrats dels emfiteutes dels
esmentats llocs i les despeses per jornals de treballadors, obres de
manteniment i impostos. Inclou tres rebuts justificatius de les despeses.
Martorell de la Selva (la Selva) i Barcelona. 4 unitats. [4] p.
Català
1800, juny, 9 "Comptes que ha de donar Esteva Mazó, cirurgià de Vidreras baix firmat a la Moja 488/II/15
il·lustre senyora marquesa de Cartellà y de Moya de la cullita de l'any 1799"
Dossier amb els comptes presentats pel procurador com a col·lectors de les
rendes de Vidreres, Maçanet de la Selva i Martorell en els quals consten les
collites de les finques anomenades la Torre de Cartellà i la Torre Petita, així
com també dels censos i altres drets senyorials cobrats dels emfiteutes dels
esmentats llocs i les despeses per jornals de treballadors, impostos i altres
conceptes. Amb les signatures de conformitat del col·lector i de la marquesa.
Inclou una nota estesa pel cirurgià amb el volum dels grans collits, dos
rebuts justificatius de les despeses i dos altres de la marquesa a favor del
col·lector. Vidreres (la Selva) i Barcelona. 6 unitats. [9] p.
Català
1802,
desembre,
28 - 1806,
març, 9

Rebuts estesos a favor d'Esteve Massó, procurador de la marquesa de
Cartellà

Moja 472/11

Dossier amb rebuts estesos pels col·lectors del Cadastre, pels domers de
Maçanet i per Joan Sacreu a favor del procurador de la marquesa
corresponents als impostos, pensions de censals i despeses de causes
judicials respectivament del patrimoni de Martorell i Maçanet de la Selva.
Inclou, així mateix, un rebut d'Esteve Milans i Fort, apoderat general de
l'esmentada marquesa, a favor d'Esteve Massó, la minuta de Francesc
Reynés, escrivà, corresponent a les costes del plet obert per Joan Sacreu,
una nota aclaratòria en la qual s'assenyala que 6 rebuts han estat pagats pel
marquès i que Josep Faló, de Maçanet de la Selva, ha sembrat i ha demanat
gràcia de no satisfer les prestacions senyorials i una nota amb sumes de
números, descontextualitzada. Hostalric, Maçanet i Martorell de la Selva i
Vidreres (Selva). 22 unitats. [23] p.
Català i castellà
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1802, maig, "Comptes que ha de donar Esteva Mazó, cirurgià de Vidreras baix firmat a la Moja 488/II/17
16 - 1803,
il·lustre señora marquesa de Cartellà y de Moya de la cullita de l'any 1801"
gener, 2
Dossier amb els comptes presentats pel procurador com a col·lectors de les
rendes de Vidreres, Maçanet de la Selva i Martorell en els quals consten les
collites de les finques anomenades la Torre de Cartellà i la Torre Petita, així
com també dels censos i altres drets senyorials cobrats dels emfiteutes dels
esmentats llocs i les despeses per jornals de treballadors, obres de
manteniment i millora de les finques, impostos i altres conceptes. Amb les
signatures de conformitat del col·lector i de la marquesa. Inclou quatre rebuts
justificatiu. Vidreres (la Selva) i Barcelona. 6 unitats. [9] p.
Català
1803,
gener, 2

"Comptes que ha de donar Esteva Mazó, cirurgià de Vidreras baix firmat a la Moja 488/II/16
il·lustre señora marquesa de Cartellà y de Moya de la cullita de l'any 1800"
Dossier amb els comptes presentats pel procurador com a col·lectors de les
rendes de Vidreres, Maçanet de la Selva i Martorell en els quals consten les
collites de les finques anomenades la Torre de Cartellà i la Torre Petita, així
com també dels censos i altres drets senyorials cobrats dels emfiteutes dels
esmentats llocs i les despeses per jornals de treballadors, obres de
manteniment i millora de les finques, impostos i altres conceptes. Amb les
signatures de conformitat del col·lector i de la marquesa. Inclou una nota
estesa pel cirurgià amb el volum dels grans collits. Barcelona. 2 unitats. [5] p.
Català

1805,
"Comptes que ha de donar Esteva Mazó, cirurgià de Vidreras baix firmat a la Moja 488/II/19
setembre, 5 il·lustre señora marquesa de Cartellà y de Moya de la cullita de l'any 1803"
Dossier amb els comptes presentats pel procurador com a col·lectors de les
rendes de Vidreres, Maçanet de la Selva i Martorell en els quals consten les
collites de les finques anomenades la Torre de Cartellà i la Torre Petita, així
com també dels censos i altres drets senyorials cobrats dels emfiteutes dels
esmentats llocs i les despeses per jornals de treballadors, obres de
manteniment i millora de les finques, impostos i altres conceptes. Amb les
signatures de conformitat del col·lector i de la marquesa. Barcelona. [4] p.
Català
1805,
"Comptes que ha de donar Esteva Mazó, cirurgià de Vidreras baix firmat a la Moja 488/II/20
setembre, 5 il·lustre señora marquesa de Cartellà y de Moya de la cullita de l'any 1804"
Dossier amb els comptes presentats pel procurador com a col·lectors de les
rendes de Vidreres, Maçanet de la Selva i Martorell en els quals consten les
collites de les finques anomenades la Torre de Cartellà i la Torre Petita, així
com també dels censos i altres drets senyorials cobrats dels emfiteutes dels
esmentats llocs i les despeses per jornals de treballadors, obres de
manteniment i millora de les finques, impostos i altres conceptes. Amb les
signatures de conformitat del col·lector i de la marquesa. Barcelona. [3] p.
Català
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1806, agost, "Comptes que ha de donar Esteve Mazó cirurgià de Vidreras, baix firmat a la Moja 359/10
12 - 1808,
il·lustre senyora marquesa de Cartellà y de Moya de la cullita de l'any 1806"
gener, 15
Comptes presentats pel procurador del marquès de Cartellà com a col·lector
de les rendes de Vidreres, Maçanet de la Selva i Martorell en els quals
consten les collites de les finques anomenades la Torre de Cartellà i la Torre
Petita, així com també dels censos i altres drets senyorials cobrats dels
emfiteutes dels esmentats llocs i les despeses per jornals de treballadors,
obres de manteniment, millora de les finques i impostos. Amb notes
aclaridores i rebuts justificatius del Cadastre, jornals de treballadors i
pensions. Inclou dos esborranys.[Vidreres (la Selva)] i Barcelona. 10 unitats.
[27] p.
Català
1806, juny,
11

"Comptes que ha de donar Esteva Mazó, cirurgià de Vidreras baix firmat a la Moja 488/II/21
il·lustre señora marquesa de Cartellà y de Moya de la cullita de l'any 1805"
Dossier amb els comptes presentats pel procurador com a col·lectors de les
rendes de Vidreres, Maçanet de la Selva i Martorell en els quals consten les
collites de les finques anomenades la Torre de Cartellà i la Torre Petita, així
com també dels censos i altres drets senyorials cobrats dels emfiteutes dels
esmentats llocs i les despeses per jornals de treballadors, obres de
manteniment i millora de les finques, impostos i altres conceptes. Amb les
signatures de conformitat del col·lector i de la marquesa. Barcelona. [4] p.
Català

1807, juliol,
27 - 1807,
agost, 24

"Llibreta dels censsos y tascas que se cobraran per la il·lustre senyora
marquesa de Cartellà y de Moya en lo any 1807"

Moja 411/I

Registre de la collita de forment de la Torre Gran i de la Torre Xica, del
delme de Martorell de la Selva i assentament per dies (entre el 27 de juliol i
el 24 d'agost) del cobrat en censos i tasques dels emfiteutes de Maçanet de
la Selva i Vidreres. Maçanet de la Selva, Martorell de la Selva i Vidreres (la
Selva). [10] p.
Català
1808

"Llibreta dels censsos y tascas que se cobraran per la il·lustre senyora
marquesa de Cartellà y de Moya en lo any 1808"

Moja 411/II

Registre de la collita de la Torre de Cartellà, del delme de Martorell de la
Selva i assentament del cobrat en censos i tasques dels emfiteutes.
[Maçanet de la Selva, Martorell de la Selva i Vidreres (la Selva)]. [9] p.
Català
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1812,
febrer, 19

Comptes presentats per Josep Nadal, masover de la Torre de Cartellà i
col·lector de rendes, de 1809 a 1813

Moja 359/11

Dossier amb una nota llarga a manera d'informe amb la declaració de Josep
Nadal sobre la situació dels comptes dels anys 1808, 1809, 1810 i detall
proporcionat pel mateix masover dels censos de Maçanet de la Selva cobrats
el 1811; el "Resumen del resultat dels comptes, recibos y notas que ha
presentat Josep Nadal masover de la Torre Cartellana y col·lector del delme
de Martorell de la Selva y de lo que ha pagat per tallas y contribucions" (amb
notícia del cobrat i pagat els anys 1809, 1810, 1811, 1812 i 1813 i
incorporant rebuts) i les llibretes del mateix masover (adjuntant sense relligar
rebuts justificatius) amb els títols "Llibreta per cobrar los censos y tascas de
la il·lustre senyora marquesa de Cartallà y de Moya de any 1810", "Llista del
que cobraré en lo any 1811", "Carach de tot lo que se cobrera y se bendra
en lo any 1812" i "Llista de l'any 1813 per cobrar los senso y tascas de la
il·lustre senyora marquesa de Cartellà y de Moya". Vidreres, Martorell de la
Selva, Maçanet de la Selva, Santa Coloma de Farners, Blanes, (la Selva),
Vic (Osona) i [Barcelona]. [73] p.
Català
1816,
Comptes presentats per Josep Nadal, masover de la Torre de Cartellà i
febrer, 27 - col·lector de rendes, de la collita i delme de 1815
1816, maig,
22
Dossier dels comptes presentats el 29 de maig de 1816 per Josep Nadal
corresponents a les part de gra de la Torre de Cartellà, de la qual és
masover, i dels delmes i rendes de Martorell de la Selva; amb una nota de
les quantitats recollides, una llibreta de despeses i rebuts justificatius.
Maçanet de la Selva (la Selva) i Barcelona. 7 unitats. [8] p.
Català

Moja 359/12

1817, juny, 7 Comptes presentats per Josep Nadal, masover de la Torre de Cartellà i
col·lector de rendes, de la collita i delme de 1816

Moja 488/II/22

Dossier dels comptes presentats per Josep Nadal corresponents a les part
de gra de la Torre de Cartellà, de la qual és masover; de la finca Miquel
Farré i dels delmes de Martorell de la Selva i de les despeses (sense els
rebuts justificatius). Amb l'assentament de l'aprovació dels comptes.
[Maçanet de la Selva] (la Selva) i [Barcelona]. [3] p.
Català
1818,
febrer, 21 1820,
gener, 25

Comptes presentats per Josep Nadal, masover de la Torre de Cartellà i
col·lector de rendes, de la collita i delme de 1818

Moja 359/14

Dossier dels comptes presentats el 25 de gener de 1820 per Josep Nadal
corresponents a les part de gra de la Torre de Cartellà, de la qual és
masover, dels delmes i rendes de Martorell de la Selva i de les despeses;
amb rebuts justificatius de cadastre, pensions, jornals de treballadors.
Vidreres, Maçanet de la Selva (la Selva) i Barcelona. 8 unitats. [10] p.
Català
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1818,
gener, 16 1818,
desembre,
22

Comptes presentats per Josep Nadal, masover de la Torre de Cartellà i
col·lector de rendes, de la collita i delme de 1817

Moja 359/13

Dossier dels comptes presentats el 22 de desembre de 1818 per Josep
Nadal corresponents a les part de gra de la Torre de Cartellà, de la qual és
masover, dels delmes i rendes de Martorell de la Selva i de les despeses;
amb rebuts justificatius de talles, pensions, cadastre, jornals de treballadors.
Martorell de la Selva, Santa Coloma de Farners, Maçanet de la Selva (la
Selva) i Barcelona. 12 unitats. [14] p.
Català

1822, maig, Comptes presentats per Josep Nadal, masover de la Torre de Cartellà i
8 - 1823,
col·lector de rendes, de la collita i delme de 1822
juny, 29
Dossier dels rebuts d'impostos estesos a favor de Josep Nadal, com a
masover de la Torre de Cartellà i col·lector de les rendes de la marquesa de
Moja i de Cartellà. Maçanet de la Selva (la Selva) i Barcelona. [4] p.
Català

Moja 215/5

1822,
octubre,
26 - 1825,
febrer, 12

Comptes presentats per Josep Nadal, masover de la Torre de Cartellà i
col·lector de rendes, de la collita i delme de 1823

Moja 215/6

1825

Comptes presentats per Josep Nadal, masover de la Torre de Cartellà i
col·lector de rendes, de la collita i delme de 1825

Dossier dels comptes presentats per Josep Nadal corresponents a les part
de gra de la Torre de Cartellà, de la qual és masover; de la finca Miquel
Farré, i dels delmes de Martorell de la Selva i d'altres ingressos senyorials,
així com també de les despeses; amb rebuts relligats justificatius de les
despeses (impostos, pensions) i rebuts de l'apoderat de la marquesa de
Moja. Amb l'assentament de l'aprovació dels comptes. Maçanet de la Selva
(la Selva) i Barcelona. 2 unitats. [13] p.
Català
Moja 359/15

Comptes presentats per Josep Nadal corresponents a les part de gra de la
Torre de Cartellà, de la qual és masover, dels delmes i rendes de Martorell
de la Selva. [Maçanet de la Selva (la Selva)]. [3] p.
Català
1825,
desembre,
22 - 1828,
juny, 1

Comptes presentats per Josep Nadal, masover de la Torre de Cartellà i
col·lector de rendes, de la collita i delme de 1825

Moja 215/7

Dossier dels comptes presentats per Josep Nadal corresponents a les part
de gra de la Torre de Cartellà, de la qual és masover; de la finca Miquel
Farré, i dels delmes de Martorell de la Selva i d'altres ingressos senyorials,
així com també de les despeses; amb rebuts relligats justificatius de les
despeses (impostos, pensions) i rebuts de l'apoderat de la marquesa de
Moja. Amb l'assentament de l'aprovació dels comptes. Maçanet de la Selva
(la Selva), Tordera (Maresme) i Barcelona. [14] p.
Català i castellà
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1826, agost, Comptes presentats per Josep Nadal, masover de la Torre de Cartellà i
21
col·lector de rendes, de la collita i delme de 1826

Moja 359/16

Comptes presentats per Josep Nadal corresponents a les part de gra de la
Torre de Cartellà, de la qual és masover, i dels delmes i rendes de Martorell
de la Selva. Inclou un rebut estès pel col·lector de rendes de l'Abadia de
Breda. [Maçanet de la Selva (la Selva)]. 4 unitats. [3] p.
Català
1827, juny,
9 - 1828,
juny, 4

"Compte de la cullita de 1826 que ha presentat lo masover Joseph Nadal en
4 juny de 1828"

Moja 215/8

Dossier dels comptes presentats per Josep Nadal corresponents a les part
de gra de la Torre de Cartellà, de la qual és masover; de la finca Miquel
Farré, i dels delmes de Martorell de la Selva i d'altres ingressos senyorials,
així com també de les despeses; amb separadament, i amb el títol "Recibos
del compte de la cullita de 1826 que ha presentat lo masover Joseph Nadal,
en 4 juny de 1828", rebuts relligats justificatius de les despeses (impostos,
pensions) i rebuts de l'apoderat de la marquesa de Moja. També un rebut del
mateix apoderat a favor del masover. Amb l'assentament de l'aprovació dels
comptes. Martorell de la Selva, Maçanet de la Selva (la Selva) i Barcelona. 3
unitats. [11] p.
Català
1827,
octubre,
19 - 1829,
juliol, 1

"Compte de la cullita de 1827 que ha presentat Joseph Nadal, masover de la Moja 215/9
Torre de Cartellà, en primer juriol de 1829

1829, juliol,
25 - 1830,
juliol, 1

Comptes presentats per Josep Nadal, masover de la Torre de Cartellà i
col·lector de rendes, de la collita de 1828

Dossier dels comptes presentats per Josep Nadal corresponents a les parts
de gra de la Torre de Cartellà, de la qual és masover; de la finca Miquel
Farré, i dels delmes de Martorell de la Selva i d'altres ingressos senyorials,
així com també de les despeses; amb separadament, i amb el títol "Recibos
del compte de la cullita de 1827 que ha presentat lo masover Joseph Nadal,
en primer juriol de l'añy 1829", rebuts relligats justificatius de les despeses
(impostos, pensions) i rebuts de l'apoderat de la marquesa de Moja. Amb
l'assentament de l'aprovació dels comptes. Inclou així mateix, un inventari
d'un molí. Maçanet de la Selva (la Selva) i Barcelona. 3 unitats. [19] p.
Català
Moja 215/10

Dossier dels comptes presentats per Josep Nadal corresponents a les
collites així com també a les despeses; amb rebuts relligats justificatius de
les despeses (impostos, pensions) i rebuts de l'apoderat de la marquesa de
Moja. Amb l'assentament de l'aprovació dels comptes. Maçanet de la Selva,
Vidreres (la Selva) i Barcelona. [12] p.
Català
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1831,
novembre,
20 - 1832,
juliol, 28

Comptes presentats per Jaume Lluís, masover de la Torre de Cartellà i
col·lector de rendes, de la collita i delme de 1831

Moja 215/13

1832,
desembre,
12 - 1833,
novembre,
14

Comptes presentats per Jaume Lluís, masover de la Torre de Cartellà i
col·lector de rendes, de la collita i delme de 1832

1833,
desembre,
6 - 1834,
abril, 25

Comptes presentats per Jaume Lluís, masover de la Torre de Cartellà i
col·lector de rendes, de la collita i delme de 1833

1834,
desembre,
28 - 1835,
abril, 17

Comptes presentats per Jaume Lluís, masover de la Torre de Cartellà i
col·lector de rendes, de la collita i delme de 1834

Dossier dels comptes presentats per Jaume Lluís corresponents a les
collites de la Torre de Cartellà, i de les rendes senyorials de Maçanet de la
Selva, Vidreres i Martorell de la Selva, així com també a les despeses; amb
rebuts relligats justificatius de les despeses (impostos, pensions) i rebuts de
l'apoderat de la marquesa de Moja. Maçanet de la Selva (la Selva) i
Barcelona. [16] p.
Català
Moja 215/14

Dossier dels comptes presentats per Jaume Lluís corresponents a les collites
de la Torre de Cartellà, i de les rendes senyorials de Maçanet de la Selva,
Vidreres i Martorell de la Selva, així com també a les despeses; amb rebuts
relligats justificatius de les despeses (impostos, pensions) i rebuts de
l'apoderat de la marquesa de Moja. Amb l'assentament de l'aprovació dels
comptes. Blanes, Vidreres, Maçanet de la Selva (la Selva) i Barcelona. [9] p.
Català i castellà
Moja 215/15

Dossier dels comptes presentats per Jaume Lluís corresponents a les
collites de la Torre de Cartellà, i de les rendes senyorials de Maçanet de la
Selva, Vidreres i Martorell de la Selva, així com també a les despeses; amb
rebuts relligats justificatius de les despeses (impostos, pensions) i rebuts de
l'apoderat de la marquesa de Moja. Maçanet de la Selva (la Selva) i
Barcelona. [8] p.
Català
Moja 215/16

Dossier dels comptes presentats per Jaume Lluís corresponents a les
collites de la Torre de Cartellà, i de les rendes senyorials de Maçanet de la
Selva, Vidreres i Martorell de la Selva, així com també a les despeses; amb
rebuts relligats justificatius de les despeses (impostos, pensions) i rebuts de
l'apoderat de la marquesa de Moja. Amb l'assentament de l'aprovació dels
comptes. Martorell de la Selva, Maçanet de la Selva (la Selva) i Barcelona.
[8] p.
Català
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1835,
octubre,
10 - 1836,
gener, 20

Comptes presentats per Jaume Lluís, masover de la Torre de Cartellà i
col·lector de rendes, de la collita i delme de 1835

Moja 215/17

1836, juny,
1 - 1837,
gener, 6

Comptes presentats per Jaume Lluís, masover de la Torre de Cartellà i
col·lector de rendes, de la collita i delme de 1836

Dossier dels comptes presentats per Jaume Lluís corresponents a les collites
de la Torre de Cartellà, i de les rendes senyorials de Maçanet de la Selva,
Vidreres i Martorell de la Selva,així com també a les despeses; amb rebuts
relligats justificatius de les despeses (impostos, pensions) i dues lletres de
l'apoderat de la marquesa de Moja Pau Vilaró dirigides a Narcís Bavi i
Bonaventura Madrenys, així com també rebuts del mateix apoderat estesos a
favor de Jaume Lluís. Amb l'assentament de l'aprovació dels comptes.
Martorell de la Selva, [Maçanet de la Selva] (la Selva) i Barcelona. [12] p.
Català i castellà
Moja 215/18

Dossier dels comptes presentats per Jaume Lluís corresponents a les
collites de la Torre de Cartellà, i de les rendes senyorials de Maçanet de la
Selva, Vidreres i Martorell de la Selva, així com també a les despeses; amb
rebuts relligats justificatius de les despeses (impostos, pensions) i rebuts de
l'apoderat de la marquesa de Moja. Amb l'assentament de l'aprovació dels
comptes. Maçanet de la Selva (la Selva) i Barcelona. [10] p.
Català
1837, agost, Comptes presentats per Jaume Lluís, masover de la Torre de Cartellà i
Moja 215/19
22 - 1838,
col·lector de rendes, de la collita i delme de 1837
gener, 13
Dossier dels comptes presentats per Jaume Lluís corresponents a les
collites de la Torre de Cartellà, i de les rendes senyorials de Maçanet de la
Selva, Vidreres i Martorell de la Selva, així com també a les despeses; amb
una nota sobre la collita de blat del juliol de 1837 de la Torre de Cartellà i del
Mas Miquel Ferrer, i rebuts relligats de l'apoderat de la marquesa de Moja.
Amb l'assentament de l'aprovació dels comptes. [Maçanet de la Selva] (la
Selva) i Barcelona. 2 unitats. [8] p.
Català
1838, agost, Comptes presentats per Jaume Lluís, masover de la Torre de Cartellà i
8 - 1839,
col·lector de rendes, de la collita i delme de 1838
juny, 8
Dossier dels comptes presentats per Jaume Lluís corresponents a les
collites de la Torre de Cartellà, i de les rendes senyorials de Maçanet de la
Selva, Vidreres i Martorell de la Selva, així com també a les despeses; amb
rebuts relligats estesos per Pau Vilaró, apoderat de la marquesa de Moja, i
sense relligar dues notes de fusta i carbó i un rebut estès per Josep
Barnosell, rector de Martorell de la Selva en concepte d'import rebut pel
arrendament del delme i primícia. Amb l'assentament de l'aprovació dels
comptes. [Maçanet de la Selva] (la Selva) i Barcelona. 3 unitats. [10] p.
Català
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1840,
desembre,
15 - 1841,
març, 23

Comptes presentats per Jaume Lluís, masover de la Torre de Cartellà i
col·lector de rendes, de la collita i delme de 1840

Moja 215/22

1840,
gener, 11 1840,
febrer, 21

Comptes presentats per Jaume Lluís, masover de la Torre de Cartellà i
col·lector de rendes, de la collita i delme de 1839

1841,
novembre,
15 - 1842,
gener, 20

Comptes presentats per Jaume Lluís, masover de la Torre de Cartellà i
col·lector de rendes, de la collita i delme de 1841

1842,
novembre,
20 - 1843,
febrer, 10

Comptes presentats per Jaume Lluís, masover de la Torre de Cartellà i
col·lector de rendes, de la collita i delme de 1842

Dossier dels comptes presentats per Jaume Lluís corresponents a les collites
de la Torre de Cartellà, i de les rendes senyorials de Maçanet de la Selva,
Vidreres i Martorell de la Selva, així com també a les despeses; amb un rebut
relligat i l'aprovació dels comptes de l'apoderat de la marquesa de Moja, Pau
Vilaró. [Maçanet de la Selva] (la Selva) i Barcelona. [4] p.
Català
Moja 215/21

Dossier dels comptes presentats per Jaume Lluís corresponents a les
collites de la Torre de Cartellà, i de les rendes senyorials de Maçanet de la
Selva, Vidreres i Martorell de la Selva, així com també a les despeses, amb
una llista dels censos cobrats; amb un rebut relligat i l'aprovació dels
comptes de l'apoderat de la marquesa de Moja, Pau Vilaró. [Maçanet de la
Selva] (la Selva) i Barcelona. [8] p.
Català
Moja 215/23

Dossier dels comptes presentats per Jaume Lluís corresponents a les collites
de la Torre de Cartellà, i de les rendes senyorials de Maçanet de la Selva,
Vidreres i Martorell de la Selva, així com també a les despeses, amb una
llista independent dels censos cobrats; amb rebuts relligats i l'aprovació dels
comptes de l'apoderat de la marquesa de Moja, Pau Vilaró. Vidreres,
[Maçanet de la Selva] (la Selva) i Barcelona. 2 unitats. [13] p.
Català

Moja 215/24

Dossier dels comptes presentats per Jaume Lluís corresponents a les collites
de la Torre de Cartellà, i de les rendes senyorials de Maçanet de la Selva,
Vidreres i Martorell de la Selva, així com també a les despeses; amb rebuts
relligats justificatius de les despeses (jornals i impostos) i rebuts de
l'apoderat de la marquesa de Moja. Amb l'assentament de l'aprovació dels
comptes. Vidreres, Maçanet de la Selva (la Selva) i Barcelona. [10] p.
Català

1844, agost, Comptes presentats per Jaume Lluís, masover de la Torre de Cartellà i
Moja 215/26
6 - 1845,
col·lector de rendes, de la collita i delme de 1845
març, 21
Dossier dels comptes presentats per Jaume Lluís corresponents a les
collites de la Torre de Cartellà, i de les rendes senyorials de Maçanet de la
Selva, Vidreres i Martorell de la Selva, així com també a les despeses; amb
rebuts relligats justificatius de les despeses (jornals i impostos), nota sobre el
blat collit, i rebuts de l'apoderat de la marquesa de Moja. Amb l'assentament
de l'aprovació dels comptes. Vidreres, Maçanet de la Selva (la Selva) i
Barcelona. [9] p.
Català

Fons Marquesat de Moja

841

01.03.02.03.02.01.03.03. COMPTABILITATS GENERALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1844,
Comptes presentats per Jaume Lluís, masover de la Torre de Cartellà i
Moja 215/25
gener, 3 col·lector de rendes, de la collita i delme de 1843
1844, març,
23
Dossier dels comptes presentats per Jaume Lluís corresponents a les collites
de la Torre de Cartellà, i de les rendes senyorials de Maçanet de la Selva,
Vidreres i Martorell de la Selva, així com també a les despeses; amb rebuts
relligats justificatius de les despeses (impostos), notes sobre el blat collit i els
censos cobrat, i rebuts de l'apoderat de la marquesa de Moja. Amb
l'assentament de l'aprovació dels comptes. Vidreres, Maçanet de la Selva (la
Selva) i Barcelona. [11] p.
Català
1846,
desembre,
20 - 1847,
maig, 13

"Compte de la cullita de 1846 que ha presentat lo masover Jaume Lluís, en
13 maig de 1847"

Moja 215/28

Dossier dels comptes presentats per Jaume Lluís, corresponents a les parts
de les collites de la Torre de Cartellà, de la qual és masover, i de les rendes
senyorials de Maçanet de la Selva, Vidreres i Martorell de la Selva; així com
també de les despeses; amb separadament, una nota sobre el resultat
econòmic de la collita de 1846, i amb el títol "Recibos del compte de la Torre
de Cartellà de la cullita de 1846 que ha presentat lo masover Jaume Lluís, en
13 maig de 1847", llista amb els censos cobrats i rebuts justificatius de les
despeses (impostos, pensions) i de Pau Vilaró. Amb l'assentament per part
de Pau Vilaró, procurador de la marquesa de Moja, de l'aprovació dels
comptes. Maçanet de la Selva (la Selva) i Barcelona. 3 unitats. [12] p.
Català

1846, març, Comptes presentats per Jaume Lluís, masover de la Torre de Cartellà i
Moja 215/27
16 - 1846,
col·lector de rendes, de la collita i delme de 1845
abril, 28
Dossier dels comptes presentats per Jaume Lluís corresponents a les collites
de la Torre de Cartellà, i de les rendes senyorials de Maçanet de la Selva,
Vidreres i Martorell de la Selva, així com també a les despeses, amb una
llista dels censos cobrats i un rebut de l'apoderat de la marquesa de Moja,
Pau Vilaró. Amb l'assentament de l'aprovació dels comptes. [Maçanet de la
Selva] (la Selva) i Barcelona. [6] p.
Català
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1847,
febrer, 14 1848, abril,
21

"Compte de la cullita de 1847 que ha presentat lo masover Jaume Lluís, en
21 abril de 1848"

Moja 215/29

Dossier dels comptes presentats per Jaume Lluís, corresponents a les parts
de les collites de la Torre de Cartellà, de la qual és masover, i de les rendes
senyorials de Maçanet de la Selva, Vidreres i Martorell de la Selva; així com
també de les despeses, amb l'assentament per part de Pau Vilaró,
procurador de la marquesa de Moja, de la seva aprovació; i, separadament,
un regest d'una escriptura de confessió atorgada el 1730 per Pere de
Cartellà i Desbac i el seu fill Ignasi d'una peça de terra de Vidreres a favor de
la Capellania del Capítol de Girona; dues notes sobre les extensions i les
produccions de la Torre de Cartellà i del Mas Miquel Ferrer (una de les quals
amb una lletra de Josep Lluís, fill de Jaume); una llista dels censos cobrats, i
amb el títol "Recibos del compte de la Torre de Cartellà de la cullita de 1847
que ha presentat lo masover Jaume Lluís, en 21 abril de 1848", rebuts
justificatius de les despeses (impostos, pensions) i de Pau Vilaró. Maçanet
de la Selva (la Selva) i Barcelona. 6 unitats. [22] p.
Català i castellà

1847, març, "Liquidació feta ab Pere Avellana per lo tocant a l'añy 1846"
10
Nota amb la liquidació realitzada per Pau Vilaró, com a procurador de la
marquesa de Moja, dels comptes del moliner Pere Avellana, corresponents
al lloguer de 1846. Barcelona. [1] p.
Català

Moja 360/32

1849,
"Compte de la cullita de 1848 que ha presentat lo col·lector Jaume Lluís, en Moja 215/30
gener, 11 - 6 abril de 1849"
1849, abril, 6
Dossier dels comptes presentats per Jaume Lluís, corresponents a les parts
de les collites de la Torre de Cartellà, de la qual és masover, i de les rendes
senyorials de Maçanet de la Selva, Vidreres i Martorell de la Selva; així com
també de les despeses, amb l'assentament per part de Pau Vilaró,
procurador de la marquesa de Moja, de la seva aprovació; i, separadament,
relligats amb el títol "Recibos del compte de la Torre de Cartellà de la cullita
de 1848 que ha presentat lo masover Jaume Lluís, en 6 abril de 1849", una
llista dels censos cobrats i rebuts justificatius de les despeses (jornals,
impostos, pensions) i de Pau Vilaró. Vidreres, Maçanet de la Selva (la Selva)
i Barcelona. 2 unitats. [13] p.
Català
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1850,
gener, 29 1850, abril,
19

"Compte de la cullita de 1849 que ha presentat lo col·lector Jaume Lluís, en
19 abril de 1850"

Moja 215/31

1850,
octubre,
27 - 1851,
febrer, 22

"Compte de la cullita de 1850 que ha presentat lo masover Jaume Lluís, en
22 febrer de 1851"

1851,
desembre,
3 - 1852,
abril, 3

"Compte de la cullita de 1851 que ha presentat lo masover Jaume Lluís, en 3 Moja 215/33
abril de 1852"

Dossier dels comptes presentats per Jaume Lluís, corresponents a les parts
de les collites de la Torre de Cartellà, de la qual és masover, i de les rendes
senyorials de Maçanet de la Selva, Vidreres i Martorell de la Selva; així com
també de les despeses, amb l'assentament per part de Pau Vilaró,
procurador de la marquesa de Moja, de la seva aprovació; i, separadament,
relligats amb el títol "Recibos del compte de la Torre de Cartellà de la cullita
de 1849 que ha presentat lo masover Jaume Lluís, en 19 abril de 1850", una
llista dels censos cobrats i rebuts justificatius de les despeses (jornals,
impostos, pensions) i de Pau Vilaró. Vidreres, Maçanet de la Selva (la Selva)
i Barcelona. 2 unitats. [16] p.
Català
Moja 215/32

Dossier dels comptes presentats per Jaume Lluís, corresponents a les parts
de les collites de la Torre de Cartellà, de la qual és masover, i de les rendes
senyorials de Maçanet de la Selva, Vidreres i Martorell de la Selva; així com
també de les despeses, amb l'assentament per part de Pau Vilaró,
procurador de la marquesa de Moja, de la seva aprovació; i, separadament,
relligats amb el títol "Recibos del[s] comptes de la cullita de 1850 que ha
presentat lo masover Jaume Lluís, en 22 febrer de 1851", una llista dels
censos cobrats i rebuts justificatius de les despeses (jornals, impostos) i de
Pau Vilaró. Maçanet de la Selva (la Selva) i Barcelona. 2 unitats. [13] p.
Català i castellà

Dossier dels comptes presentats per Jaume Lluís, corresponents a les parts
de les collites de la Torre de Cartellà, de la qual és masover, i de les rendes
senyorials de Maçanet de la Selva, Vidreres i Martorell de la Selva; així com
també de les despeses, amb l'assentament per part de Pau Vilaró,
procurador de la marquesa de Moja, de la seva aprovació; i, separadament,
relligats amb el títol "Recibos del compte de la Torre de Cartellà de la cullita
de 1851 que ha presentat lo masover Jaume Lluís, en tres abril de 1852",
una llista dels censos cobrats i rebuts justificatius de les despeses (jornals,
impostos, pensions) i de Pau Vilaró. Vidreres, Maçanet de la Selva (la Selva)
i Barcelona. 2 unitats. [19] p.
Català i castellà
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1852, juny,
8 - 1853,
març, 13

"Compte de la cullita de 1852 que ha presentat lo masover Jaume Lluís, en
13 mars de 1853"

Moja 215/34

Dossier dels comptes presentats per Jaume Lluís, corresponents a les parts
de les collites de la Torre de Cartellà, de la qual és masover, i de les rendes
senyorials de Maçanet de la Selva, Vidreres i Martorell de la Selva; així com
també de les despeses, amb l'assentament per part de Pau Vilaró,
procurador de la marquesa de Moja, de la seva aprovació; i, separadament,
relligats amb el títol "Recibos del compte de la Torre de Cartellà de la cullita
de 1852 que ha presentat lo masover Jaume Lluís, en 13 mars de 1853", una
llista dels censos cobrats i rebuts justificatius de les despeses (jornals,
pensions) i de Pau Vilaró. Vidreres, Maçanet de la Selva (la Selva) i
Barcelona. 2 unitats. [12] p.
Català i castellà
1853,
setembre,
17 - 1854,
juny, 8

"Compte de la cullita de 1853 que ha presentat lo masover Jaume Lluís, en 8 Moja 215/35
juny de 1854"

1854,
octubre,
25 - 1855,
maig, 12

"Compte de la cullita de 1854 que ha presentat lo masover Jaume Lluís, en
12 maig de 1855"

Dossier dels comptes presentats per Jaume Lluís, corresponents a les parts
de les collites de la Torre de Cartellà, de la qual és masover, i de les rendes
senyorials de Maçanet de la Selva, Vidreres i Martorell de la Selva; així com
també de les despeses, amb l'assentament per part de Pau Vilaró,
procurador de la marquesa de Moja, de la seva aprovació; i, separadament,
relligats amb el títol "Recibos del compte de la Torre de Cartellà de la cullita
de 1849 que ha presentat lo masover Jaume Lluís, en 19 abril de 1850", una
llista dels censos cobrats i rebuts justificatius de les despeses (jornals,
impostos, pensions) i de Pau Vilaró. Vidreres, Maçanet de la Selva (la Selva),
Girona i Barcelona. 2 unitats. [14] p.
Català i castellà
Moja 215/36

Dossier dels comptes presentats per Jaume Lluís, corresponents a les parts
de les collites de la Torre de Cartellà, de la qual és masover, i de les rendes
senyorials de Maçanet de la Selva, Vidreres i Martorell de la Selva; així com
també de les despeses, amb l'assentament per part de Pau Vilaró,
procurador de la marquesa de Moja, de la seva aprovació; i, separadament,
relligats amb el títol "Recibos del compte de la Torre de Cartellà de la cullita
de 1854 que ha presentat lo masover Jaume Lluís, en 12 maig de 1855", una
llista dels censos cobrats i rebuts justificatius de les despeses (pensions) i de
Pau Vilaró. Maçanet de la Selva (la Selva) i Barcelona. 2 unitats. [13] p.
Català
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1855, juliol,
20 - 1856,
març, 21

"Compte de la cullita de 1855 que ha presentat lo masover Jaume Lluís, en
21 mars de 1856"

Moja 215/37

Dossier dels comptes presentats per Jaume Lluís, corresponents a les parts
de les collites de la Torre de Cartellà, de la qual és masover, i de les rendes
senyorials de Maçanet de la Selva, Vidreres i Martorell de la Selva; així com
també de les despeses, amb l'assentament per part de Pau Vilaró,
procurador de la marquesa de Moja, de la seva aprovació; i, separadament,
relligats amb el títol "Recibos del compte de la Torre de Cartellà de la cullita
de 1855 que ha presentat lo masover Jaume Lluís, en 21 mars de 1856", una
llista dels censos cobrats i rebuts justificatius de les despeses (jornals,
impostos, pensions) i de Pau Vilaró. Vidreres, Maçanet de la Selva (la Selva)
i Barcelona. 2 unitats. [13] p.
Català
1856, juliol,
28 - 1857,
març, 13

"Compte de la cullita de 1856 que ha presentat lo masover Jaume Lluís, en
13 mars de 1857"

Moja 215/38

Dossier dels comptes presentats per Jaume Lluís, corresponents a les parts
de les collites de la Torre de Cartellà, de la qual és masover, i de les rendes
senyorials de Maçanet de la Selva, Vidreres i Martorell de la Selva; així com
també de les despeses, amb l'assentament per part de Pau Vilaró,
procurador de la marquesa de Moja, de la seva aprovació; i, separadament,
relligats amb el títol "Recibos del compte de la Torre de Cartellà de la cullita
de 1856 que ha presentat lo masover Jaume Lluís, en 13 mars de 1857", una
llista dels censos cobrats i rebuts justificatius de les despeses (jornals,
impostos, pensions) i de Pau Vilaró. Vidreres, Maçanet de la Selva (la Selva)
i Barcelona. 2 unitats. [17] p.
Català
1857,
setembre,
10 - 1858,
maig, 14

"Compte de la cullita de 1857 que ha presentat lo masover Jaume Lluís, en
14 maig de 1858"

Moja 215/39

Dossier dels comptes presentats per Jaume Lluís, corresponents a les parts
de les collites de la Torre de Cartellà, de la qual és masover, i de les rendes
senyorials de Maçanet de la Selva, Vidreres i Martorell de la Selva; així com
també de les despeses, amb l'assentament per part de Pau Vilaró,
procurador de la marquesa de Moja, de la seva aprovació; i, separadament,
relligats amb el títol "Recibos del compte de la Torre de Cartellà de la cullita
de 1857 que ha presentat lo masover Jaume Lluís, en 14 maig de 1858", una
llista dels censos cobrats i rebuts justificatius de les despeses (jornals,
impostos, pensions) i de Pau Vilaró. Vidreres, Maçanet de la Selva (la Selva)
i Barcelona. 2 unitats. [15] p.
Català
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01.03.02.03.02.01.03.03. COMPTABILITATS GENERALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1858, juliol,
30 - 1859,
maig, 14

"Compte de la cullita de 1858 que ha presentat lo masover Jaume Lluís, en
14 maig de 1859"

Moja 215/40

Dossier dels comptes presentats per Jaume Lluís, corresponents a les parts
de les collites de la Torre de Cartellà, de la qual és masover, i de les rendes
senyorials de Maçanet de la Selva, Vidreres i Martorell de la Selva; així com
també de les despeses, amb l'assentament per part de Pau Vilaró,
procurador de la marquesa de Moja, de la seva aprovació; i, separadament,
relligats amb el títol "Recibos del compte de la Torre de Cartellà de la cullita
de 1858 que ha presentat lo masover Jaume Lluís, en 14 maig de 1859", una
llista dels censos cobrats i rebuts justificatius de les despeses (jornals,
impostos, pensions) i de Pau Vilaró. Vidreres, Maçanet de la Selva (la Selva)
i Barcelona. 2 unitats. [15] p.
Català
1859,
"Comptes de Jaume Lluís de l'any 1859"
febrer, 14 1860, març, Dossier dels comptes presentats per Jaume Lluís, corresponents a les parts
de les collites de la Torre de Cartellà, de la qual és masover, i de les rendes
19
senyorials de Maçanet de la Selva, Vidreres i Martorell de la Selva; així com
també de les despeses; i, separadament, una nota sobre diners que ha de
donar l'esmentat masover, una lletra de Josep Lluís dirigida a Jaume
Salvador tractant de l'abonament de 12 duros, un plec sense relligar de
rebuts justificatius de les despeses i un altre amb la liquidació del llogueter
del molí de Cartellà, Pere Avellana. Maçanet de la Selva (la Selva) i
Barcelona. 5 unitats. [37] p.
Català i castellà
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01.03.02.03.02.01.03.04. CORRESPONDÈNCIA AMB ELS PROCURADO
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1759, juny,
14 - 1784,
juliol, 5

Lletres de Sebastià Massó i Serra

Moja 358/11

Dossier amb les lletres de Sebastià Massó i Serra (cirurgià, procurador dels
marquesos de Moja) dirigides al marquès de Cartellà i a Grau Cassani.
Inclou així mateix una lletra a Salvador Puig, 2 còpies de cartes enviades i
una nota de les rendes del benefici de Sant Miquel de l'església de Vidreres
dels anys 1761 i 1762 i una còpia simple de la confessió atorgada per Jacint
Gorch, de Martorell de la Selva. Les cartes tracten de l'administració del
patrimoni, capbrevacions, collites... Vidreres (la Selva), Girona i Barcelona.
50 cartes (incloses les còpies). 49 unitats. [96] p.
Català

1785, agost Cartes d'Esteve Massó i Saura, procurador de la marquesa de Cartellà
29 - 1807,
desembre
Dossier amb les lletres d'Esteve Masó i Saura (cirurgià, procurador dels
23
marquesos de Moja i secretari de la junta de la Fàbrica de l'Església) a la
marquesa de Cartellà i de Moja així com també 34 cartes d'Esteve Masó
dirigides a Grau Cassani, 1 a Francesc Serra, 1 a Gaspar Salla, 3 de Pau
Buscatell dirigides a Esteve Masó, 2 lletres de l'esposa d'Esteve Masó
participant de la mort del marit signades per Pau Buscatells, 1 rebut signat
per Benet Castellar, 7 còpies de cartes enviades i 1 súplica signada amb
Josep Anton Vaquer. Tracten d'establiments emfitèutics, delmes, collites,
administració del patrimoni i comptes. Vidreres (la Selva), Girona i
Barcelona. 57 cartes (incloses les còpies) i 1 súplica. 59 unitats. [119] p.
Català

Moja 358/10

1790,
desembre
15

Carta de Benet Massià

Moja 358/12

1812, abril
8 - 1813,
juny 16

Cartes de Joan Sacreu

1814, juliol
18 - 1814,
juliol 23

Carta de Joan Masó i Girona a la marquesa de Moja i Cartellà

Dossier amb la lletra de Benet Massià, apotecari de Vidreres, dirigida a la
marquesa en la que, després d'acusar a Esteve Massó de mal administrador,
ofereix els seus serveis. Vidreres (la Selva). 1 carta. [2] p.
Català
Moja 358/18

Dossier amb les lletres de Joan Sacreu, prevere i rector, dirigides a la
marquesa de Cartellà i de Moja tractant dels delmes i les rendes senyorials).
Inclou 1 relació de propietaris del terme de Martorell de la Selva, 1 còpia
d'una carta rebuda i 1 còpia d'1 carta enviada. Martorell de la Selva (la Selva)
i Vic (Osona). 3 cartes (incloses les còpies). 5 unitats. [7] p.
Català
Moja 358/9

Dossier amb la lletra de Joan Masó i Girons dirigida a la marquesa en la que,
amb l'experiència acumulada de col·lector de les rendes del duc de
Medinaceli, ofereix els seus serveis. Inclou i 1 còpia de carta enviada.
Vidreres (la Selva) i Barcelona. 2 cartes (inclosa la còpia). 1 unitat. [2] p.
Català
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01.03.02.03.02.01.03.04. CORRESPONDÈNCIA AMB ELS PROCURADO
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1815, juny
Cartes de Guillem Forn
Moja 358/5
23 - 1818,
setembre 22 Dossier amb les lletres de Guillem Forn (procurador dels marquesos de
Moja) tractant del procés de capbrevació portat per l'abat de Breda. Inclou
còpies de 3 cartes enviades. Blanes (la Selva). 6 cartes (incloses les còpies).
3 unitats. [7] p.
Castellà

Fons Marquesat de Moja
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01.03.02.03.02.01.05.01.01. CAPBREUS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1429, agost, Capbreu de la Torre de Cartellà
16 - 1434,
octubre, 30 Capbreu amb confessions atorgades per emfiteutes de la Torre i terme de
Cartellà a favor de Joan Berenguer de Cartellà, senyor de l'esmentat lloc.
Maçanet de la Selva, Vidreres i Martorell de la Selva (Selva). Còpia simple.
[96] p.
Llatí

Moja 302/I

1429, agost, Capbreu de la Torre de Cartellà
16 - 1434,
octubre, 30 Confessions atorgades per emfiteutes de la Torre i terme de Cartellà a favor
de Joan Berenguer de Cartellà, senyor de l'esmentat lloc. Maçanet de la
Selva, Vidreres i Martorell de la Selva (Selva). Còpia simple. [143] p.
Llatí

Moja 127

1516,
febrer, 13 1516,
setembre,
13

"Cabreu original dels alous y directas senyorias de la Torre de Cartellà tret
de la notaria pública de la vila de Vidreres"

Moja 236/I

1516,
febrer, 21 1516, abril,
14 / 1557,
desembre,
20 - 1559,
abril, 29 /
1601,
novembre,
16 / 1629,
juliol, 22

"Capudbreve redditum magnifici domini Michaelis de Cartiliano domicelli
domini domus sive forcie seu Turris de Cartiliano"

1557,
desembre,
12 - 1559,
abril, 29

Capbreu de la Torre de Cartellà

Capbreu amb confessions atorgades per emfiteutes de la Torre i terme de
Cartellà a favor d'Eleonor de Cartellà, vídua d'Arnau Benet de Cartellà.
Vidreres (la Selva). Còpia simple. [187] p.
Llatí i català
Moja 150

Capbreu amb confessions atorgades per emfiteutes de la Torre i terme de
Cartellà davant Rafel Jalmar i Antoni Vila, notaris d'Hostalric, a favor de
Miquel i Leonor de Cartellà, senyors de l'esmentat lloc. Relligat en el volum,
sense foliar, després del foli 68, es troba l'escriptura de la "Venda feta per
Bernat Pigem, prevere, sacristà y canonge de la iglesia de Sant Feliu de
Girona, a Narcís Camps, del mas Carbonell ab sas terras, de la parròquia de
Sant Pere de Martorell", les confessions atorgades a favor de Leonor de
Cartellà el 1616, sentència del jutge ordinari del Vescomtat de Cabrera en
relació al domini del Mas Tapioles. Inclou sumari onomàstic a l'inici. Maçanet
de la Selva i Martorell de la Selva (Selva). Còpies autèntiques. [158] p.
Llatí i català
Moja 302/II

Capbreu amb confessions atorgades per emfiteutes de la Torre i terme de
Cartellà a favor de Miquel de Cartellà, senyor de l'esmentat lloc. Maçanet de
la Selva (Selva) i Girona. Còpia simple. [118] p.
Llatí

1573, març, "Capbreu de Massanet a favor de don Miquel de Cartellà".
Moja 488/III
9 / 1575,
març, 2 Capbreu amb confessions atorgades per emfiteutes de la Torre i terme de
1575, mar, 3 Cartellà a favor de Miquel de Cartellà, senyor de l'esmentat lloc. Maçanet de
la Selva (Selva). Còpia autèntica estesa per Rafel Jalma, notari d'Hostalric, el
3 de novembre de 1579. [14] p.
Llatí
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01.03.02.03.02.01.05.01.01. CAPBREUS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1612,
octubre,
23 - 1649,
juny, 4 /
1681, març,
13 - 1688,
abril, 21

Capbreus de la Torre de Cartellà

Moja 151

Llibre amb dos capbreus. El primer, amb el títol "Caputbreue redditums
domus turris seu fortiae de Cartella antiquitus voccatae de Massanet", conté
les confessions atorgades per emfiteutes de la torre i terme de Cartellà
davant diversos notaris a favor de Galceran de Cartellà i Lluís de Cartellà
Desbac, pare i fill respectivament, senyors de l'esmentat lloc. Inclou també
escriptures d'establiments emfitèutics, una concòrdia signada entre el senyor
i el beneficiat de Sant Jaume de la Torre de Cartellà i una procura atorgada
per Cecília Faliu a favor del seu marit. En el segon, sense títol, es troben
esteses les confessions atorgades per emfiteutes del mateix lloc davant Joan
Mota i Ribas, notari de Cassà de la Selva, a favor de Lluís de Cartellà,
domiciliat a Girona, i la seva esposa Geltrudis de Cartellà. Ambdós amb
sumaris onomàstics a l'inici. Maçanet de la Selva, Vidreres (la Selva) i
Girona. Còpies autèntiques esteses per Miquel Vinyes, Ferran Suro, Miquel
Mascord, Josep Feixes, Onofre Caxas, Pere Pijuan, Francesc Reverter i
Joan Mota. [950] p.
Llatí i català

1617, abril, 4 Escriptura de confessió emfitèutica atorgada pels curadors dels fills del difunt Moja 488/II/35
Joan Tos davant Jaume de Campllong a favor de Galceran de Cartellà i
Francesc de Cartellà i Malla
Antic Pixarellas, tutor i curador, d'Antoni Tos, fill i hereu universal del difunt
Joan Tos, confessa a favor de Galceran de Cartellà i el seu fill Francesc tres
peces de terra situades en la parròquia de Sant Pere de Martorell, les quals
són descrites. Girona. Còpia simple. [4] p.
Llatí
1635, agost, Mas Carbonell de la Parròquia de Sant Pere de Martorell
21
Dossier que inclou l'escriptura de confessió atorgada per Narcís Camps,
pagès de la parròquia de la vila d'Hostalric, davant Onofre Caixas, notari de
Girona, del Mas Carbonell a favor de Francesc de Cartellà i Malla, senyor de
la Torre de Cartellà; una nota en forma de regest de l'escriptura de venda
d'aquest mateix mas per Bernat Pigem a favor de Narcís Camps el 24 de
juliol de 1629 i instructa anònima sobre els drets de lluïsmes i censos del
senyor de Cartellà en motiu de la transmissió d'aquesta finca. Inclou un
duplicat de l'escriptura de confessió. 4 unitats. [22] p.
Llatí i català

Moja 488/II/48

1727, març,
7 - 1727,
maig, 31 /
1735,
desembre,
12 - 1737,
novembre,
24 / 1742,
juny, 4 1751,

Moja 167

Capbreu de la Torre de Cartellà
Capbreu amb confessions atorgades per emfiteutes de la Torre i terme de
Cartellà davant Joan Casellas, notari de Blanes, entre 1727 i 1753 a favor de
Pere i Ignasi de Cartellà, pare i fill respectivament, marquesos de Cartellà,
senyors de l'esmentat lloc. Inclou al darrere un sumari onomàstic i una nota
dels emfiteutes que capbrevaren els anys 1770 i 1771. Maçanet de la Selva,
Vidreres, Blanes i Hostalric (la Selva). Còpia autèntica estesa a instància
d'Ignasi de Cartellà pel mateix notari el 12 de gener de 1754. [831] p.
Llatí i català
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01.03.02.03.02.01.05.01.01. CAPBREUS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1770,
desembre,
10 - 1772,
agost, 21

Capbreu de la Torre de Cartellà

Moja 180

1770,
desembre,
10 - 1772,
agost, 21

"Capbreu de las rendas, drets y emolumens del il·lustre señor marquès de
Cartellà com a señor de la Torre o forsa de Cartellà, situada en las
parroquias de Vidreras y de Massanet de la Selva"

Capbreu amb confessions atorgades per emfiteutes de la Torre i terme de
Cartellà davant Jaume Pastells, notari d'Hostalric, a favor d'Ignasi Alemany,
marquès de Cartellà, senyor de l'esmentat lloc i domiciliat a Barcelona. Inclou
a l'inici un sumari onomàstic. Maçanet de la Selva i Hostalric (la Selva).
Còpia autèntica estesa, en el primer i darrer foli sobre paper segellat, per
Jaume Pastells, notari d'Hostalric, el 20 de desembre de 1788. [299] p.
Català i llatí
Moja 118

Confessions atorgades per emfiteutes de la Torre i terme de Cartellà davant
Jaume Pastells, notari d'Hostalric, a favor d'Ignasi Alemany, marquès de
Cartellà, senyor de l'esmentat lloc i domiciliat a Barcelona. Inclou a l'inici un
índex onomàstic. Maçanet de la Selva i Hostalric (la Selva). Còpia simple
estesa sobre paper segellat de 1803, de còpia autènticada feta per Jaume
Pastells el 20 de desembre de 1788. [254] p.
Català i llatí
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01.03.02.03.02.01.05.01.02. GESTIÓ DE LA CAPBREVACIÓ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1752, març] "Compte de las capbrevacions deu pagar lo il·lustre senyor marquès de
Cartellà a Joan Casellas, notari, en virtut del pactat ab la capitulació feta
entre dit senyor marquès y dit Casellas a 5 maig 1742 per rahó de diferents
establiments..."

Moja 359/4

Relació de les escriptures de confessió atorgades des de 4 de juny de 1742
a 12 de març de 1752 i els corresponents honoraris del notari. [Blanes (la
Selva)]. 3 p.
Català
1612,
gener, 23

Concessió per capbrevar atorgada pel governador general Miquel d'Oms a
favor de Galceran i Francesc de Cartellà

Moja 488/II/40

Súplica dirigida per Galceran i Francesc de Cartellà al governador i
procurador general de Francesc de Montcada, vescomte de Cabrera,
sol·licitant la llicència de poder capbrevar davant el jutge ordinari dels
vescomtats de Cabrera i Bas o en qualsevol altra part i diligència de
conformitat atorgada pel mateix governador. Hostalric (la Selva). [1] p.
Català i llatí
1689,
novembre 7
/ 1689,
novembre
14

Cartes de Marc Vendrell dirigides a Pere i Lluís de Cartellà Desbac

Moja 358/21

1784, juny,
20 / 1799,
juny, 17

Capbrevació de la Torre de Cartellà pel procurador Sebastià Massó i el notari Moja 488/II/24
Josep Anton Vaquer

Dossier amb les lletres de Marc Vendrell, prevere, tractant de la capbrevació
i de l'administració del patrimoni Cartellà. Vidreres (la Selva). 2 cartes. [5] p.
Català

Dossier que inclou el contracte privat signat per la marquesa de Cartellà i de
Moja, i els senyors Sebastià Masó, cirurgià de Vidreres, i Josep Anton
Vaquer Casellas, notari de Lloret, per efectuar la capbrevació general dels
dominis directes de la Torre de Cartellà, situada en les parròquies de Santa
Maria de Vidreres i Sant Llorenç de Maçanet de la Selva, en el qual es
detallen els pactes; i súplica de Josep Anton Vaquer dirigida a l'esmentada
marquesa en què, després d'exposar que degut a la Guerra Gran va quedar
suspesa la capbrevació, sense poder fer front a les seves despeses, demana
una renovació del contracte amb clàusules més avantatjoses. Barcelona i
Lloret de Mar (la Selva). 2 unitats. [6] p.
Castellà
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01.03.02.03.02.01.05.01.03. CAUSES JUDICIALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1516, març, Lletres citatòries a instància d'Elionor i Francesc Sebastià de Cartellà de
Moja 26/77
capbrevació
6 - 1516,
agost, 13
Dossier amb les lletres citatòries d'Elionar de Cartellà a Miquel Corona,
prevere de Vidreres; de Francesc Sebastià de Cartellà a Pere Garcès,
prevere de Sant Pere de Martorell; d'Elionor de Cartellà a Pere Garcès, i
d'Elionor de Cartellà al clergue de Sant Cebrià de Fogars. Insten a la
capbrevació i a satisfer deutes. [Maçanet de la Selva (la Selva)]. 4 unitats. [9]
p.
Llatí
1788, juny,
28 - 1789,
desembre,
12

"La ilustre señora doña María Luisa de Copons, marquesa de Cartellá y de
Moja 488/II/25
Moya en Barcelona domiciliada, contra Raymundo Ruhí, labrador del término
y parroquia de la villa de Massanet de la Selva"
Causa judicial oberta davant el jutge emfiteoticari Joan Sauri Fornés, doctor
en drets de la vila d'Hostalric, per la marquesa de Cartellà contra Raimon
Ruhí per negar-se a capbrevar. El procés s'inicia amb el requeriment del
jutge a l'esmentat pagès perquè passi en el termini de deu dies davant Josep
Antoni Vaquer, notari de Vidreres, a capbrevar, al mateix temps que el cita a
comparèixer davant el tribunal per respondre a les demandes. A continuació
segueix la diligència de la notificació, la demanda del procurador Esteve
Masó amb els antecedents que la sostenen i les diligències posteriors sense
que consti el tancament del procés. Hostalric (la Selva). [12] p.
Castellà
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01.03.02.03.02.01.05.02. ESTABLIMENTS EMFITÈUTICS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1575]

"Memorias y canalas de actas de stabliments de pessas de terras fets per
los senyors de la Torre o forsa de Cartellà"

Moja 96/2

Relació anònima en la qual figuren els regestos de quatre escriptures
d'establiments atorgades per Miquel de Cartellà; consten els emfiteutes, la
peça de terra amb la seva situació i límits, les prestacions que han de
satisfer i la notaria a on han estat protocol·litzades. [Maçanet de la Selva] (la
Selva]. [2] p.
Català
[1613]

Establiments atorgats per Miquel de Cartellà de terres de Vidreres i Maçanet
de la Selva

Moja 488/II/49

Nota amb una llista dels establiments atorgats per Miquel de Cartellà entre
1571 i 1573 en la qual es detalla el nom de l'emfiteuta, l'any i el cens que ha
de satisfer. [Maçanet de la Selva] (la Selva). [2] p.
Català
1570.
febrer, 27

"Stabbliment de un tros de terra que fa lo senyor de la casa de Ffoxa a tall
Galseran de Massanet, que vuy possaeix Monserrat Suradell"

Moja 96/1

Martí Joan de Foixà, domiciliat a Maçanet de la Selva, com a senyor útil i
propietari de la Torre de Foixà, abans Despalau, atorga escriptura
d'establiment emfitèutic a favor de Salvador Colomer d'una peça de terra del
lloc anomenat Les Sorres. Inclou àpoca. Maçanet de la Selva (la Selva).
Còpia autèntica estesa per Pere Pejoan, notari de Maçanet de la Selva. [6] p.
Llatí
1740,
gener, 17

"Establiment fet y firmat per lo il·lustre señor marquès de Cartellà o son
llegítim procurador a favor de Miquel Artau, pagès, habitan en la parròquia
de Caules y Vidreras de una gran pessa o partida de terra boschosa y de
montanya anomenada Monbarbat situada en lo terme de Massanet de la
Selva..."

Moja 96/7

Marià Massó, cirurgià, com a procurador de la marquesa de Cartellà, davant
Joan Casellas, notari de Lloret, atorga escriptura d'establiment emfitèutic a
favor de Miquel Artau d'un bosc; sota pactes i condicions, que es detallen,
per un preu d'entrada de 30 lliures i amb l'obligació per part de l'emfiteuta de
prestar un cens anual de 6 diners, una quartera de mestall i prestació de
tasca. Vidreres (la Selva). Còpia autèntica estesa pel mateix notari
autoritzant el 25 de gener de 1740. [16] p.
Llatí i català
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01.03.02.03.02.01.05.02. ESTABLIMENTS EMFITÈUTICS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1749, juny,
21

"Establiment fet y firmat per Mariano Masó, cirurgià de la vila de Vidreras,
com a procurador de l'il·lustre señor don Ignaci de Cartellà, Desbach y Oms,
Ahones y Malla [...] de tota aquella pessa de terra cultiva situada en lo terme
de dita vila y prop lo lloch dit lo Prat de Cartellà de tinensa de tres quarteras
y un messura de sembradura a favor de Joseph Romeu, traginer..."

Moja 96/9

Marià Massó, com a procurador del marquès de Cartellà, davant Joan
Casellas, notari de Blanes, atorga escriptura d'establiment emfitèutic a favor
de Josep Romeu, traginer de Vidreres, d'una peça de terra de tres quarteres
situada prop del Prat de Cartellà, pertanyent a la Torre de Cartellà; sota
pactes i condicions, que es detallen, per un preu d'entrada de 425 lliures i
amb l'obligació per part de l'emfiteuta de prestar un cens anual d'un sou.
Vidreres (la Selva). Còpia autèntica estesa pel mateix notari autoritzant el 20
de juliol de 1749. [9] p.
Llatí i català
1864, març, "Establecimiento perpetuo de un pedazo de tierra hiermo de cabida cinco
8 - 31,
vesanas situado en el término de la villa de Massanet de la Selva y territorio
març, 31
llamado Tapiolas firmado por D. Joaquín Artigas, procurador de la
excelentísima señora marquesa de Moya y de Cartellá a favor de Isidro
Perelló"

Moja 96/5

Joaquim Artigas, com a apoderat de Josefa de Sentmenat de Sarriera i de
Copons, atorga davant Narcís Rodés Vaquer, notari de Vidreres, establiment
emfitèutic a Isidre Perelló Pla, veí de Maçanet de la Selva, d'una peça de
terra de cinc vessanes situada en el lloc anomenat les Tapioles, en el terme
de Maçanet de la Selva, que es descriu, per un preu d'entrada de 50 lliures i
un cens anual de 12 reials, i sota pactes i condicions que també es detallen.
Inclou la diligència de la inscripció en el Registre de la Propietat de Santa
Coloma de Farners i una nota per "memòria" de Joaquim Artigas. Vidreres
(la Selva). Còpia autèntica estesa pel mateix notari autoritzant el 25 d'abril de
1864. [13] p.
Castellà

Fons Marquesat de Moja
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01.03.02.03.02.01.05.03.01. LLEVADORS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1616]

Llevador de la Torre de Cartellà

Moja 409

Registre dels emfiteutes de Maçanet de la Selva i Vidreres amb les peces de
terra que posseixen i del concepte (delmes i tasques) i la quantia que han de
satisfer al senyor, segons confessió feta a favor de Galceran de Cartellà. A la
part del darrere es troba estesa la relació "Censos venuts per [...] Manresa y
Covarsi, donzell domiciliat en la parròchia de Riudaveras, a Galceran de
Cartellà, donzell en Gerona y Massanet de la Selva domiciliat". [Maçanet de
la Selva]. [90] p.
Català
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01.03.02.03.02.01.05.03.01. LLEVADORS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1619]

"Lebador dels censos de Masanet que rep la casa de Cartellà"

Moja 410

Resum, a manera de llevador, de capbreus de 1558, 1516, 1507, 1431 i de
diferents confessions esteses damunt pergamí de la Torre de Cartellà, on es
troben assentats els emfiteutes de Maçanet de la Selva i Vidreres amb les
peces de terra que posseixen i del concepte i la quantia que han de satisfer
al senyor. S'inicia amb sumaris onomàstics dels primers set capbreus, i a
continuació segueixen: "Memorial de las confecions [y] pess[as de] terra y
rendas contengudas en un capbreu de paper de full, cussit ab cubertas de
[...], de senyal de lletra B, confessat y reg[onegut] al senyor Miquel de
Cartellà, donzell, senyor de la [torre] o forsa de Cartellà, situada en las
parrochias de Vidreras y Massanet del bisbat de Gerona, [...] per Raphel
Jalmar Bazom, notari públic de Hostalrich, sots diversos jornadas del any
1558". El segon té per títol, "Memorial dels capbreus de pregamins cusits
rebuts per los notaris de Pineda y Vidreras y regoneguts a la senyora
Eleonor de Cartellà viuda relicta de Arnau Benet de Cartellà, senyor de la
Torra de Cartellà, y lo primer de dits capbreus és assenyalat de lletra D, fet lo
any 1507 per lo notari de Pineda, regonegut a dita senyora Elonor de
Cartellà o a son fill y las confessions y pessas de terra en ell contengudas
són las seguens". El tercer, "Memorial de las confessions y pessas de terra
contengudas en un capbreu de pregamí assenyalat de lletra E fet en lo any
1516 a la senyora Elonor de Cartellà y a fra Sebestià de Cartellà son fill", de
1516. El quart, "Memorial de les confessions y pessas de terra contengudas
en un capbreu de pregamí assenyalat de lletra f fet en lo any 1516". El
cinquè, "Memorial de las confessions y pessas de terra contengudas en un
capbreu de pregamí, assenyelat de lletra G fet en lo any 1516 a la senyora
Eleonor de Cartellà y a fra Sebestià de Cartellà son fill". El sisè, "Memorial de
les confessions contengudes en un capbreu de pergamí de senyal de lletra
C, n. 398 del any 1516 a la senyora Eleonor de Cartellà". El setè, "Memorial
de les confessions contengudes en un capbreu de pergamí de senyal de
lletra a regonegut a la senyora Eleonor de Cartellà, viuda any 1516". A
continuació, s'assenten nous sumaris de les peces, "Memorial de els
confessions en lo capbreu de pergamí núm. 391, sots signo + al venerable
Juan de Cartellà, regonegudes y confessades en lo any 1431", "Memorial de
les confessions posades en un capbreu de pergamí número 390 signo D a
dit senyor Juan de Cartellà regonegudes en dit any 1431", "Memorial de les
confesions son en lo capbreu de pergamí número 392, regonegudes a dit
senyor Juan de Cartellà en lo dit any 1431". Segueixen dos sumaris més i el
"Memorial fet dels actes o cartes en pergamí dels números en aquelles
posats tot per orde consequutivament segons en aquelles més llargament
està contengut, les quals cartes specten a dit senyor de Cartellà per las
directas senyorias, censos y altres drets que com a senyor directe li
confessen y regonexen" i per acabar, "Capbreu de las vinyes de Puigmarí y
Vall Lloparda y altres terres y cases de la parròquia de Massanet, les quals
se tenen a señoria directa per lo senyor de la Torra de Cartellà, regonegudes
al senyor Miquel de Cartellà, núm. 401". En el darrer full escrit es troba
estesa una anotació de Francesc de Cartellà amb la llista d'emfiteutes que a
setembre de 1619 encara no havien capbrevat, així com també anotacions
d'aquest senyor en els marges d'algunes pàgines. [Maçanet de la Selva].
[1772] p.
Català
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01.03.02.03.02.01.05.03.01. LLEVADORS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1625]

"Memorial de las gallinas [i] capons de censos se han de cobrar en l'any
1625 [de Maçanet i Martorell]

Moja 488/II/37

Relació anònima, però possiblement escrita de la mà de Francesc de
Cartellà i Malla, a manera de llevador dels censos en gallines i capons a
cobrar de Maçanet i Martorell de la Selva en la qual consten els censataris i
la quanti en espècie del censos que satisfan. [Maçanet de la Selva] (la
Selva). [3] p.
Català
[1633]

Delmes i primícies de Maçanet de la Selva i Vidreres

Moja 488/II/45

Notes redactades de la mà del senyor de la Torre de Cartellà Francesc de
Cartellà Malla dels delmes i primícies de 1633 que han de satisfer diferents
emfiteutes. [Maçanet de la Selva (la Selva). 3 unitats. [6] p.
Català
[1640]

Llevador de confessions dels emfieutes de Martorell i Maçanes a favor del
senyor de la Torre de Cartellà

Moja 502/III

Registre dels emfiteutes de Sant Pere de Martorell de Maçanet de la Selva i
Maçanes amb la descripció de les terres, la quantia i concepte (censos,
delmes i tasques) de les prestacions que han de satisfer al senyor Galceran
de Cartellà, sense que però constin els notaris i les dates de les escriptures
de confessió. Inclou a la darrera pàgina una anotació de Francesc de
Cartellà sobre la confessió emfitèutica atorgada al seu favor per Narcís
Camps, com a senyor del Mas Carbonell. [Maçanet de la Selva]. [21] p.
Català
[1750 1780]

"Llevador dels censsos, taschas y demés rendas reb lo senyor y pocessor de Moja 192
la Torra o forssa de Cartellà, situada en las parroquias de Santa Maria de
Vidreras y de Sant Llorens de Massanet de la Selva de diferents
emphyteotas de ditas dos parroquias, com també de la Parròquia de Sant
Pere de Martorell de la Selva del Bisbat y corregiment de Gerona"
Registre dels emfiteutes de Maçanet de la Selva i Vidreres amb les peces de
terra que posseixen i del concepte (delmes i tasques) i la quantia que han de
satisfer al senyor, realitzat possiblement el 1750 amb anotacions posteriors
fins a 1780, a partir del capbreu confeccionat i protocol·litzat per Joan
Casellas, notari de Vidreres, entre 1727 i 1753 . Inclou sumari a l'inici, notes
sobre els emfiteutes i la "Concòrdia y evinenssa feta entre parts del
Beneficiat de Sant Jaume de la Torra de Cartellà de una y lo senyor de dita
torra com ha senyor del juspatronat de part altre". [Maçanet de la Selva].
[413] p.
Català

[1866]

"Para el inventario hacedero"

Moja 499/5

Relació anònima, possiblement redactada amb la finalitat de redactar un
inventari de propietats, amb les descripcions registrals d'una peça de terra de
Maçanet de la Selva, coneguda per la Bòria de can Gabina; de quatre
censos, en què es detallen la quantia, el censataris i les finques, i una
prestació en espècie. [Barcelona]. [4] p.
Castellà
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01.03.02.03.02.01.05.03.01. LLEVADORS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1400

Llevador de la Torre de Cartellà

Moja 408

Registre de persones possiblement de Maçanet de la Selva i Vidreres en el
qual es troben assentats els títols que han de presentar per portar a terme
un capbreu a favor del senyor Cartellà. [Maçanet de la Selva]. [48] p.
Català

1829

"Llista per a cobrar los sensos de la marquesa de Cartallà 1829"

Moja 359/17

Relació possiblement redactada per Josep Nadal dels censataris i de la
quantia que han de satisfer, amb un apunt sobre la totalitat del delme.
[Maçanet de la Selva (la Selva)]. [2] p.
Català
1860

"Nota dels que prestan sensos a la excel·lentíssima señora marquesa de
Moja y Cartellà treta del llebador que existeix en poder de Jaume y Joseph
Lluís, procurador o encarregat de Massanet y Vidreras l'any 1860"

Moja 488/II/56

Relació dels censataris de Maçanet i Martorell de la Selva i Vidrà en la què
s'assenta fins quin any consta pagada la renda i la quantitat. L'acompanya
una nota d'advertiment de la necessitat de trobar les escriptures
d'establiment o de confessió emfitèutica d'una sèrie de propietaris, que es
detallen. [Barcelona]. 2 unitats. [5] p.
Català
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01.03.02.03.02.01.05.03.02.01. DELMES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1697, agost "Comta de lo que he colectat yo Juan Gallart, domer de la parrochia de
Massanet de la Selva, per ordre de lo senyor Fèlix Basses de la part tocant
de lo delma de lo senyor don Pedro de Cartellà y Bach..."

Moja 359/1

Relació dels delmes recollits, amb el detall del seu valor i amb el nom dels
delmataris, també d'alguns censos en diner. [Girona]. [3] p.
Català
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01.03.02.03.02.01.05.03.02.02. CENSOS, TASQUES, LLUÏSMES I FIRME
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1630]

"Memòria dels censos que fan los de la parròchia de Saderra a don
Francesch de Cartellà"

Moja 501/XI

Relació amb els noms i cognoms de cinc censataris i de l'import dels seus
censos. [Vilarnadal (Alt Empordà)]. 1 p.
Català
[1780]

"Nota de las pessas de terra té lo Mas Puig de Massanet de la Selva que
posseheix Francisco Sala Maig y Soler de la vila de Lloret a directa señoria
de l'il·lustre senyor marquès de Cartellà, que fan tasca..."

Moja 488/II/42

Inventari anònim i descripció de set peces de terra que, per confessió
atorgada per Jeroni Puig, prevere, davant el prevere i notari Josep Freixes el
19 d'agost de 1613, satisfan tasca al senyor. [Barcelona]. [4] p.
Català
1725, juny,
27

Lletra de Francisco Buscatell al marquès de Cartellà

Moja 233/2/99

Dossier amb la missiva de Francisco Buscostell, (pagès) demanant la gràcia
d'un lluïsme. Sl. 1 carta. [2] p.
Català
1741, juny,
13

"Nota dels lluysmes, censos y enderrariatges han resultat de la capbrevació
de las rendas y drets de lo il·lustre señor marquès de Cartellà té y reb en las
parroquias de Massanet de la Selva, Martorell, Vidreras y altres parts..."

Moja 359/3

Dossier que inclou el compte del cobrat per Joan Salom, pagès de Maçanet
de la Selva i procurador del marquès de Cartellà, en el qual es destallen les
persones que han satisfet les prestacions senyorials, el concepte (lluïsmes,
censos), llurs escriptures notarials i la quantia. Esborranys i còpies.
[Barcelona]. 3 unitats. [14] p.
Català
1778, maig, Lletres de Martí Mir al marquès de Moja
6
Dossier amb la missiva de Martí Mir (botiguer) en la que sol·licita la gràcia
del lluïsme per un terreny incult del terme de la Barroca. Amer (la Selva). 1
súplica. [2] p.
Català

Moja 261/14

1797, març, "Nota dels grans que han denunciat los masovers del Mas Nadal de Martorell Moja 488/II/52
5
de la Selva propri de Francisco Pons pagès de Hostalrich que debian pagar
tascha a la il·lustre marquesa de Cartellá de sinch añs consecutius..."
Relació amb la conformitat d'Antoni Domènec, prevere i rector de Martorell
de la Selva, amb les collites de 1792 a 1796 en la qual figuren els totals de
les collites de forment, mestall, faves i fàsols i les corresponents tasques.
Martorell de la Selva (la Selva). [1] p.
Català
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01.03.02.03.02.01.05.03.02.02. CENSOS, TASQUES, LLUÏSMES I FIRME
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1800, abril
27

Lletra de Pere Rovira

Moja 358/15

Suplica de Pere Rovira, teixidor de lli de Maçanet de la Selva, en la que
després d'exposar que es disposa a comprar una peça de terra domini
directe de la qual es de la marquesa de Cartellà, sol·licita el dret de fadiga i
la quantia que ha de satisfer en concepte de lluïsme. Maçanet de la Selva (la
Selva). 1 súplica. 1 p.
Català
1818, juny,
20 - 1819,
juny, 30

Cartes de Narcís Rodés dirigides a la marquesa de Cartellà tractant de la
capbrevació

Moja 358/14

Dossier amb les lletres de Narcís Rodés, notari de Lloret de Mar, dirigides a
la marquesa de Cartellà i de Moja i al seu procurador Josep Ignasi
Claramunt. Lloret de Mar (la Selva) i Barcelona. 4 cartes (incloses les
còpies). 4 unitats. [6] p.
Català

1818, març, Carta del pare corrector dels frares mínims de Sant Francesc d'Hostalric
Moja 358/19
6
Dossier amb la lletra del pare corrector en la que, després d'exposar la
situació de Teresa Gorch, viuda de Martorell de la Selva, sol·licita a la
marquesa una reducció de la tasca que satisfà la seva heretat. Inclou la
negativa de la marquesa. Còpia de la carta enviada i part de la carta rebuda.
Barcelona. 2 lletres. [2] p.
Català
1833, gener Carta de Salvador Font i de Pujol a Tomàs Balius
Moja 358/4
9
Dossier amb la lletra de Salvador Font i de Pujol enviada a Tomàs Balius
tractant sobre el lluïsme de les terres anomenades Camp d'en Batlle, el qual
es trobava capbrevat a favor de l'abat de Breda, de la Casa Font, la Torre de
Foixà i potser la marquesa de Cartellà i de la necessitat que el procurador de
l'esmentada marquesa donés el seu parer sobre l'afer. Santa Coloma de
Farners (la Selva). 1 unitat. [2] p.
Català
1833, juliol
2 / 1833,
agost 9

Cartes de Narcís Bavi i Cunill

Moja 358/1

Dossier amb les lletres enviades a Pau Vilaró, procurador dels marquesos de
Moja a Barcelona, tractant del pagament del lluïsme d'una venda i de les
pensions de censos no satifestes de Francesc Roca, hostaler de Calella.
Lloret de Mar (la Selva). 2 unitats. [3] p.
Català
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01.03.02.03.02.01.05.03.02.02. CENSOS, TASQUES, LLUÏSMES I FIRME
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1861, agost, Acta de conciliació estesa pel jutjat de pau de Lloret de Mar entre Joaquim
14 / 1862,
Artigas, com apoderat de la marquesa de Moja, i Reparada Domènec, víuda
juny, 30
de Narcís Baví, amb motiu de censos impagats

Moja 488/II/57

Certificat estès per Josep Antoni Rodés, secretari del jutjat de pau, de l'acta
de concilació pel qual Reparada Domènec es compromet a satisfer els
censos mitjançant el pagament dels fruits de la peça de terra objecte del
cens. Inclou un assentament de Joaquim Artigas en què deixa constància
que amb els pagaments de les collites queda cobert el deute. Lloret de Mar
(la Selva). Girona. [4] p.
Castellà
1866,
setembre,
24 - 1866,
octubre, 18

Agustí Vilar, propietari del Mas Pibitller, i censatari de la marquesa de Moja, Moja 96/12
a Joaquim Artigas, Julià Maresma i Ramon Maria de Magarola, i a Magí Porta

1870,
gener, 18

Lletres de Salvador Daniel dirigides a Julià Maresme

Dossier amb les lletres d'Agustí Vilar en les quals tracta de la redemció d'un
cens sobre el Mas Pibitller. Inclou una nota amb l'adreça d'Agustí Vilar.
Calonge (Baix Empordà). 4 unitats. [10] p.
Castellà

Moja 103/19

Dossier amb missiva de Salvador Daniel (secretari del jutge de pau) a Julià
Maresme, rector de l'església de Sant Jaume de Barcelona i hereu de
confiança de la difunta marquesa de Moa, tractant dels censos de les
propietaris de Maçanet de la Selva. Maçanet de la Selva (la Selva). 1 carta. 1
p.
Castellà
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01.03.02.03.02.01.05.03.02.03. CAUSES JUDICIALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1633,
"Estima d'una casa y terras del Mas Pere Joan de Vidreres"
Moja 472/1
setembre, 5
Relació redactada inicialment per Miquel Sala, expert estimador nomenat per
Bernat Ballester, pagès de Vidreres, i a continuació, amb lletra de Francesc
de Cartellà, valoració de Pere Ronyó, també pagès del mateix lloc i
estimador nomenat per Francesc de Cartellà, del Mas Pere Joan de
Vidreres. [Vidreres] (Selva). [4] p.
Català
1802, juliol 8 Lletres de Miquel Fàbregas Badia a la marquesa de Moja

Moja 468/7

Dossier amb la missiva de Miquel Fàbregas Badia en la que tracta de la
demanda penal contra Francesc Vergès, col·lector del delme de Vidrà. Vic
(Osona). 1 carta. [2] p.
Castellà
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01.03.02.03.02.01.06.01 TÍTOLS, ADQUISICIONS, ALIENACIONS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1700]

Resum de l'escriptura d'establiment atorgada pel Capítol de Girona del Mas
Serra a favor de Galceran de Cartellà

Moja 96/3

Regest anònim de l'escriptura atorgada el 19 de març de 1611 davant Pere
Galí, notari de Girona, del Mas Serra i totes les seves terres, situat en el
veïnat de Badós de la parròquia de Santa Maria de Vidreras, en el qual
consten tots els límits de cadascuna de les peces. [Barcelona]. [5] p.
Català
[1705]

Escriptura de venda a carta de gràcia atorgada per Geltrudis de Cartellà i el
seu fill Pere de Cartellà i Desbac i l'esposa d'aquest Emanuela de Cartellà

Moja 86/9

Geltrudis de Cartellà, Malla i Ahones, viuda de Lluís de Cartellà i Desbac i els
cònjuges Pere de Cartellà i Emanuela de Cartellà amb la intenció de lluïr un
censal 4.000 lliures de preu i 200 lliures de pensió, creat per pagar les
legítimes paterna i materna i part de creix a Benet de Cartellà i Desbac, fill i
germà respectivament dels atorgants, i perquè també pugués obtenir un
canonicat en la Catedral de Barcelona, així com també pagar diferents
deutes contretes amb motiu de les despeses del setge de Barcelona de
1705, venen a Joan de la Concepció, tutor i curador de la pubilla Francisca
Emanuela de Pujadas, filla i hereva de Francesc de Pujades, el Castell de
Vilarnadal i els drets senyorials del mateix lloc. [Barcelona]. Esborrany. [9] p.
Català

[1770]

Drets de les aigües del molí de Cartellà

Moja 488/II/29

Nota amb els regestos de l'escriptura de donació atorgada per Bernat de
Cartellà a favor de Guillem de Rechmilans el juliol de 1234 per la qual li dóna
empriu de moldre en el molí de Sant Pere de Martorell amb el pacte però de
poder construir en les seves terres séquies i rescloses, i de la concòrdia
atorgada entre Galceran de Cartellà i Joan de Rechmilans en què el segon
es compromet a escurar el reg i donar tota la fusta necessària per les
rescloses del molí. [Barcelona]. Duplicat. 2 unitats. [4] p.
Català
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01.03.02.03.02.01.06.01. TÍTOLS, ADQUISICIONS, ALIENACIONS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1626]

"Memorial dels alous de la casa de Miquel Ferrer"

Moja 488/II/38

Relació anònima, però possiblement escrita de la mà de Francesc de
Cartellà i Malla, dels títols jurídics dels dominis del Mas Miquel, amb el regest
de cada un d'ells, d'un període cronològic comprès entre 1303 i 1577.
[Maçanet de la Selva] (la Selva). [4] p.
Català
[1865]

Conveni entre Josefa de Sentmenat, marquesa de Moja i de Cartellà, i
Francisca Remilans sobre el molí de Cartellà, la seva céquia i les terres
anomenades de Remilans

Moja 488/II/28

Dossier per a la preparació de l'escriptura de conveni entre Josefa de
Sentmenat i Francisca Remilans per la qual concorden els drets, que es
detallen, sobre la céquia i el molí de Martorell de la Selva. Conté: l'informe
anònim "Bases bajo las cuales debe formalitzarse ante notario público un
convenio entre partes de la excelentísima señora marquesa de Moya y de
Cartellà y los señores doña Ramilans, con consentimiento o intervención de
su marido para armonizar el textual y espíritu de las escrituras de confesión,
concordia, etc"; la nota amb el títol "Noticias que faltan para la redacción de
la escritura de convenio entre las casas de Cartellá y de Remilans",
l'esborrany de l'esmentada escriptura, una nota amb regestos d'antecedents
jurídics, dues més que assenyalen les quatre qüestions en conflicte; còpies
simples de les escriptures de confessió atorgades per Esteve Remilans
Viader i Pere Milans i el seu fill Miquel a favor de Galceran de Cartellà i Pere
de Cartellà el 25 de gener de 1620 i el 30 de juny de 1736 respectivament, i
un croquis amb la localització de la céquia, i les peces de terra. Girona,
Maçanet de la Selva (la Selva), Barcelona. [9] unitats. [46] p.
Castellà i llatí
1749, abril,
30 - 1749,
maig, 30

"Permuta feta y firmada per Gaspar Castells y Jaume Castells, pare y fill,
Moja 96/8
pagessos de la parròquia de la vila de Vidreras de una part, y Mariano Masó,
cirurgià de dita vila com a procurador de l'il·lustre senyor don Ignasi de
Cartellà, Desbach y Oms, Ahones y Malla, marquès de Cartellà en Barcelona
domiciliat de part altra..."
Gaspar i Jaume Castells, pare i fill respectivament, i Marià Massó, com a
procurador del marquès de Cartellà, davant Joan Casellas, notari de Blanes,
atorguen escriptura de permuta per la qual els primers donen un prat
pertanyent al Mas Castell de Comaleras a canvi d'una peça de terra del Mas
Miquel Ferrer, del marquès de Cartellà; sota pactes i condicions, que es
detallen, i amb la descripció dels béns permutats. Inclou una àpoca per raó
de senyoria atorgada davant el mateix notari. Acompanya l'escriptura una
nota anònima que la regesta i posa l'accent en la clàusula en la qual es
tracta que en cas que les peces de terra permutades fossin obligades a
satisfer censos, els hauran de satisfer cada un dels emfiteutes originaris.
Vidreres (la Selva). Còpia autèntica estesa pel mateix notari autoritzant el 30
de juny de 1749. 2 unitats. [15] p.
Llatí i català
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1751, març, "Permuta de difarents pessas de terra feta y firmada per y entre lo il·lustre
7
senyor marquès de Cartellà, de una, y Pere Iglésias y Calvo pagès de
Massanet, de part altra"

Moja 96/4

Pere Esglésies i Calvet, la seva muller Margarida i el fill d'ambdós Francesc
atorguen amb Marà Masó, procurador del marquès de Cartellà, i davant Joan
Casellas, escriptura de permuta de diferents peces de bosc, que es
descriuen. Vidreres (la Selva). Còpia autèntica estesa per Josep Elias, notari
de Tordera, el 17 d'agost de 1756. [23] p.
Llatí
1778, març, "Permuta feta y firmada entre la il·lustre senyora marquesa de Cartellà de
Moja 96/10
27 - 1778,
una part y lo senyor Joseph Guinart de part altre"
juliol, 20
Sebastià Massó, com a procurador de Maria Lluïsa de Copons, marquesa de
Cartellà i de Moja, i Josep Guinart, comerciant de Lloret, davant Josep Anton
Vaquer Casellas, notari de Vidreres, atorguen escriptura de permuta per la
qual el primer dóna una peça de bosc que confronta amb el Mas Moragas,
de l'esmentat Josep Guinart, a canvi d'una peça de terra de Vidreres; sota
pactes i condicions, que es detallen, i amb la descripció dels béns permutats.
Inclou la diligència de l'assentament en el Registre d'Hipoteques d'Hostalric i
una nota de l'Administració de les Capellanies de la Seu de Girona per la
qual es fa constar la condonació del lluïsme. Lloret de Mar (la Selva). Còpia
autèntica estesa pel mateix notari autoritzant el 5 d'abril de 1778. [15] p.
Català i castellà
1834, abril,
10 - 1851,
gener, 17

Inundacions de les terres d'Esteve Oliver pel mal manteniment del rec del
Molí de Cartellà

Moja 488/II/33

Dossier que inclou els certificats estesos en diferents moments per Joan
Sureda, Josep Casadella i Martí Rohí, batlle de Martorell de la Selva; Felicià
Nadal, regent la vara de Maçanet i Martorell de la Selva; el batlle i regidors
de Maçanet de la Selva, i Joan Solé i Bernat Blanch de com, en diferents
dates, pel mal manteniment del reg del molí, en situacions de pluges, les
terres d'Esteve Oliver es veuen inundades. Martorell i Maçanet de la Selva
(la Selva). 4 unitats. [6] p.
Català
1844, agost, Dret sobre l'aigua de la séquia de l'Estany de Sils del Molí de Cartellà
Moja 488/II/34
13
Certificat estès per Miquel i Jaume Salas, Jaume Bosch, Pau Martorell,
Llorenç, Jaume i Ventura Vancells, Llorenç Pi i Narcís Vila, veïns de Maçanet
de la Selva, de com havent treballat en l'Estany de Sils i en la seva séquia
sempre han vist i sentit dir que el moliner del molí de Cartellà es servia de
l'aigua de l'esmentada séquia. Maçanet de la Selva (la Selva). [2] p.
Català
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sd.

Regestos d'escriptures de terres de la senyoria de la Torre de Cartellà

Moja 96/13

Dossier amb els regestos de les escriptures: de venda a carta de gràcia
atorgada per Joan Tapiolas a favor de Miquel de Cartellà de dues peces de
terra anomenades Les Serres el 24 de desembre de 1569; de permuta
atorgada entre Galceran de Cartellà i Antoni Ferrer per la qual el primer
cedeix al segon una peça de terra del lloc anomenat Almell, mentre Ferrer
cedeix a Cartellà un camp pertanyent al Mas Tela, ambdós en domini directe
de Cartellà, el 23 de març de 1596, i d'establiment emfitèutic atorgat per
Josep Castells, pagès de Vidreres, a favor de Joan Cateura d'un bosc que
fou del marquès de Cartellà, situat a Maçanet de la Selva l'1 de setembre de
1759. [Barcelona]. 3 unitats. [3] p.
Català
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[1565]

"Concòrdia y arrendament fet entre mossèn Miquel Cartellà y senyer en
Moja 337/1
Oliver y Fransesch son fill de les terres de Cartellà y de la casa y terres de
casa Miquel Ferrer per temps de quatre anys qui comensaran a Sant Pere [i]
Sant feliu de l'any 1565 y finiran per tot juliol de 1569"
Dossier amb el contracte privat d'arrendament de les finques anomenades
Torre de Cartellà i Mas Miquel Ferrer pactat entre Miquel Cartellà i J[oan]
Oliver pel qual, entre altres pactes i condicions establerts en les clàusules, el
senyor cedeix les terres per quatre anys les quals han de ser cultivades a
costa i despeses de l'arrendatari i que la collita es repartirà per dues iguals
parts. [Maçanet de la Seva] (la Selva). Esborranys. 2 unitats. [8] p.
Català

[1565]

"Concòrdia y arrendament fet entre lo senyor mossèn Miquel Cartellà y
Moja 337/2
senyer en Juan Mas de les terres de la força de Cartellà y de casa de'n
Miquel Ferrer per temps de quatre anys qui comensaran a Sant Pere [i] Sant
feliu de l'any 1565 y finiran per tot juliol de 1569"
Dossier amb el contracte privat d'arrendament de les finques anomenades
Torre de Cartellà i Mas Miquel Ferrer pactat entre Miquel Cartellà i Joan Mas
pel qual, entre altres pactes i condicions establerts en les clàusules, el
senyor cedeix les terres per quatre anys les quals han de ser cultivades a
costa i despeses de l'arrendatari i que la collita es repartirà per dues iguals
parts. [Maçanet de la Seva] (la Selva). Esborrany. [3] p.
Català

[1568]

"Concòrdia y arrendament fet entre mossèn Miquel Cartellà y señer en Juan
Verger de Massanet de la casa y força de Cartellà per temps de quatre anys
que comensaran a sant Pere sant Feliu de 1568 y finiran per tot juliol de
1572"

Moja 488/II/4

Contractat privat d'arrendament de la torre de Cartellà pactat entre Miquel
Cartellà i Joan Verger en el qual es detallen els pactes i condicions.
[Maçanet de la Seva] (la Selva). Esborrany. [3] p.
Català

[1573]

"Arrendament y concòrdia feta entre mossèn Miquel Cartellà y senyer en
Morell de la casa y força de Cartellà per temps de quatre anys qui
comensaran a Sant Pere [i] Sant Feliu 1573 y finiran per tot juliol de 1576"

Moja 337/4

Dossier amb el contracte privat d'arrendament de la finca anomenada Torre
de Cartellà pactat entre Miquel Cartellà i un tal Morell pel qual, entre altres
pactes i condicions establerts en les clàusules, el senyor cedeix les terres per
quatre anys les quals han de ser cultivades a costa i despeses de
l'arrendatari i que la collita es repartirà per dues iguals parts. [Maçanet de la
Seva] (la Selva). Esborrany. [3] p.
Català
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[1715]

Pactes de les clàusules de l'escriptura d'arrendament de la Torre de Cartellà
atorgada per Pere de Cartellà davant el notari Ramon Vila a favor de Joan
Viader

Moja 337/5

Regest de l'escriptura d'arrendament atorgada el 24 de maig de 1715 i
transcripció de les clàusules dels seus pactes. [Barcelona]. [3] p.
Català

[1821]

Contracte privat d'arrendament del molí de Martorell de la Selva

Moja 360/15

Maria Josepa de Sarriera i de Copons, marquesa de Moja i de Cartellà, lloga
el molí fariner de la seva propietat amb la seva casa i terres a Joan Gisper
per tres anys i sota pactes i condicions, que es detallen. Separadament, nota
d'acceptació. Barcelona. Esborranys. 3 unitats. [9] p.
Català
1559, juliol,
26

Escriptura de debitori atorgada per Pere Franquesa a favor de Miquel de
Cartellà

Moja 19/37

Pere Franquesa, pagès de la parròquia de Maçanet de la Selva, habitant en
el mas anomenat Miquel Ferrer, reconeix deure a Miquel de Cartellà, donzell,
domiciliat en les parròquies de Maçanet de la Selva i Vidreres, 42 lliures i 13
sous, moneda barcelonesa. Torre de Cartellà, Maçanet de la Selva (la
Selva). Còpia autèntica estesa per Francesc Cortils, notari d'Hostalric, el 4 de
maig de 1601. [2] p.
Llatí i català
1568, agost, "Concòrdia y arrendament fet entre mossèn Miquel Cartellà y senyer en
Moja 337/3
28
Antoni Serra de casa Miquel Ferrer y assò per temps de quatre anys, los
quals comensaran a Sant Pere [i] Sant Feliu de 1568 y finiran per tot juliol de
1572"
Dossier amb el contracte privat d'arrendament de les finques anomenades
Torre de Cartellà i Mas Miquel Ferrer pactat entre Miquel Cartellà i Antoni
Serra pel qual, entre altres pactes i condicions establerts en les clàusules, el
senyor cedeix les terres per quatre anys les quals han de ser cultivades a
costa i despeses de l'arrendatari i que la collita es repartirà per dues iguals
parts. [Maçanet de la Seva] (la Selva). Esborrany. [3] p.
Català
1586

"Arrendament y concòrdia fet entre Galceran de Cartellà donzell y senyer en
Mateu Bres de part altra de la casa y eretat de casa·n Miquel Ferrer per
temps de quatre anys que comensaran a córrer lo primer del mes de agost
del present any 1586 y finirà lo derrer de juliol de l'any 1590"

Moja 488/II/5

Contracte privat d'arrendament del Mas Miquel Ferrer pactat entre Galceran
de Cartellà i Mateu Bres en el qual es detallen els pactes i condicions. Es
redacta reutilitzant el paper d' una lletra de Miquel [cognom il·legible] dirigida
a Galceran de Cartellà, la qual es troba en el dors, datada el 8 de febrer de
1582, en la que tracta d'un enviament de teles mitjançant un traginer i saluda
a la família. [Maçanet de la Seva] (la Selva). Esborrany. [4] p.
Català
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1590,
febrer, 24

"Arrendament y concòrdia feta y firmada entre Galceran de Cartellá, donzell, Moja 337/7
de una part y Baldiri Figuera, pagès, de part altra, de la parròquia de
Massanet de la Selva, lo qual arrendament comensarà a córrer en la festa de
Sant Pere y Sant Feliu del mes de agost del present any 1590 y finirà en la
matexa festa de l'any 1594"
Dossier amb el contracte privat d'arrendament de la finca anomenada Mas
Miquel Ferrer pactat entre Galceran de Cartellà i Baldiri Figuera pel qual,
entre altres pactes i condicions establerts en les clàusules, el senyor cedeix
les terres per quatre anys a l'arrendatari i pagarà el lloguer en fruits.
[Maçanet de la Seva] (la Selva). Esborrany. [4] p.
Català i llatí

1602, agost, "Arrandament y concòrdia feta entre Galseran de Cartellà, donsell, de una
27
part y Jaume y Juan Tosses, germans, pagessos de Vidreras, de part altra,
sobre lo arrandament de la casa y eretat de casa·n Michel Farrer de la
parròquia de Masanet y Vidreres, durador per temps de sinc anys
consecutius que comensaran a correr-se la festa de Nadal de 1602 ab los
pactes y condicions de vall scrits"

Moja 337/8

Dossier amb el contracte privat d'arrendament de la finca anomenada Mas
Miquel Ferrer pactat entre Galceran de Cartellà i Jaume i Joan Tosses pel
qual, entre altres pactes i condicions establerts en les clàusules, el senyor
cedeix les terres per cinc anys als arrendataris i pagarà el lloguer en parts de
fruits. [Maçanet de la Seva] (la Selva). [4] p.
Català
1602,
desembre,
12

"Concòrdia y avinensa feta entre Francesch de Cartellà donsell y Jaume
Toses, pagès de Vidreres"

Moja 488/II/6

Contracte privat entre Francesc de Cartellà i Jaume Toses pel qual fermen
noves clàusules d'un contracte anterior; tracten sobre el què aporta quiscú
de bestiar, el pagament de la mà d'obra, les llavors i els percentatges a
percebre. A continuació segueix la "Memòria dels bous llauradós an posats
los dits Francesc de Cartellà y Jaume Toses per a conrear la dita heretat de
casa·n Miquel Ferrer a 12 de desembre 1602". [Maçanet de la Seva] (la
Selva). Esborrany. [4] p.
Català
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1612 1632, agost,
22 / 1640,
setembre,
12

Contracte d'arrendament de la Torre de Cartellà i notes sobre el bestiar de la Moja 488/II/7
mateixa propietat

1614,
novembre,
28

"Arrendament fet per Galceran de Cartellà a Thoni Negressa y Nicolau
Sesarenc de un tros de bosc de vuyt corteras sembradura situat a Vall de
Corp per a traure per a sembar y fer·i artigas"

Dossier que inclou el contractat privat d'arrendament de la torre de Cartellà
establert entre Galceran de Cartellà i Miquel Vilademir en el qual es detallen
els pactes i condicions; l'"Estima feta dels bous de la heretat de Cartellà per
en Comaleres y per en Villar, pagesos de Massanet a 28 de setembre 1612
acomanats a Miquel Vilademir joer y posats en dita heretat per compte del
senyor de aquella y de dit Vilademir conforme los pactes de l'arrendament",
la nota amb els "Compte del que deurà Miquel Vilademir, pagès joer de la
Torre de Cartellà al señor Galceran de Cartellà per tots los bous que li aurà
acomanats y se seran comprats des del mes de setembre de 1612 fins en lo
mes de agost de 1620..." i "Compte del que ha de aver Miquel Vilademir,
pagès joer de la Torre de Cartellà en descàrrec del contengut en lo compte
escrit en la atrasescrita pàgina", la "Memòria de la estima se ha feta del
bestiar boí que tenían Francesc de Cartellà y Malla y Miquel Vilademir en la
Torra de Cartellà a 21 de setembre 1624", en la qual es troba estesa a
continuació una altra memòria d'instruccions a donar a Toni Mateu i Juradell,
la "Memòria de la estima dels bous s'és feta en setembre de 1630 que se
són dexats a Esteve y Baldiri Andreu, pagesos joés de la heretat de la Torre
de Cartellà", l'"Estima dels bous y bèstias de la Torre de Cartellà feta a 22
agost 1632", els "Comptes de Miquel Vilademir, pagès, y don Francesc de
Cartellà y Malla" i "Memòria del que se cobrà en agost de 1640 de Miquel
Vilademir, pagès joer que fou de la Torre de Cartellà. [Maçanet de la Seva]
(la Selva). Esborrany i originals. 8 unitats. [24] p.
Català

Moja 488/II/41

Contracte privat de parceria pel qual Galceran de Cartellà lloga per temps de
quatre anys a Toni Negresa i a Nicolau Sesarenc una torrentera de bosc,
nomenada Vall de Corp, de vuit quarteres de sembradura, sota i pactes
condicions, que es detallen. [Maçanet de la Selva] (la Selva). Esborrany. [2] p.
Català
1646,
octubre, 6

"Arrendament fet de la heretat del Mas Miquel Ferrer per don Francesch de
Cartellà y Malla a Joseph Viola, pagès"

Moja 337/9

Escriptura atorgada per Francesc de Cartellà a favor de Josep Viola; pel
qual, entre altres pactes i condicions establerts en les clàusules, el senyor
cedeix les terres per quatre anys a l'arrendatari i pagarà el lloguer amb fruits.
Barcelona. Còpia autèntica estesa per Francesc Reverter, notari de
Barcelona. [6] p.
Llatí i català
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1686,
octubre, 17
/ 1689,
maig, 19

Escriptura del contracte d'arrendament de la Torre de Cartellà atorgat per
Lluís de Cartellà Desbac a favor de Pere Sureda

Moja 488/II/8

1726,
febrer, 5 1729,
febrer, 24

Lletres de Joan Salom i Rams al marquès de Cartellà

1782, juliol,
7 - 1782,
juliol, 12

"Arrendament de la torre xica de Cartellà, vulgo dita Mas Miquel Ferrer, fet y
firmat per lo procurador de la il·lustre senyora marquesa de Cartellà y de
Moya a favor de Joan Tort, pagès en la Parròquia de Vallcanera habitant"

Regest de l'escriptura atorgada davant Ramon Vila, notari de Girona en el
qual a més dels signants es fa constar la durada del contracte, quatre anys, i
el pacte que l'arrendatari haurà de lliurar al senyor cada any vuit quintars de
palla i per Nadal tres parells de gallines. Amb l'assentament en el dors d'una
nota sobre una àpoca atorgada el 19 de maig de 1689 per Narcís Descatllar
de 2.000 lliures corresponents a una part del dot de la seva esposa. [Girona].
[2] p.
Català
Moja 233/2/78

Dossier amb les missives de Joan Salom i Rams (pagès), tractant de moles
de molí. Inclou còpia de carta enviada pel marquès i lletra de Joan Pau
Pasques dirigida a Joan Salom i Rams. Maçanet de la Selva (Selva). 5
cartes (incloses la còpia i la lletra de Joan Pau Pasques). [8] p.
Català

Moja 337/10

Escriptura atorgada per Esteve Masó, com a procurador de la senyora
marquesa Maria Lluïsa de Copons, davant Anton Vaquer Casellas, notari de
Vidreres, a favor de Joan Tort; pel qual, entre altres pactes i condicions
establerts en les clàusules, la senyora cedeix les terres per cinc anys al
llogater, que pagarà amb fruits. Amb la diligència de l'assentament de
l'Oficina d'Hipoteques d'Hostalric. Vidreres (la Selva). Còpia autèntica estesa
sobre paper segellat pel mateix notari autoritzant el 29 de juliol de 1782. [13]
p.
Català i castellà
1782, juliol,
7 - 1782,
juliol, 12

"Arrendament de la torre gran, casa o forsa anomenada de Cartellà fet y
firmat per lo procurador de la il·lustre señora marquesa de Cartellà y de
Moya a favor de Francisco Siberta, Jaume Lluís y Siberta, sogre y gendre,
los dos page[so]s en lo terme del Castell de Llagostera habitants y Anna
Maria Siberta y Lluís"

Moja 337/6

Escriptura atorgada per Esteve Masó, com a procurador de la senyora
marquesa Maria Lluïsa de Copons, davant Anton Vaquer Casellas, notari de
Vidreres, a favor de Francisco Siberta, Jaume Lluís Siberta i Anna Maria
Siberta y Lluís; pel qual, entre altres pactes i condicions establerts en les
clàusules, la senyora cedeix les terres per cinc anys als arrendataris i
pagaran el lloguer en fruits. Amb la diligència de l'assentament de l'Oficina
d'Hipoteques d'Hostalric. Vidreres (la Selva). Còpia autèntica estesa sobre
paper segellat pel mateix notari autoritzant el 18 de juliol de 1782. [14] p.
Català i castellà
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1790,
setembre,
19 / 1790,
setembre,
22

Certificat de bon professional i de ser "home de bé" estès per l'Ajuntament i
el rector de la vila del Mallol a favor del moliner Martí Fanyà

Moja 488/II/31

L'Ajuntament de Mallol i el rector de la seva parròquia certifiquen com Martí
Fanyà, moliner de la població, ha cuidat del molí del qual s'ha fet càrrec i és
tingut i reputat com a home de bé. El Mallol (Garrotxa). [1] p.
Català

1808, febrer Cartes de Josep Nadal, masover de la Torre de Cartellà
Moja 358/13
23 - 1819,
desembre 6 Dossier amb les lletres de Josep Nadal dirigides a la marquesa de Cartellà i
de Moja. Inclou, així mateix, 1 carta de Josep Nadal enviada a Benet Clarà,
una altra de Lluís Hugó de Sarrià enviada a Josep Nadal i 35 còpies de les
cartes enviades per la marquesa. Maçanet de la Selva (la Selva) i Barcelona.
64 cartes (incloses les còpies). 59 unitats. [74] p.
Català
1812, juliol,
4

Súplica de la marquesa de Moja per cancel·lar els arrendaments del Molí de
Cartellà, la part del terme de Martorell de la Selva i la Torre de Cartellà

Moja 488/II/55

Vicenç Oliva, com a procurador de la marquesa de Cartellà i de Moja,
després d'exposar que l'esmentada marquesa va aconseguir del mariscal
duc de Tarento el desembarg dels seus béns, com consta per decrets que
acompanyen la súplica, sol·licita la cancel·lació dels lloguers del molí i de la
Torre de Cartellà així com també de la part del delme de Martorell.
L'acompanya un certificat estès per la Justícia de la Comuna de Martorell en
la qual es fa constar que Maria Josepa de Sarriera, de Copons i de Cartellà,
domiciliada a Barcelona, es possessora d'un molí, una part del delme, una
heretat anomenada de Cartellà i una altra finca més petitat. Martorell de la
Selva (la Selva) i Girona. Esborranys i original. 3 unitats. [4] p.
Castellà, francès i català

1814, abril,
22 - 1816,
juny, 18

"Compte passat a 18 de juny de 1816 ab Joan Gispert, arrendatari del molí
de Martorell de la Selva de Gerona"

Moja 359/18

Dossier dels comptes que inclou l'estat amb el càrrec (el lloguer) i el
descàrrec (impostos i despeses de manteniment), un reconeixement de
deute signat per la marquesa de Moja i de Cartellà a favor de Joan Gispert,
corresponent a comptes de 1811 a 1814, i els rebuts justificatius. Vic
(Osona), Martorell de la Selva, Santa Coloma de Farners i Maçanet de la
Selva (la Selva). 8 unitats. [8] p.
Català
1816, juliol,
27 - 1817,
març, 13

"Compte passat a 13 de mars de 1817 ab Joan Gispert, arrendatari del molí
de Martorell de la Selva de Gerona"

Moja 359/19

Dossier dels comptes que inclou l'estat amb el càrrec (el lloguer) i el
descàrrec (impostos i despeses de manteniment), i els rebuts justificatius,
amb un rebut estès per la marquesa de Moja d'haver cobrat de Joan Gispert
130 lliures, 7 sous i 3 diners. Maçanet de la Selva (la Selva) i Barcelona. 5
unitats. [6] p.
Català
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1820, maig, Liquidació dels comptes del molí de Martorell de la Selva de 1820
Moja 360/16
20 - 1821,
gener, 9
Dossier amb un rebut estès per Josep Ignasi de Claramunt, procurador de la
marquesa de Moja, a favor de Joan Gispert, moliner; dos rebuts del col·lector
d'impostos Josep Oliver a favor de l'esmentat moliner i nota aclaratòria per la
liquidació. Martorell de la Selva (Selva). 4 unitats. [4] p.
Català

1821, juny,
9 - 1822,
gener, 8

Liquidació dels comptes del molí de Martorell de la Selva de 1821

1823,
gener, 8

Liquidació dels comptes del molí de Martorell de la Selva de 1822

Moja 360/17

Dossier amb la liquidació realitzada per Anton Oliva dels comptes del
llogueter Joan Gispert, corresponents al darrer pagament del penúltim
contracte i al primer del nou, la qual inclou relligats tres rebuts del col·lector
d'impostos Josep Oliver, dos més de fuster i courer i una nota d'aclariment.
Martorell de la Selva (Selva) i Girona. [7] p.
Català
Moja 360/18

Dossier amb el rebut estès per Pau Vilaró, com a procurador de la senyora
Maria d'Amat de Sarriera i de Copons, a favor del moliner Joan Gispert, pel
preu del lloguer. Barcelona. [2] p.
Català
1824, març, Liquidació dels comptes del molí de Martorell de la Selva de 1825
13 - 1825,
juny, 10
Dossier amb la liquidació realitzada per Pau Vilaró, com procurador de la
marquesa de Moja i de Cartellà, dels comptes del llogueter Joan Gispert,
corresponents al pagament del mes de juny de 1825, la qual inclou relligats
un rebut del mateix procurador i quatre rebuts més de Joan Capell, mestre
de cases; Josep Barrera, fuster; Bartomeu Cervera, clavataire, i Josep
Ravayo, manyà. [Martorell de la Selva] (Selva) i Barcelona. [5] p.
Català

Moja 360/19

1827,
desembre,
26 / 1828,
gener, 4

Inventari i reconeixement del molí de Cartellà

Moja 488/II/32

1833, abril,
21 - 1833,
agost, 26

Cartes de Jaume Lluís, masover de la Torre de Cartellà

Inventari, a manera d'acta, dels estris del molí de Cartellà redactat en el
moment en que Joan Gispert deixa el lloguer i el traspassa a Jacint Avellana,
i en presència de Josep Nadal, procurador de la marquesa de Cartellà i de
Moja, i de Josep Vellaret, moliner; i certificat de Miquel Roca i Joan Vilart,
moliners d'Hostalric i de Rupit respectivament, de la situació de l'esmentat
molí. [Martorell de la Selva] (la Selva). 2 unitats. [2] p.
Català
Moja 358/7

Dossier amb les lletres de Jaume Lluís dirigides a Pau Vilaró, procurador de
la marquesa de Cartellà i de Moja. Inclou còpies de 2 cartes enviades.
Maçanet de la Selva (la Selva) i Barcelona. 4 cartes (incloses les còpies). 3
unitats. [5] p.
Català
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1834, agost, "Liquidació ab Pere Avellana per lo arrendament del molí de Cartellà, feta a
Moja 360/22
23 / 1835,
27 de maig de 1835 per la annualitat que finí lo dia de Nadal de 1834"
maig, 27
Dossier amb la liquidació realitzada per Pau Vilaró, com a procurador de la
marquesa de Moja, dels comptes del moliner Pere Avellana, corresponents
al lloguer de 1834, la qual inclou un rebut estès pel mateix procurador a favor
de l'esmentat moliner i relligat un rebut de Pere Llinàs, mestre de cases.
[Martorell de la Selva] (Selva) i Barcelona. [4] p.
Català
1836, abril,
18 - 1837,
gener, 6

Liquidació dels comptes del molí de Martorell de la Selva de 1836

1838,
setembre,
24 - 1838,
octubre, 25

"Liquidació ab Pere Avellana per lo molí de Cartellà"

1840,
gener, 25 1840,
febrer, 22

"Liquidació ab Pere Avellana moliner per lo arrendament del molí de Cartellà
en la annualitat que finí lo dia de Nadal de 1839"

1841,
desembre,
2 - 1842,
gener, 19

Liquidació dels comptes del molí de Martorell de la Selva de 1841

1841,
gener, 10 1841,
febrer, 6

Liquidació dels comptes del molí de Martorell de la Selva de 1840

Moja 360/23

Dossier amb els rebuts relligats de Pau Vilaró, a favor del moliner Pere
Avellana; Josep Casellas, com a col·lector d'impostos, i de Pedro Frau, per
subministraments militars. Martorell de la Selva (Selva), Viladrau (Osona) i
Barcelona. [7] p.
Català i castellà

Moja 360/24

Dossier amb la liquidació realitzada per Pau Vilaró, com a procurador de la
marquesa de Moja, dels comptes del moliner Pere Avellana, corresponents
al lloguer de 1838, la qual inclou relligats cinc rebuts de treballadors que
realitzaren obres en el molí. Maçanes, Martorell de la Selva (Selva) i
Barcelona. [6] p.
Català
Moja 360/25

Dossier amb la liquidació realitzada per Pau Vilaró, com procurador de la
marquesa de Moja i de Cartellà, dels comptes del moliner Pere Avellana, la
qual inclou dos rebuts del mateix procurador (un de relligat) a favor del
moliner esmentat. Barcelona. [3] p.
Català
Moja 360/27

Dossier amb un rebut de Segimon Remilans i un altre de Pau Vilaró a favor
de Pere Avellana. [Martorell de la Selva] (Selva) i Barcelona. [2] p.
Català
Moja 360/26

Dossier amb un rebut d'impostos i un altre de Pau Vilaró a favor de Pere
Avellana. Martorell de la Selva (Selva) i Barcelona. [2] p.
Català
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1845,
"Liquidació ab Pere Avellana, feta a 17 de maig de 1845 per lo arrendament Moja 360/30
gener, 19 - del molí dit de Cartellà, situat en lo terme del poble de Martorell de la Selva,
1845, maig, corresponent a la annualitat que finí lo dia de Nadal de 1844"
17
Dossier amb la liquidació realitzada per Pau Vilaró, com a procurador de la
marquesa de Moja, dels comptes del moliner Pere Avellana, corresponents
al lloguer de 1844, la qual inclou relligats dos rebuts, un del molaire Narcís
Farreras, per dues moles de molí, i un altre del mateix procurador a favor del
moliner. Martorell de la Selva (Selva) i Barcelona. [4] p.
Català
1846,
gener, 8 1846, abril,
28

"Liquidació ab Pere Abellana, moliner del molí de Cartellà per lo arrendament Moja 360/31
de dit molí en la annualitat que finí lo dia de Nadal de 1845"

1847,
setembre,
3 - 1848,
febrer, 23

Liquidació dels comptes del molí de Martorell de la Selva de 1847

1848,
setembre,
4 - 1849,
febrer, 14

"Liquidació ab Pere Avellana de l'arrendament del molí de Cartellà per lo
preu anual de 450 lliures correspont a l'añy 1848"

1849,
setembre,
7 - 1850,
gener, 22

"Liquidació ab lo moliner Pere Avellana de Martorell de la Selva del molí
situat en dita parròquia, corresponent a l'añy 1849"

Dossier amb la liquidació realitzada per Pau Vilaró, com a procurador de la
marquesa de Moja, dels comptes del moliner Pere Avellana, corresponents
al lloguer de 1845, la qual inclou relligats dos rebuts de ferrer i serradeller
que realitzaren peces pel molí. Hostalric (Selva) i Barcelona. [4] p.
Català i castellà

Moja 360/33

Dossier amb la liquidació realitzada per Pau Vilaró, com a procurador de la
marquesa de Moja, dels comptes del moliner Pere Avellana, corresponents
al lloguer de 1847, la qual inclou relligats quatre rebuts de fuster, calciner i
mestre de cases. Maçanet de la Selva, Maçanes, Hostalric (Selva) i
Barcelona. [5] p.
Català
Moja 360/34

Dossier amb la liquidació realitzada per Pau Vilaró, com a procurador de la
marquesa de Moja, dels comptes del moliner Pere Avellana, corresponents
al lloguer de 1848, la qual inclou relligats quatre rebuts de fuster, calciner,
terrissaire i de Pau Vilaró. Maçanet de la Selva, Maçanes, Riudarenes
(Selva) i Barcelona. [6] p.
Català
Moja 360/35

Dossier amb la liquidació realitzada per Pau Vilaró, com a procurador de la
marquesa de Moja, dels comptes del moliner Pere Avellana, corresponents
al lloguer de 1849, la qual inclou relligats dos rebuts de Josep Boades,
courer, i Narcís Fermas, molaire. Santa Coloma de Farners (Selva), Sant
Gregori (Gironès) i Barcelona. [3] p.
Català
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1852, març, "Liquidació feta a 12 mars de 1853 ab Pere Avellana, moliner, en rahó de
18 - 1853,
l'arrendament del molí de Cartellà, situat en lo terme del poble de Sant Pere
març, 12
de Martorell de la Selva per lo que respecta a la annualitat que finí lo dia de
Nadal de 1852"

Moja 360/38

Dossier amb la liquidació realitzada per Pau Vilaró, com a procurador de la
marquesa de Moja, dels comptes del moliner Pere Avellana, corresponents
al lloguer de 1852, la qual inclou relligats separadament dos rebuts de Narcís
Farreras i Portell, molaire, i de Jaume Sala per jornals fets en el reg del molí.
Maçanet de la Selva (Selva), Sant Gregori (Gironès) i Barcelona. [7] p.
Català
1855, juny,
12 - 1856,
abril, 14

"Liquidació ab Pere Avellana per lo arrendament del molí de Cartellà, situat
en Martorell de la Selva, corresponent a la annualitat que finí lo dia de Nadal
de 1855"

Moja 360/41

Dossier amb la liquidació realitzada per Pau Vilaró, com a procurador de la
marquesa de Moja, dels comptes del moliner Pere Avellana, corresponents
al lloguer de 1855, la qual inclou separadament però relligat amb el títol
"Recibos de la annualitat de 1855 que ha presentat lo moliner Pere Avellana
en 14 abril 1856", un rebut de Jaume Sala en concepte d'un adob realitzat en
el molí. Martorell de la Selva (Selva) i Barcelona. [5] p.
Català
1856,
febrer, 27 1857, abril,
10

"Liquidació ab Pere Avellana per lo arrendament del molí nomenat de
Cartellà, situat en lo poble de Martorell de la Selva, per lo que respecta a la
annualitat que finí lo dia de Nadal de 1856"

Moja 360/42

Dossier amb la liquidació realitzada per Pau Vilaró, com a procurador de la
marquesa de Moja, dels comptes del moliner Pere Avellana, corresponents
al lloguer de 1856, la qual inclou separadament però relligat, i amb el títol
"Recibos de la annualitat de 1856 que ha presentat lo moliner Pere Avellana
en 10 abril de 1857", vuit rebuts del recaptador d'impostos Josep Oliver i un
altre del mateix apoderat a favor del moliner. Martorell de la Selva (Selva) i
Barcelona. 2 unitats. [12] p.
Català y castellà
1856, març, Lletres de [Jaume Lluís] dirigides a Pau Vilaró, administrador del Marquesat
12
de Moja i de Cartellà

Moja 103/39

Dossier amb missives de [Jaume Lluís] (masover de la Torre de Cartellà).
Carta dirigida a Pau Vilaró. Inclou un peritatge signat per Josep Tomàs i
Joan Palmada, veïns de Maçanet de la Selva, sobre les fites mogudes per
Pau Puig. Maçanet de la Selva (la Selva). 1 carta. [5] p.
Castellà i català
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1858,
"Liquidació practicada ab Pere Abellana moliner, en 8 abril de 1859, en rahó
octubre, 9 - del preu de l'arrendament del molí conegut per de Cartellà, situat lo terme y
1859, abril, 8 parròquia del poble de Martorell de la Selva, corresponent a la annualitat de
1858"

Moja 360/44

Dossier amb la liquidació realitzada per Pau Vilaró, com a procurador de la
marquesa de Moja, dels comptes del moliner Pere Avellana, corresponents
al lloguer de 1858, la qual inclou separadament però relligat, i amb el títol
"Recibos de la annualitat de 1858 que ha presentat lo Pere Avellana moliner,
en 8 abril 1859", un rebut de Josep Farreras, molaire, pel valor de quatre
moles i un full amb quatre rebuts de les contribucions territorials. Sant
Gregori (Gironès), Maçanet de la Selva (Selva) i Barcelona. 2 unitats. [6] p.
Català i castellà
1859,
octubre, 19

"Arriendo otorgado por la excelentísima señora marquesa de Moya a favor
Moja 488/II/27
de los consortes Pedro y Antonia Avellana por durante la vida de los mismos
de una casa molino y tierras sito en la Parroquia de Martorell de la Selva"
Josepa de Sentmenat, de Sarriera i de Copons, vídua de Pere Carles de
Sentmenat i marquesa de Moja i de Cartellà, atorga davant Nicolau Labrós,
notari de Barcelona, escriptura d'arrendament del molí fariner de la seva
propietat amb la seva casa i terres a Pere Avellana i a la seva esposa
Antònia, ja des de molt de temps arrendataris de l'esmentat molí, per temps
a vida dels llogaters i sota pactes i condicions, que es detallen. Barcelona.
Còpia autèntica. [5] p.
Castellà

1860, març, Lletres de Josep Lluís a Magí Porta, administrador del Marquesat de Moja i
25 - 1864,
de Cartellà
desembre,
Dossier amb missives de Josep Lluís (masover de la Torre de Cartellà).
21
Inclou 2 lletres a Jaume Salvador i un compte de despeses domèstiques per
l'estada de la família Vergés a la Torre de Cartellà. Maçanet de la Selva (la
Selva). 8 lletres. [9] p.
Castellà

Moja 103/40

1866, juny,
23

Moja 103/6

Lletres de Josep Burcet a Josep Janer
Dossier amb missiva de Josep Burcet tractant sobre la Torre petita de
Cartellà. [Vilaür] (Alt Empordà). 1 lletra. [2] p.
Castellà
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[1772]

Valor de les despeses en obres realitzades en la Torre de Cartellà i en el
Mas Miquel Ferrer

Moja 472/7

Nota amb el valor de les despeses realitzades els anys 1765, 1766, 1767 i
1768 en la Torre de Cartellà i en els anys 1769, 1770, 1771 i 1772 en el Mas
Miquel Ferrer. [Barcelona]. 1 p.
Català
[1850]

"Plano demostrativo para la construcción de un nuevo molino valiéndose de
la misma agua que conduce la acequia que sirve para el uso del molino de
Martorell de la Selva llamado de Cartallà"

Moja 488/II/50

Croquis de la séquia del Molí de Cartellà amb la notícia de les terres dels
voltants i molí projectat. [Barcelona]. [1] p.
Castellà
1640,
febrer, 17

"Memòria del preu fet donat a Salvi Rourell fuster de Massanet a 17 febrer
1640"

Moja 488/II/44

Relació a manera d'informe redactada de la mà de Francesc Cartellà Malla
de les obres de manteniment i millora a realitzar per Salvi Rourell a la Torre
de Cartellà per preu fet de 28 reals (2 lliures, 16 sous). [Maçanet de la
Selva] (la Selva). [2] p.
Català
1653,
febrer, 5

"Albarà de 25 lliures pagades a 5 febrer 1653 per una mola per lo molí de
Martorell"

Moja 488/II/36

Toni Casabosch, picapedrer, confessa haver rebut de Joan Riera, moliner
d'Hostalric, 25 lliures per una mola nova pel molí de Francesc de Cartellà.
Per no saber escriure, l'estèn Francesc Miquel, estudiant d'Hostalric.
[Hostalric] (la Selva). [2[ p.
Català
1708,
novembre,
5 - 1729,
juny, 26 /
1772, juny,
2 - 1817,
setembre, 2

Rebuts referents al molí de Cartellà

Moja 472/4

Dossier amb els rebuts estesos per molers, jornalers, manobres, fusters,
ferrers, traginers per materials i/o obres realitzades en el molí, així com
també justificants d'impostos. Inclou una nota anònima de pagaments fets a
nom de la marquesa de Moja. Sant Gregori (Gironès), Maçanet de la Selva,
Vidreres, Hostalric, Martorell de la Selva (Selva). Girona. [32] unitats. [36] p.
Català

1717, abril, 2 Despesa del transport d'una mola del Molí de Cartellà

Moja 488/II/30

Jaume Mutxer, pagès, confessa haver rebut de Francesc Curriol, moliner del
Molí de Cartellà, 5 lliures i 12 sous pel transport d'una mola nova des de la
vila de Blanes a l'esmentat molí. Per no saber escriure, signa Salvador
Ginjaume, rector de Martorell. [Martorell de la Selva] (la Selva). [1] p.
Català
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1803, agost, Rebuts de les despeses en obres a la Torre de Cartellà i al Mas Miquel Ferrer Moja 472/10
4 / 1804,
abril, 20
Dossier amb un rebut estès per ordre de Dalmau Fulla, rajoler de Santa
Coloma de Farners, de 75 lliures de valor per l'import de 10.000 rajoles per
enrajolar l'era de la Torre de Cartellà, i un altre de Francesc Coma de 5
lliures pel valor de 5 bigues pel Mas Miquel Ferrer; tots dos rebuts a favor
d'Esteve Massó, procurador de la marquesa de Cartellà. Santa Coloma de
Farners i Vidreres (Selva). 2 unitats. [2] p.
Català
1817,
Comptes presentats per Josep Nadal, masover de la Torre de Cartellà i
febrer, 8 /
col·lector de rendes, de la collita i delme de 1817
1817, maig,
10
Dossier amb rebuts justificatius de les despeses de fuster i ferrer efectuades
en la Torre de Cartellà i en la Torre Xica. [Maçanet de la Selva] (la Selva) i
Girona. 2 unitats. [2] p.
Català
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[1598]

"Memorial dels grans se són aiustats en las heretats de la Torra de Cartellà y Moja 488/II/39
Mas Miquel Ferrer en los anys 1595, 1596, 1597, 1598"
Relació de les collites de forment així com també dels delmes de Maçanet i
Vidreres, així com càlcul aproximat de la producció de faves i raïms. [4] p.
Català

1616 - 1639 "Estats de cullita de las heretats de la torre de Cartellà y del mas Miquel
Moja 92
/ 1643 Ferrer dels anys des de 1616 a 1644"
1644
Relacions i notes de les collites de forment de la Torre de Cartella i del mas
Miquel Ferrer, amb el detall en alguns casos dels dies de collita i parts del
delme. Alguns apunts estan assentats en el dors de lletres, dues de les quals
són fragments i les altres en bon estat de conservació, que són dels
corresponsals: Rafel de Sant Martí, Benet de Cartellà, Francesc de Cartellà,
Joan Aimeric, Joan Millàs Satorras, Miquel Lliura i Joan Serra (8 lletres i 2
fragments). Girona i Vidreres (Selva). 91unitats. [245] p.
Català
1654

"Comta del blat que i agut a la torra lo any 1654"

Moja 472/2

Nota anònima amb la relació de la collita. En el dors cost de dues lletres de
reclam i de procuradors. [Maçanet de la Selva] (Selva). [2] p.
Català
1830,
febrer, 30 1830,
octubre, 28

"Liquidació feta a 12 de agost de 1831 ab Jacinto Avellana per lo preu dels
arrendaments dels molins de Cartellà y de Santa Pau, en la annualitat que
per dits arrendaments finí lo dia de Nadal de 1830"

Moja 360/20

Dossier amb la liquidació realitzada per Pau Vilaró, com a procurador de la
marquesa de Moja, dels comptes del moliner Jacint Avellana, corresponents
al lloguer de 1830, la qual inclou relligats dos rebuts, un del delme i un altre
de Antoni Doga, mestre de cases. [Martorell de la Selva] (Selva) i Barcelona.
[4] p.
Català
1831, agost, "Liquidació feta a 7 de setembre de 1832 ab Jaume Avellana moliner per lo
14 - 1832,
preu dels arrendaments dels molins de Santa Pau y del de Cartellà, en la
setembre, 7 annualitat que per dits arrendaments finí lo dia de Nadal de 1831"

Moja 360/21

Dossier amb la liquidació realitzada per Pau Vilaró, com a procurador de la
marquesa de Moja, dels comptes del moliner Jaume Avellana, corresponents
al lloguer de 1831, la qual inclou relligats tres rebuts, un per treballs fets, un
altre del fuster i un altre del mateix procurador. Martorell de la Selva i
Barcelona. [5] p.
Català
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Topogràfic

1833,
desembre,
14 - 1835,
març, 27

"Liquidació de la cullita de 1834 de la torre dita Mas Miquel Ferrer de
Massanet"

Moja 360/1

1835,
setembre,
19 - 1836,
gener, 13

"Liquidació ab Pere Bancells, masover del Mas Miquel Ferrer o Torre Xica de Moja 360/2
Cartellà, en Massanet de la Selva, feta a 13 de janer de 1836 per lo
corresponent a l'any y cullita de 1835"

Dossier amb la liquidació realitzada per Pau Vilaró, com a procurador de la
marquesa de Moja, dels comptes del masover Rafel Bancells, corresponents
a les parts de les collites de la masoveria i a despeses, la qual inclou relligats
una nota i tres rebuts estesos pel mateix procurador i, sense relligar, un altre
a favor del masover. Barcelona. [6] p.
Català

Dossier amb la liquidació realitzada per Pau Vilaró, com a procurador de la
marquesa de Moja, dels comptes del masover Pere Bancells, corresponents
a les parts de les collites de la masoveria i a despeses, la qual inclou relligat
un rebut de Martí Munsó, fuster, corresponent a feines realitzades al mas i,
sense relligar, un altre a favor del masover. Barcelona. [5] p.
Català
1836, agost, "Liquidació ab Pere Balcells, masover del Mas Miquel Ferrer o Torre Xica de
Cartellà, en Massanet de la Selva, feta a 11 janer de 1837 per lo
23 - 1837,
gener, 11
corresponent a l'any y cullita de 1836"

Moja 360/3

Dossier amb la liquidació realitzada per Pau Vilaró, com a procurador de la
marquesa de Moja, dels comptes del masover Pere Bancells, corresponents
a les parts de les collites de la masoveria i a despeses, la qual inclou
relligades dues lletres en forma de rebuts estesos pel mateix procurador.
Barcelona. [4] p.
Català

1837,
setembre,
30 / 1838,
gener, 22

"Liquidació ab Pere Balcells, masover del Mas Miquel Ferrer o Torre Xica de
Cartellà, en Massanet de la Selva, feta a 22 de janer de 1838 per lo
corresponent a l'any y cullita de 1837"

Moja 360/4

Dossier amb la liquidació realitzada per Pau Vilaró, com a procurador de la
marquesa de Moja, dels comptes del masover Pere Bancells, corresponents
a les parts de les collites de la masoveria i a despeses, la qual inclou relligat
un rebut estès pel mateix procurador a favor de Josep Casellas Molins pel
blat dels terços del mas. Barcelona. [3] p.
Català
1838,
setembre,
21 - 1839,
gener, 22

"Liquidació ab Pere Balcells, masover del Mas Miquel Ferrer o Torre Xica de
Cartellà, en Massanet de la Selva, per lo corresponent a l'any y cullita de
1838 feta en 22 de janer de 1839"

Moja 360/5

Dossier amb la liquidació realitzada per Pau Vilaró, com a procurador de la
marquesa de Moja, dels comptes del masover Pere Bancells, corresponents
a les parts de les collites de la masoveria i a despeses, la qual inclou relligats
una nota de la collita aportada pel mateix masover, dos rebuts estesos pel
procurador a favor del masover i un rebut del col·lector d'impostos Josep
Torrent. Maçanet de la Selva (Selva) i Barcelona. [6] p.
Català
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1840,
"Liquidació ab Pere Balcells, masover del Mas Miquel Ferrer o Torre Xica de Moja 360/6
gener, 2 Cartellà, en Massanet de la Selva, per lo corresponent a l'any y cullita de
1840, març, 1839 feta en 11 de mars de 1840"
11
Dossier amb la liquidació realitzada per Pau Vilaró, com a procurador de la
marquesa de Moja, dels comptes del masover Pere Bancells, corresponents
a les parts de les collites de la masoveria i a despeses, la qual inclou relligats
un rebut estès pel procurador a favor del masover i un rebut del col·lector
d'impostos Josep Torrent. Maçanet de la Selva (Selva) i Barcelona. [3] p.
Català
1841, març, "Liquidació ab Pere Balcells, masover del Mas Miquel Ferrer o Torre Xica de
24
Cartellà, en Massanet de la Selva, per lo corresponent a l'any y cullita de
1840 feta en 24 de mars de 1841"

Moja 360/7

Dossier amb la liquidació realitzada per Pau Vilaró, com a procurador de la
marquesa de Moja, dels comptes del masover Pere Bancells, corresponents
a les parts de les collites de la masoveria i a despeses, amb una còpia del
rebut estès pel mateix procurador a favor del masover. Barcelona. [2] p.
Català
1842,
"Liquidació ab Pere Bancells, masover del Mas Miquel Ferrer o Torre Xica de Moja 360/8
gener, 19 - Cartellà, en Massanet de la Selva, per lo corresponent a l'any y cullita de
1842, març, 1841 feta a 4 de mars de 1842"
4
Dossier amb la liquidació realitzada per Pau Vilaró, com a procurador de la
marquesa de Moja, dels comptes del masover Pere Bancells, corresponents
a les parts de les collites de la masoveria i a despeses, la qual inclou relligats
tres rebuts estesos pel procurador a favor del masover. Barcelona. [5] p.
Català

1843,
febrer, 21

"Liquidació feta ab Pere Bancells, masover del Mas Miquel Ferrer o Torre
Moja 360/9
Xica de Cartellà, en Masanet de la Selva, per lo corresponent a l'any y cullita
de 1842"
Dossier amb la liquidació realitzada per Pau Vilaró, com a procurador de la
marquesa de Moja, dels comptes del masover Pere Bancells, corresponents
a les parts de les collites de la masoveria i a despeses, amb una còpia del
rebut estès pel mateix procurador a favor del masover. Barcelona. [2] p.
Català

1843,
febrer, 9

"Liquidació feta ab lo moliner Pere Avellana, corresponent a la annualitat de
1842"

Moja 360/28

Dossier amb la liquidació realitzada per Pau Vilaró, com a procurador de la
marquesa de Moja, dels comptes del moliner Pere Avellana, corresponents
al lloguer de 1838, la qual inclou relligat una llista amb els jornals fets en el
reg del molí en què es detallen els noms i cognoms dels jornalers, el preu i
el número de jornals. [Martorell de la Selva] (Selva) i Barcelona. [2] p.
Català
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1843,
novembre,
16 - 1844,
juliol, 17

"Liquidació ab Pere Avellana, moliner de Cartellà, per la annualitat de 1843"

Moja 360/29

1844, abril,
29 - 1844,
maig, 31

"Liquidació feta ab Pere Bancells, masover del Mas Miquel Ferrer o Torre
Xica de Cartellà, en Massanet de la Selva, per lo corresponent a l'any y
cullita de 1843"

Dossier amb la liquidació realitzada per Pau Vilaró, com a procurador de la
marquesa de Moja, dels comptes del moliner Pere Avellana, corresponents
al lloguer de 1843, la qual inclou relligats dos rebuts de de moles de molí
fetes per Narcís Farreras. Sant Gregori (Gironès) i Barcelona. [3] p.
Català

Moja 360/10

Dossier amb la liquidació realitzada per Pau Vilaró, com a procurador de la
marquesa de Moja, dels comptes del masover Pere Bancells, corresponents
a les parts de les collites de la masoveria i a despeses, la qual inclou
relligades tres notes del mateix masover referents a les collites, dos rebuts
estesos de mestre de cases i picapedrer i un rebut del procurador. Maçanet
de la Selva (Selva) i Barcelona. [9] p.
Català
1845, març, "Liquidació feta ab Pere Bancells, masover del Mas Miquel Ferrer o Torre
21 - 1845,
Xica de Cartellà, en Massanet de la Selva, per lo corresponent a l'any y
abril, 8
cullita de 1844"

Moja 360/11

Dossier amb la liquidació realitzada per Pau Vilaró, com a procurador de la
marquesa de Moja, dels comptes del masover Pere Bancells, corresponents
a les parts de les collites de la masoveria i a despeses, la qual inclou relligats
una nota del mateix masover referents a les collites i tres rebuts estesos de
mestre de cases i picapedrer. Maçanet de la Selva (Selva) i Barcelona. [6] p.
Català
1846, juny,
13

"Liquidació feta a 29 maig de 1846 ab Pere Bensells, masover del Mas
Miquel Ferrer o Torre Xica de Cartellà, en Masanet de la Selva, per lo
corresponent a l'any y cullita de 1845"

Moja 360/12

Dossier amb la liquidació realitzada per Pau Vilaró, com a procurador de la
marquesa de Moja, dels comptes del masover Pere Bancells, corresponents
a les parts de les collites de la masoveria i a despeses, la qual inclou
relligada una nota de la collita. [Maçanet de la Selva] (Selva) i Barcelona. [3]
p.
Català
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1846, maig, Liquidació de la collita del Mas Miquel Ferrer o Torre Xica de Cartellà de la
Moja 360/14
29 - 1850,
collita de 1850 i endarreriments des de 1847
desembre,
23
Dossier amb la liquidació realitzada per Pau Vilaró, com a procurador de la
marquesa de Moja, dels comptes del masover Pere Bancells, corresponents
a les parts de les collites de 1850 de la masoveria i a despeses, la qual
inclou relligada una nota de la collita i un rebut de Narcís Prim, mestre de
cases. També, però separadament i relligat, cinc rebuts de Pau Vilaró
relacionats amb liquidacions de comptes de collites anteriors, i sense relligar,
la "Relación que yo vecino de Barcelona presento a la junta pericial de
Fornells de todas las fincas que cultivo por mi cuenta en dicho término" en
què es fa constar la Torre de Bac amb la seva extensió. Maçanet de la Selva
(Selva), Fornells de la Selva (Gironès) i Barcelona. 3 unitats. [12] p.
Català i castellà
1847, juliol,
8

"Liquidació feta en 8 juriol de 1847 ab Pere Bencells, masover del Mas
Miquel Ferrer o Torre Xica de Cartellà, en Masanet de la Selva, per lo
corresponent a l'any y cullita de 1846"

Moja 360/13

Dossier amb la liquidació realitzada per Pau Vilaró, com a procurador de la
marquesa de Moja, dels comptes del masover Pere Bancells, corresponents
a les parts de les collites de la masoveria i a despeses, la qual inclou
relligades dues notes sobre la collita, una del masover i una altra
d'aclaratòria del procurador. [Maçanet de la Selva] (Selva) i Barcelona. [3] p.
Català
1850,
novembre,
27 - 1851,
febrer, 22

"Liquidació ab lo moliner Pere Avellana de Cartellà per lo añy 1850"

1852,
gener, 30 1852,
febrer, 13

"Liquidació feta ab Pere Avellana, moliner de Cartellà, en lo terme y
parròquia de Martorell de la Selva per lo añy 1851"

1853,
setembre,
2 - 1854,
febrer, 4

"Liquidació feta ab Pere Avellana, moliner de Cartellà, per lo añy 1853"

Moja 360/36

Dossier amb la liquidació realitzada per Pau Vilaró, com a procurador de la
marquesa de Moja, dels comptes del moliner Pere Avellana, corresponents
al lloguer de 1850, la qual inclou relligats separadament tres rebuts de
courer, picapedrer i del mateix Pau Vilaró. Santa Coloma de Farners (Selva),
Sant Gregori (Gironès) i Barcelona. [7] p.
Català
Moja 360/37

Dossier amb la liquidació realitzada per Pau Vilaró, com a procurador de la
marquesa de Moja, dels comptes del moliner Pere Avellana, corresponents
al lloguer de 1851, la qual inclou relligats separadament un rebut per obres
fetes en la riera de Santa Coloma i una llista amb els jornals fets en el reg
del molí en què es detallen els dies del mes, el preu i el número de jornals.
Fogars de la Selva (Selva) i Barcelona. [5] p.
Català
Moja 360/39

Dossier amb la liquidació realitzada per Pau Vilaró, com a procurador de la
marquesa de Moja, dels comptes del moliner Pere Avellana, corresponents
al lloguer de 1853, la qual inclou relligats separadament dos rebuts de Josep
Boadas, ferrer, i de Jaume Sala. Santa Coloma de Farners, Maçanet de la
Selva (Selva) i Barcelona. [7] p.
Català
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1854,
desembre,
21 - 1855,
maig, 12

"Liquidació ab lo moliner Pere Avellana, de Cartellà, per lo añy 1854"

Moja 360/40

1857,
setembre,
24 - 1858,
agost, 7

"Liquidació ab lo moliner Pere Avellana, corresponent a l'añy 1857"

Dossier amb la liquidació realitzada per Pau Vilaró, com a procurador de la
marquesa de Moja, dels comptes del moliner Pere Avellana, corresponents
al lloguer de 1854, la qual inclou relligats separadament tres rebuts, un del
moliner estès a favor de la marquesa de Moja, un altre de Narcís Farreras,
per dues moles de molí, i del mestre de cases. Girona i Barcelona. [5] p.
Català i castellà
Moja 360/43

Dossier amb la liquidació realitzada per Pau Vilaró, com a procurador de la
marquesa de Moja, dels comptes del moliner Pere Avellana, corresponents
al lloguer de 1857, la qual inclou separadament, però relligat, i amb el títol
"Recibos de la annualitat de 1857 que ha presentat lo moliner Pere Avellana
en 7 agost de 1858", un rebut del mateix apoderat a favor del moliner i un
altre de despesa de peces de ferro. [Martorell de la Selva] (Selva) i
Barcelona. 2 unitats [6] p.
Català
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[1770]

Súplica del Consell de Vidreres sol·licitant al senyor que siguin exclosos els
masovers forasters en la participació de la institució

Moja 488/II/60

Els propietaris que participen en la Sala de Vidreres sol·liciten que només els
naturals del lloc puguin participar en el consell; inclou una relació amb els
noms i cognoms dels "naturals" dels que sí poden entrar. Vidreres (la Selva).
Esborrany. [2] p.
Castellà
1656,
Carta del lloctinent i capità general de Catalunya als obrers i jurats de la
setembre, 1 Parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva

Moja 1 bis/26

El marquès d'Olias Mortara comunica que ha rebut notícia de Francesc de
Cartellà, senyor de la Torre de Cartellà, que els obrers i jurats no dubtaren
en fer allotjar soldats en l'esmentada torre i fer pagar al seu masover talles i
tatxes, de les quals coses és exempt per ser noble, i ordena als esmentats
obrers i jurats que no allotgin soldats ni apliquin impostos a l'esmentada
casa, restituint alhora els diners cobrats al masover. Barcelona. [2] p.
Català
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1790, agost Lletra d'Antoni Domènech i Roig a la marquesa de Cartellà
Moja 358/3
16
Dossier amb la lletra d'Antoni Domènech i Roig (prevere i rector de l'església
de Martorell de la Selva) sol·licitant una subvenció per empendre l'ampliació
de l'església. Martorell de la Selva (Selva). [2] p.
Català
1817,
Cartes de Josep Barnosell i Josep Oliver, rector i obrer de l'Església de
Moja 358/8
novembre
Martorell de la Selva
20 - 1832,
setembre 14 Dossier amb les lletres de Josep Barnosell i Josep Oliver, rector i obrer
respectivament de l'Església de Martorell de la Selva, sol·licitant subvencions
a la marquesa de Cartellà i de Moja. Inclou 7 còpies de cartes enviades, 1
còpia de carta enviada a Josep Nadal i còpia d'un regest referent a un
privilegi reial de Pere el Ceremoniós de 1379. Martorell de la Selva, Maçanet
de la Selva (la Selva) i Barcelona. 15 cartes (incloses les còpies). 10 unitats.
[22] p.
Català i llatí
1820,
febrer, 8 /
1824,
desembre,
19

Cartes de Narcís Carbó i responsables de l'Església de Vidreres

Moja 358/2

Dossier amb les lletres enviades per Narcís Carbó (prevere i tresorer de la
fàbrica de l'església de Vidreres) i per Joan Bagell, batlle, Joan Ros, degà,
Aciscle Gascons, regidor, Pere Oliver, procurador síndic, tots membres de
l'Ajuntament de Vidreres, i Pere Llobet i Tomàs Noguera, comissionats de la
fàbrica de l'església, tractant sobre les aportacions piadoses de la marquesa.
Vidreres (la Selva). 2 unitats. [2] p.
Castellà

1864, març, Súplica del rector, obrers i comissionats de la fàbrica de l'església parroquial
8
de Santa Maria de la vila de Vidreres dirigida a la marquesa de Cartellà

Moja 488/II/61

Antoni Ricart, prevere; Aciscle Babot i Josep Marcader, obrers i
comissionats, després d'exposar la situació en la que quedà l'església amb
motiu de la darrera guerra, convertida en quarter d'un destacament, i dels
esforços per restaurar-la, demanen a la marquesa de Moja i de Cartellà un
donatiu per pagar una imatge de la Verge en procés de construcció per part
d'un escultor anomenat Cortacans. Vidreres (la Selva). [2] p.
Castellà
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[1610]

"Compte del que a gastat per lo plet de Maria Masager ab Toni Xicort de
Girona per la cassa del carrer de Sant Llorens"

Moja 95/2

Relació i cost de les despeses de la causa judicial en la que es fa constar
viatges, cost de clàusules, lletres citatòries, procures... Girona. [2] p.
Català
[1748]

"Quenta del alquiler de la casa del señor marqués de Cartellá sita en la calle
de Ciudadanos de la ciudad de Gerona desde primero de agosto de 1738
que por haver entrado en la propiedad del gobierno y cesado la ciudad de
darle alojamiento, la ha havitado por arrendamiento hasta primero de agosto
1748 el excelentísimo señor don Joseph de Córdoba y Alagon, theniente
general de los exercitos de su magestad..."

Moja 95/3

Relació en el que es detalla la suma total del lloguer, d'agost a agost de
1738 a 1748, i el detall, partida per partida, de la despesa (impostos del
Cadastre i obres de manteniment). [Girona]. [2] p.
Castellà
1608,
gener, 14

"Compte de que jo Pere Puig, prevere, beneficiat de la Seu, he pagat per los Moja 95/1
adops de la casa de [...] Masseguer en las quals estic"
Relació dels materials de construcció (rajoles, calç, teules...) i valor de les
feines invertides en una construcció. Girona. [2] p.
Català

1627,
gener, 16 1630,
setembre,
10

"Michael Marti presbiter contra nobilem Franciscum Descallar et Desbach"

1737,
octubre, 3

Lletra de José de Córdoba Alagón al marquès de Cartellà

Moja 1/22

Causa judicial seguida en la Reial Audiència de Catalunya primer per Miquel
Martí i després pels seus marmessors en relació al pagament a la Pabordia
del mes de juny de la Col·legiata de Sant Feliu, i segons costums de Girona,
del mig terç i mig lluïsme d'una part de la casa del carrer dels Ciutadans
venuda per Miquel Roset el dia 1 d'octubre de 1592 a Pere Desbac, senyor
del Castell d'Orriols, i en mans del seu descendent col·lateral Francesc
Desbac. No consta acabada. Barcelona. Còpia. [16] f.
Llatí i català
Moja 233/1/50

Dossier amb la missiva de José de Córdoba Alagón, tractant sobre el lloguer
d'una casa del marquès de Cartellà en la qual viu. Girona. 1 lletra. [2] p.
Castellà
1749,
Lloguer de la casa del carrer Ciutadans de Girona a José de Córdoba,
febrer, 19 / corregidor de la ciutat, per 1750
1750, març,
28
Notificació de l'Ajuntament de Girona pel pagament de 7 lliures en concepte
de l'impost del Cadastre per una casa habitada pel governador i corregidor.
Amb el rebut d'haver satisfet l'impost per part de José de Córdoba,
corregidor de la ciutat i llogater del marquès de Cartellà. Girona. 1 p.
Castellà
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1750,
febrer, 6 1751,
febrer, 1

Lloguer de la casa del carrer Ciutadans de Girona a José de Córdoba,
corregidor de la ciutat, per 1751

Moja 95/5

Dossier amb els comptes del lloguer en què consten els pagaments per
manteniment i millora de la casa, l'import del Cadastre i l'allotjament, el preu
del lloguer i la resta i la resta lliurada per l'arrendament. Inclou el compte
detallat de les obres (jornals de treballadors i cost dels materials) i rebut del
Cadastre. Girona. 3 unitats. [3] p.
Castellà

1752,
Lloguer de la casa del carrer Ciutadans de Girona a José de Córdoba,
febrer, 24 - corregidor de la ciutat, per 1753
1753, agost,
3
Dossier amb els comptes del lloguer en què consten els pagaments per
manteniment i millora de la casa, l'import del Cadastre i l'allotjament, el preu
del lloguer i la resta. Inclou els comptes detallats de les obres (jornals de
treballadors i cost dels materials) i rebuts d'impostos. Girona. 6 unitats. [9] p.
Castellà i català

Moja 95/7

1752,
Lloguer de la casa del carrer Ciutadans de Girona a José de Córdoba,
febrer, 27 - corregidor de la ciutat, per 1752
1752, abril, 7
Dossier amb els comptes del lloguer en què consten els pagaments per
manteniment i millora de la casa, l'import del Cadastre i l'allotjament, el preu
del lloguer i la resta lliurada per l'arrendament. Inclou els comptes detallats
de les obres (jornals de treballadors i cost dels materials) i rebut del
Cadastre. Girona. 4 unitats. [6] p.
Castellà i català

Moja 95/6
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01.03.02.03.02.03. PATRIMONI DE LA CIUTAT DE BARCELONA.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1621

"Pro Saturnino Planes, et Galcerando de Cartellá contra Balthasaram de la
Peña, et de Villaverde".

Moja 38/I/3

Al·legació del doctor en drets [Joan Pere] Fontanella sobre el plet entre
Saturní Planes i Galceran de Cartellà, d'una part, i Baltasar de la Peña, de
l'altra, per unes cases del carrer Banys Nous de Barcelona venudes per
Miquel de Cartellà el 1567. Imprès. Barcelona. Impremta de Llorenç Déu.
1621. [6] p.
Llatí
1634,
gener, 8 1662, juliol,
9

"Llibre de Ignès Roca y Viladoms de rebudas del sens y sensal de la casa té
y posoeix en lo Portal de la Portaferrissa..."

1712, abril,
10 - 1777,
maig, 15

Llibreta de rebuts de censos i censals estesos a favor de Jaume Casasús
per una casa del carrer Portaferrissa

Moja 341/10

Llibreta amb rebuts estesos a favor de Bonaventura Verdera, fuster, Jeroni
Sastre i Madrona Codoñer corresponents a pensions de censos i censals
d'una casa del situada en el carrer Portaferrissa. Barcelona. [117] p.
Català
Moja 341/11

Llibreta amb rebuts estesos a favor de Jaume Casasús, taverner, i els seus
descendents corresponents a pensions de censos, censals i lloguers per una
casa del carrer Portaferrissa i per terres situades a Creu Coberta. Barcelona.
[58] p.
Català
1735,
Rebut d'un cens de les cases del carrer Portaferrissa
desembre, 3
Isidre Roig, notari, com a procurador de Francesc Terré, estèn rebut a favor
de Ignasi de Cartellà per deu pensions d'un cens per les cases del carrer
Portaferrisa de Barcelona. Barcelona. 1 p.
Català

Moja 341/9

1745, maig, Llibreta de rebuts de censos de cases del carrer Portaferrissa
7 - 1778,
gener, 7
Llibreta amb rebuts estesos a favor d'Agnès Roca, vídua de Anton Roca,
sabater, i d'Honorat Juncar, forner, corresponents a pensions de censos i
censals d'una casa del situada en el carrer Portaferrissa. Barcelona. [15] p.
Català

Moja 341/12
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01.03.02.03.03. RENDES I CONCESSIONS REIALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[c. 1710]

Súplica del marquès de Cartellà al comte de Charni

Moja 233/2/63

Dossier amb la lletra del marquès en la que suplica al comte de Charni un
certificat de no haver cobrat rendes dels béns confiscats. Sl. 1 carta. [3] p.
Castellà
[c. 1714]

Súplica del marquès de Cartellà al rei Felip V

Moja 233/2/96

Dossier amb la súplica del marquès de Cartellà en la que demana efectiu
sobre les rendes concedides pel rei. Sl. Esborrany. 1 carta. [5] p.
Castellà
1508,
novembre,
21

Lletra d'Arnau Benet de Cartellà dirigida a [Fadrique Enríquez], l'almirall de
Castella, comte de Modica i vescomte de Cabrera i de Bas

Moja 19/18

Arnau Benet de Cartellà, després de manifestar els grans serveis que ha
prestat el seu llinatge al comtat de Cabrera, suplica a l'almirall de Castella
que mani donar resposta a un deute.Torre de Cartellà, Maçanet de la Selva
(la Selva). [2] p.
Català
1619, juny, 5 Lletra de Felip III a virrei i capità general de Nàpols

Moja 1 bis/18

El rei Felip III després d'informar al duc d'Osuna, virrei i capità general de
Nàpols, que Galceran de Cartellà li ha suplicat que sigui pagat pels serveis i
temps que serví en el Regne de Nàpols, ordena al virrei pagui al suplicant.
Signatura autògrafa. Belem (Portugal). 1 p.
Castellà
1620,
febrer, 9

Lletra de Felip III a virrei i capità general de Nàpols

Moja 1 bis/19

El rei Felip III després d'informar al duc d'Osuna, virrei i capità general de
Nàpols, que Galceran de Cartellà li ha suplicat que amb motiu que els seus
oncles Bernat i Arnau de Cartellà varen servir en el Regne de Nàpols i se'ls
va quedar a deure el seu sou sigui pagat com a hereu d'ambdós, ordena al
virrei pagui al suplicant. Signatura autògrafa. Belem (Portugal). 1 p.
Castellà
1711, març, Cèdula de Felip V dirigida al marquès de Cartellà
Moja 1 bis/27
30
El rei, en consideració que el marquès de Cartellà li ha representat la gran
manca de recursos econòmics en què es troba pel fet que va deixar
Catalunya i el seu patrimoni per seguir la causa reial i necessita hipotecar els
seus béns subjectes a fideïcomisos, li concedeix permís per a què ho pugui
fer. Signatura autògrafa. Saragossa. [2] p.
Castellà
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01.03.02.03.03. RENDES I CONCESSIONS REIALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1712, junio,
20

Certificat de la cèdula reial de l'Arxiu del Real Acuerdo de la concessió de
2.000 ducats de plata de renda a l'any a favor del marquès de Cartellà

Moja 480/5

Francisco Comes, escrivà del rei, del Real Acuerdo y Chancilleria de
València, certifica i transcriu la cèdula reial datada a Madrid el 23 de maig de
1709 per la qual el rei, pels mèrits i fidelitat demostrats pel marquès de
Cartellà, i mentre no recuperi el patrimoni de Catalunya, li concedeix 2.000
ducats de plata de renda a l'any a cobrar sobre els béns confiscats a rebels
de la ciutat d'Alacant. València. [2] p.
Castellà
1712,
novembre,
15 - 1713,
juliol, 23

Lletres d'Anton d'Oms i de Santapau aI marquès de Cartellà

1714, abril,
25

Lletra d'Andreu Vidal al marquès de Cartellà

Moja 233/1/66

Dossier amb les missives d'Anton d'Oms, . Inclou carta de Josep Pedraza a
Anton d'Oms. Madrid i València. 3 cartes. [10] p.
Català i castellà
Moja 233/1/73

Dossier amb la missiva d'Andreu Vidal, tractant de rendes possiblement de
béns confiscats als austriacistes. València. 1 carta. 1 p.
Català
1724, març, Dictamen de José Alzedo Campusano en relació al deute de la comptaduria
14 - 1724,
amb el marquès de Cartellà
març, 15
Informe de José Alzedo dirigit a Miguel Núñez de Roxas en el que després
d'exposar els antecedents dictamina que ni el marquès de Cartellà ni el seu
apoderat van rebre les rendes atorgades pel rei per manca d'arrendadors
amb la qual cosa cal satisfer al marquès 1.003 lliures, 1 sou i 6 diners. A
continuació segueix la missiva d'un anònim a Andreu Bonanat donant el seu
parer sobre el dictamen. València. Còpia. [2] p.
Castellà

Moja 480/7

1765, juliol,
18 / 1765,
juliol, 23

Moja 1 bis/43

Despatx de Carles III al marquès de Cartellà
El rei, en resposta a la súplica d'Ignasi Desbac, marquès de Cartellà, en la
que sol·licitava l'aprovació de l'escriptura d'arrendament de la cúria de la vila
de Bellver, atorga l'aprovació i el despatx confirmant l'escriptura, que
reprodueix, per la qual el marquès arrenda l'escrivania a Climent Vidal Martí,
notari de Puigcerdà. Inclou la diligència de l'assentament en la comptaduria
general de valors de la Reial Hisenda. Madrid. [22] p.
Castellà i català
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01.03.02.03.03. RENDES I CONCESSIONS REIALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1773, juliol,
31

Lletra del marquès de Zambrano a Juan Felipe de Castaños

Moja 1 bis/42

El marquès de Zambrano participa a Juan Felipe de Castaños que el senyor
Miguel de Muzquiz per ordre del rei Carles III li va enviar un avís, que passa
a transcriure, pel qual li comunica que per reial ordre de 24 de setembre de
1760 el monarca concedí 12.000 reials de pensió a l'any al marquès de
Cartellà durant la seva vida i la del seu fill, en atenció als mèrits del llinatge i
a que va concórrer a l'acte de jurament del rei, i que en atenció a la mort del
marquès i anteriorment del seu fill, i a la súplica de la seva filla legítima
sol·licitant la pensió, el rei ha decidit concedir-li 6.000 reials de pensió, per la
qual cosa li ho fa saber amb la finalitat que doni les ordres oportunes pel
compliment. Madrid. Còpia. [2] p.
Castellà
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01.03.02.03.03.01. ESCRIVANIES DE CAMBRA DE LA REIAL AUDIÈNCI
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1742] 1849,
octubre, 11

"Esposicions a S. M., al Real Acuerdo y altres autoritats sobre las dos
escribanias concedidas per quatre vidas"

Moja 283/2

Dossier amb súpliques al rei demanant la confirmació de la concessió de les
dues escrivanies; lletres dirigides a l'intendent general de Catalunya i al
regent de la Reial Audiència, al marquès de la Ensenada i súplica de la Reial
Audiència al rei; tot en referència a les escrivanies de la Reial Audiència.
Barcelona. Esborranys i còpies. 29 unitats. [113] p.
Castellà
[1770 1844]

"Notas y papers diferents sobre las 2 escribanias concedidas per quatre
vidas"

Moja 283/8

Dossier amb notes referents a les escrivanies que recullen antecedents de la
concessió de les escrivanies, els noms i cognoms dels escrivans de les tres
sales de la Reial Audiència, les quantitats econòmiques pagades en
concepte de media annata i apunts possiblement per redactar una al·legació.
[Barcelona]. 4 unitats. [8] p.
Castellà
1743, març, Títols reials de la concessió de dues escrivanies de cambra de la Reial
Moja 283/1
5 - 1817,
Audiència de Catalunya
novembre,
10
Dossier amb reials despatxos de Felip V, Ferran VI, Carles III i Ferran VII
pels quals es confirma la concessió de 15 de desembre de 1741, donada en
consideració als mèrits del pare i la família d'Ignasi de Cartellà, i a gaudir per
un termini de dues vides, de dues escrivanies de cambra de la Reial
Audiència de Catalunya, amb una ampliació de dues vides més i facultat de
poder nomenar tinents. Amb els certificats d'haver-se assentat en els llibres
del Reial Acord les diligències de les concessions. El Pardo, El Buen Retiro i
Madrid. Còpies autèntiques i simples. 6 unitats. [47] p.
Castellà
1747,
"Cartas referents a las dos escribanias concedidas per cuatre vidas"
novembre,
21 - 1819,
Lletres de Josep Ventura Güell, Francisco Campo de Arve, el marquès de
novembre, 3 Villarías, Francisco Javier de Cabanes, José Mariano Cabanes i d'un altre
corresponsal amb firma il·legible dirigides al marquès de Cartellà o al seu
procurador Josep Ignasi Claramunt tractant sobre la concessió de les
escrivanies de la Reial Audiència. Inclou còpies de les respostes. Barcelona,
Madrid i Solsona (el Solsonès). 17 lletres (incloses les còpies). [26] p.
Castellà

Moja 283/7

1748, agost,
1 / 1766,
juny, 1 /
1773,
octubre, 23

Moja 283/4

"Pactes ab los notaris tinents de las dos escribanias concedidas per quatre
vidas"
Dossier amb contractes privats signats entre els marquesos de Cartellà i els
notaris tinents que han de regir les escrivanies de la Reial Audiència, i en les
quals s'estipulen, entre altres coses, els percentatges que cobrarà el notari.
Els notaris signants són: Jaume Tos i Romà, Gerard Cassani, Joaquim Tos i
Manuel Pons. Barcelona. Originals i còpies. 10 unitats. [21] p.
Castellà
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01.03.02.03.03.01. ESCRIVANIES DE CAMBRA DE LA REIAL AUDIÈNCI
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1748, maig, "Nombraments de notaris tinents de las dos escribanias concedidas per 4
Moja 283/9
14 - 1801,
vidas",
març, 3
Dossier que inclou: una lletra de Francesc de Prats i Matas dirigida al
marquès de Cartellà en la que li fa saber que la cambra, i a la vista de
l'informe de la Reial Audiència sobre el nomenament del marquès de
Cartellà de Pere Llopart i Josep Antoni Just, com a tinents de les dues
escrivanies de cambra, ha aprovat el segon i ha resolt demanar al marquès
que proposi una altra persona en substitució de l'esmentat Pere Llopart. I el
nomenament atorgat el 20 de gener de 1795 per Maria Lluïsa de Copons a
favor de Bonaventura Vidal del càrrec de tinent de cambra, plaça que restava
vacant per mort de Grau Cassani, i en el que es troba una anotació d'un
segon nomenament a favor de Manuel Pons el 3 de març de 1801,
protocol·litzat per Francesc Fochs, notari de Barcelona. Barcelona. Original i
còpia. 2 unitats. [5] p.
Castellà
1749,
gener, 9

Certificats estesos pels pagaments realitzats pel marquès de Cartellà per
l'entrada dels nous escrivans de cambra

Moja 283/13

Dossier amb certificats pels quals Josep Escofet i Matas, escrivà de cambra
de la Reial Audiència, reconeix que, seguint les ordenances reials, el
marquès de Cartellà ha satisfet 200 lliures per cada un dels nous escrivans
de cambra, Josep Antoni Just i Jaume Tos i Romà, que han entrat en la
institució substituïnt els difunts Joan Fontanet i Josep Lloses. Barcelona. 2
unitats. [4] p.
Castellà
1773, agost, "Poder de Dª Maria Lluisa de Copons marquesa de Moya a Grau Cassani per Moja 283/10
10
prestar lo jurament per lo tocant a la real gràcia de dos escribanias de
càmara en lo civil de la Audiència de Cataluña, y per prestar lo jurament y
sagrament y homenatge de fidelitat per lo tocant a la real gràcia de la
Alcaldia de Bellver, cuals gràcias féu s. M. A dita senyora marquesa en 1r.
Agost 1773"...
Maria Lluïsa de Copons atorga poders per prestar juraments davant Josep
Ribas i Granes, notari de Barcelona, a favor de Grau Cassani. Barcelona.
Còpia autèntica. [3] p.
Castellà
1776,
[març] 1777,
[març] /
1820,
[març] 1839,

Comptes i ingressos de les escrivanies de cambra de la Reial Audiència

Moja 283/12

Dossier amb les liquidacions dels ingressos de les escrivanies dels mesos de
març de 1776 a març de 1777, de març de 1820 a juny de 1821, de
novembre de 1825 a maig de 1836 i notes esparses dels anys 1818, 1819,
1837 i 1839. Barcelona. 64 unitats. [276] p.
Castellà
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01.03.02.03.03.01. ESCRIVANIES DE CAMBRA DE LA REIAL AUDIÈNCI
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1803, abril,
2 - 1806,
juny, 14

Expedients oberts contra els propietaris de les escrivanies de la Reial
Audiència amb motiu dels abusos comesos en el nomenament de substituts

Moja 283/5

Dossier amb els expedients oberts a instància del Col·legi de Notaris Públics
Reials Col·legiats de Barcelona i en relació al nomenament dels notaris de
les escrivanies. Inclou, separadament, en l'expedient contra la baronesa de
San Luis, la súplica de Josep Gualta i Roig i Manuel Tomàs Mitjabila, priors
del Col·legi d'Escrivans i Notaris Públics Reials Col·legiats de Barcelona, i el
Reial despatx en el que, recollint la súplica, demana a la Reial Audiència
passi a informar sobre el contingut. Barcelona. Còpies. 2 unitats. [92] p.
Castellà
1803, abril,
21

"Emplassament per lo real consell als escribans de càmara y arxiu de la
Moja 283/11
Audiència de Cataluña y als dueños de estos oficis perquè acudissen a dit
consell a deduir de son dret en lo espedient que allí seguia sobre lo curs que
debia donar-se als procesos que anassen en segona suplicació de las
audiencias al consell, después de confirmadas o revocadas las sentèncias"
Expedient del reial consell en el qual després d'exposar els antecedents en
relació als processos en segona suplicació de les audiències es mana als
escrivans de cambra i arxiu de la Reial Audiència de Catalunya i als
propietaris d'aquests oficis que en el termini de quinze dies al·leguin el que
considerin oportú. Madrid. Còpia. [20] p.
Castellà

1805,
setembre,
27 - 1840,
juny, 14

"Oficis del senyor intendent y Real Acuerdo sobre las dos escribanias
concedidas per quatre vidas"

Moja 283/3

1814, juny,
5 - 1845,
febrer, 25

"Pretendents a la substitució de dos escribanias concedidas per cuatre vidas" Moja 283/6

Dossier amb lletres de l'intendent general de Catalunya i del Reial Acord, la
majoria traslladant disposicions del governador del Suprem Consell
d'Hisenda en relació a la gestió de les dues escrivanies de la Reial Audiència
de Catalunya, als marquesos de Cartellà i Moja i còpies de les respostes a
les mateixes. Originals i còpies. 24 unitats. [45] p.
Castellà

Dossier amb súpliques de Joan Prats, Joan Oller i Quintana, Josep Antoni
Catà, Miquel Sanromà, Pere Ignasi Rodriguez de Peralta, Josep M. Despujol,
Miquel Prats, Pere Horta, Josep Antoni Pich, Miquel Horta i Felip Francesc
Llopart sol·licitant places en les escrivanies; lletra de Francesc Ribas a la
marquesa notificant que per motius de salut renuncia a l'escribania de
cambra. Inclou còpies de respostes. Barcelona, Madrid i Sant Cugat del
Vallès (el Vallès Occidental). 19 unitats. [24] p.
Castellà
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01.03.02.03.04. BENEFICIS, CAPELLANIES I CAUSES PIES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1773]

"Memòria de las pias fundacions a que està obligada la casa de Cartellà...".

Moja 19/73

Inventari de les fundacions pies per a celebrar misses i realitzar altres
aniversaris, amb l'import del que representen, del marquesos de Cartellà
devers la dècada de 1770. [Barcelona]. [2] p.
Català
1724

"Especulo dels beneficis"

Moja 114

Llibre amb la recopilació històrica i de les rendes de la rectoria de Vilarnadal i
dels beneficis de Sant Miquel de l'església de Vidreres, de Sant Esteve i Sant
Pere Màrtir de l'església de Sant Pere de Torelló, de Sant Jaume de la torre
de Cartellà, de Sant Jaume i Sant Cugat de l'església de Nostra Senyora de
Pineda i de Sant Nicolau Major de l'església parroquial de Sant Feliu de
Guíxols; amb regestos de les fonts documentals i els seus corresponents
números d'inventari, que corresponen a l'Inventari de l'arxiu del patrimoni
Cartellà i dels llinatges vinculats (lligall Moja 522). Inclou sumari a l'inici.
[Barcelona]. [102] p.
Català
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01.03.02.03.04.01. BENEFICI DE SANT JAUME DE CARTELLÀ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1558,
gener, 4 1731,
gener, 15

Benefici de Sant Jaume de Cartellà

Moja 248/1

1819, juny
21 - 1819,
juny 29

Cartes de Josep Rovira dirigides a la marquesa de Cartellà

Dossier amb: una "Història del benefici de Sant Jaume de la Torre de
Cartella", redactat possible per Francesc de Cartellà i Malla; escriptura de
reconeixament atorgada per Gabriel Manresa a favor de Montserrat de
Cartellà, beneficiat del benefici; escriptura de venda d'una peça de terra
atorgada per Esteve Domènec Girona; "Presentació, collació y pocessió del
Benefici de Sant Jaume en la Torre o Forsa de Cartellà fundat"; poders
atorgats per Francesc Pasqual, beneficiat del benefici de Sant Jaume de
Cartellà a favor de Francesc de Cartellà i Malla; "Collació y possessió del
Benefici de Sant Jaume de la capella de la Torre y força de Cartellà de
Massanet de la Selva en favor de mossèn Josef Oriol, prevere", i certificat
notarial en el qual es fan constar els emfiteutes del benefici segons un
llevador (amb una nota). Maçanet de la Selva (Selva). Originals i còpies
autèntiques. 7 unitats. [38] p.
Català i llatí
Moja 358/16

Dossier amb les lletres de Josep Rovira, prevere, tractant del Benefici de
Sant Jaume de la Torre de Cartellà. Inclou còpies d'una carta de resposta i
d'una enviada sense que consti el destinatari, però relacionada amb la carta
de Josep Rovira (el Benefici de Sant Nicolau de Sant Feliu de Guíxols).
Girona i Barcelona. 3 cartes (incloses les còpies). 3 unitats. [7] p.
Català i castellà
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01.03.02.03.04.02. BENEFICI DE SANT MIQUEL DE VIDRERES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1594]

Relació cronològica de col·lacions del Benefici de Sant Miquel

Moja 51/7

Historial anònim en què consten les col·lacions i altres actes del Benefici de
Sant Miquel, instituït per Pere Clergue el 1274, el qual va atorgar l'exercici
del patronatge a l'hereu del Mas Oliver, des de 1523 a 1594. [Vidreres]
(Selva). [7] p.
Català i llatí
[1750]

Relació de les peces de terra del Mas Serra del domini del Capítol de la Seu
de Girona que contribueixen al Benefici de Sant Miquel de Vidreres

Moja 51/3

Descripció de quatre peces de terra relacionades en l'escriptura
d'establiment emfitèutic del Mas Serra i Oliver, atorgat pel Capítol de la
Catedral de Girona a Galceran de Cartelà el 19 de març de 1611, que
renden al Benefici de Sant Miquel. Hom fa constar l'extensió en jornals, les
fites i la quantia de la prestació. [Barcelona]. [2] p.
Català
[1750]

Relació de les peces de terra contingudes en els capbreus protocol·litzats
per Joan Rodés, notari de Tordera, que contribueixen al Benefici de Sant
Miquel de Vidreres

Moja 51/2

Descripció de nou peces de terra relacionades en les escriptures de
confessió protocol·litzades per Joan Rodés que renden al Benefici de Sant
Miquel. Hom fa constar l'extensió en jornals, les fites i la quantia de la
prestació. [Barcelona]. [2] p.
Català i llatí
[1770] [1850]

Dominis directes del Benefici de Sant Miquel de Vidreres

Moja 51/4

Dossier amb un inventari dels emfiteutes i les seves peces de terra de la
senyoria del benefici, un sumari, possiblement procedent un capbreu, en el
que es fan constar els emfiteutes i les seves prestacions, i una relació
discernint delmes, tasques i parts de fruit. [Barcelona]. 3 unitats. [4] p.
Català
[1776]

Rendes del Benefici de Sant Miquel de Vidreres

Moja 51/11

Nota anònima, possiblement redactada pel col·lector de les rendes del
Benefici de Sant Miquel, en què es troba assentat l'import total cobrat de
1776, els diners avançats o crèdit i el diner lliurat. [Vidreres] (Selva). 1 p.
Català
[1780]

"Resumen he instructa de los títulos pertenecientes al obtentor del beneficio Moja 51/10
baxo la invocación y en el mismo altar de S. Miguel de la parroquia y lugar de
Vidreras, obispado de Gerona"
Dictamen anònim en el que, després d'exposar que el marquès de Cartellà
va establir en emfitèusi diferents peces de terra de Vidreres ignorant que el
seu domini directe corresponia al Benefici de Sant Miquel, amb la intenció de
justificar i provar els drets de l'obtentor de l'esmentat benefici, relaciona les
proves documentals que demostren el dret del benefici. [Barcelona].
Esborrany. [7] p.
Castellà
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01.03.02.03.04.02. BENEFICI DE SANT MIQUEL DE VIDRERES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1537, maig, "Pocessió del Benefici de Sant Miquel, [fun]dat en la iglésia del Priorat de
Moja 51/5
2
Servià, donada a [Miquel] de Cartellà o a son procurador a 2 de maig de l'any
1537"
Escriptura de possessió del benefici de Sant Miquel, vacant per mort de Pere
de Cartellà, atorgada per Joan Montaner, prevere i executor de lletres
apostòliques, a favor de Miquel de Cartellà o al seu procurador, Joan Pere,
prevere de Girona. Girona. Còpia autèntica signada per Joan Fontanet. [3] p.
Llatí
1586, maig, Sentència del jutge del vescomtat de Cabrera condemnant a Baldiri Bellveí,
5
pagès de Vidreres, a capbrevar a favor del Benefici de Sant Miquel de
Vidreres

Moja 51/6

Ferran García, doctor en ambdós drets i jutge ordinari de la cúria del
vescomtat de Cabrera, vista la súplica presentada per Antoni Pejoan,
canonge de la Seu de Girona i obtentor del Benefici de Sant Miquel de
Vidreres, denunciant a Baldiri Bellveí a no voler capbrevar, i practicades
diverses diligències, que es detallen, el condemna a capbrevar. Vidreres
(Selva). [13] p.
Llatí
1632,
febrer, 4 /
1634, abril,
11 / 1724,
març, 6

Presentacions, col·lacions i possessions del Benefici de Sant Miquel de
Vidreres

Moja 51/8

Dossier amb els testimonis notarials estesos per Narcís Nadal, prevere i
notari de l'escrivania del Bisbat de Girona, de les diligències de presentació,
col·lació i possesió del Benefici de Sant Miquel a instància de Francesc de
Cartellà i Malla a favor de Joan de Cartellà i Josep Viver el 1631 i 1634
respectivament; i de la provisió del vicari general de la diòcesi. Girona. 3
unitats. [10] p.
Llatí

1663, març, Possessió del Benefici de Sant Miquel de Vidreres
21
Provisió a favor de Ponç Juia del Benefici de Sant Miquel, prevere, i
diligència de la presa de possessió signada per Francesc Hospital, domer
major de l'església de Vidreres. Girona. [2] p.
Llatí

Moja 51/9

1752, juny,
14 - 1753,
setembre, 2
/ 1851,
novembre,
30

Moja 51/1

Capbreus atorgats a favor del Benefici de Sant Miquel de l'Església de
Vidreres
Dossier relligat amb dotze confessions atorgades per veïns de Vidreres
davant Joan Casellas, notari de Blanes, a favor de Llucià Colom, obtentor del
Benefici de Sant Miquel. Inclou sense relligar la factura de la còpia autèntica.
Vidreres (Selva). Còpia simple i còpia autèntica signada per Narcís Rodés
Vaquer,notari de Vidreres, el 28 d'octubre de 1851. 3 unitats. [129] p.
Llatí, català i castellà
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01.03.02.03.04.02. BENEFICI DE SANT MIQUEL DE VIDRERES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1831,
gener, 7 1831, juliol,
12

Nomenament de Rafel d'Amat i de Desvalls com a obtentor del Benefici de
Sant Miquel de Vidreres

Moja 51/12

1836,
desembre,
13

Notificació de l'impost del subsidi eclesiàstic extraordinari al Benefici de Sant Moja 51/13
Miquel de Vidreres

Dossier que inclou la súplica de Maria d'Amat, marquesa de Moja i de
Cartellà, i patrona del benefici, al vicari general de Girona, proposant a Rafel
d'Amat i de Desvalls i el testimoni de les diligències assentades en el Manual
de col·lacions de la Seu de Girona del seu nomenament i possessió estès
per Josep Rovira, prevere i secretari de la Cúria. Barcelona i Girona. Còpia
autèntica de Nicolau Simon Labrós i del mateix secretari. 2 unitats. [10] p.
Castellà

Cèdula dirigida a Pau Ruscalleda, responsable del Benefici de Sant Miquel,
en què consta també el rebut de les 20 lliures, 1 sou, 8 satisfetes. Girona. 1
p.
Castellà

Fons Marquesat de Moja

904

01.03.02.03.04.03. BENEFICI DE SANT ESTEVE I SANT PERE MÀRTIR
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1616, març, "Benefici de Sant Esteve y Sant Pere Màrtir fundat en la iglésia parroquial de Moja 248/3
Sant Pere de Torelló"
1 - 1790,
agost, 13
Dossier amb: una història del benefici, redactat possible per Francesc de
Cartellà i Malla; escriptura de possessió del benefici a favor de Benet de
Cartellà, certificat notarial en el qual es fan les lletres de possessió, que es
transcriuen, que es troben en el procés d'adjudicació dels llegats de
Francesc Codina; llevador; correspondència mantinguda entre Escolàstica
Cabanyas, els germans Massó i Grau Cassani tractant principalment de la
unió dels beneficis de Sant Nicolau de Sant Feliu de Guíxols i de Sant Jaume
de Cartellà, i notes amb regestos d'escriptures. Barcelona, Girona, Vic
(Osona), Vidreres (Selva). 23 unitats. [80] p.
Català i llatí

Fons Marquesat de Moja
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01.03.02.03.04.04. CAUSA PIA FUNDADA PER GUILLEMA DE VILADEM
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1584]

Certificat notarial dels assentaments consignats en la taula de canvi de
Barcelona dels pagaments fets per Francesc i Miquel d'Aones

Moja 10/II/5

Jeroni Talavera, notari de Barcelona i arxiver de la Taula de canvi de
Barcelona, certifica que en els manuals de la taula de canvi corresponents
als biennis 1563-1564, 1565-1566, 1581-1582 i 1583-1584, es troben cinc
assentaments, que transcriu, de pagaments realitzats en nom de Francesc i
Miquel d'Aones als marmessors de la causa pia instituïda per la vescomtessa
de Narbona i a Jaume Exarch, procurador dels hereus de Pere de Maça, de
València. Barcelona. [5] p.
Llatí i català
[1679]

Nota sobre les pensions cobrades per Lluís de Cartellà i Descatllar, com a
administrador de la causa pia fundada per Guillerma de Vilademany, d'un
censal creat el 29 de novembre de 1650

Moja 1/29

Relació dels pagaments efectuats per la ciutat de Girona per les pensions de
censals en les quals consten pagades les corresponents entre 1653 a 1665,
ambdues incloses. [Girona] 1 f.
Català
1581, març, "Partida de taula de 72 lliures girades a Galceran de Cartellà per la causa pia Moja 19/61
14
de la vescomptessa de Narbona per participar d'ella Àngela de Cartellà y
Bastida, sa muller"
Jeroni Balandra, notari de Barcelona, certifica i transcriu l'assentament
consignat en el manual tercer de la Taula de Canvi de Barcelona de
Francesc de Marimon i Miquel Ardèvol en el qual Jeroni Mollet satisfà a
Galceran de Cartellà 72 lliures en pagament de tres pensions de censal dels
anys 1579, 1580 i 1581 consignades a Àngela Bastida, muller de Galceran,
pels marmessors de Guillerma de Vilamany, vescomtessa de Narbona.
Barcelona. Còpia. [2] p.
Llatí i català
1609,
novembre,
13

Definició de comptes de la causa pia fundada per Guillerma de Vilademany,
comtessa de Narbona

Moja 26/75

Julià Denavel, veguer de Barcelona, reconeix a Joan Miquel Sabastida, fill i
hereu de Miquel Sabastida, administrador i procurador de la causa pia
instituïda per Guillerma de Vilademany, vicecomtessa de Narbona, els
comptes de la causa pia. Barcelona. 1 p.
Llatí i català
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01.03.02.03.04.04. CAUSA PIA FUNDADA PER GUILLEMA DE VILADEM
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1650,
novembre,
29

"Venda de censal de preu de tres-centas lliuras y pensió de tres-cents sous
feta per lo síndic de la ciutat de Gerona a la causa pia de dona Guilleuma
Vezcomptessa de Narbona a 29 de nohembre de 1650"

Moja 368/III/3

Escriptura de venda atorgada per Rafel Cerdà, ciutadà honrat de Barcelona i
Girona, com a procurador de la Universitat de Girona a la causa pia fundada
per Guillerma de Vilademany de la qual són administradors Josep d'Ardena i
Darnius, comte d'Illa; Francesc de Cartellà i Malla, habitant de Barcelona i
Girona, i Jaume de Cartellà, habitant a Girona i en el Castell del Vilar. Inclou
àpoca. Barcelona. Còpia autèntica signada per Francesc Reverter, notari de
Barcelona. [7] p
Llatí

Fons Marquesat de Moja
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01.03.02.03.04.05. BENEFICI DE SANT PERE DE CORÇÀ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1527, març, Benefici de Sant Pere de Corçà
Moja 248/6
2 - [1740]
Dossier amb una breu història anònima del benefici, escriptura de censal
venut per Joan Rafel Coll a favor del benefici, memorials i cartes en relació a
una causa judicial oberta per impagaments del censal i notes esparses.
Algunes notes estan escrites al dors de cartes, una de les quals sembla que
és una "lletra de batalla o de deseiximent". Girona i [Barcelona]. 40 unitats.
[85] p.
Llatí i català
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01.03.02.03.04.06. BENEFICI DE SANT PERE DE CORÇÀ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1668, abril,
26

Causa pia fundada per Josep Oriol a favor dels fills de Lluís de Cartellà i la
seva esposa Gertrudis

Moja 368/III/4

Escriptura atorgada per Josep Oriol, prevere, resident a Barcelona, per la
qual funda una causa pia per a l'estudi dels fills de Lluís de Cartellà i la seva
esposa Gertrudis, nomenant com a administrador al seu fill Pere de Cartellà i
dotant-la amb les pensions anuals d'un censal de 80 sous i de preu 80
lliures. Girona. Còpia autèntica signada per Francesc Moretó, notari de
Girona. [15] p.
Llatí

Fons Marquesat de Moja
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01.03.02.03.05. ACTIU. CENSALS COBRATS, PARTICIPACIÓ EN SOCIE
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1680]

Requeriment de mossèn Antoni Arnal, com a procurador de Galceran de
Cartellà, a Onofre Barriga, batlle del Castell de Palau-surroca

Moja 74/82

Antoni Arnal, prevere i rector de l'Església de Sant Pere de Vilarnadal, com a
procurador de Galceran de Cartellà, requereix a Onofre Barriga, batlle del
Castell de Palau-surroca pel senyor Francesc Sarroca, a que administri
justícia i vengui els béns inventariats de Pere Trullols, Francesc Illa, Joan
Bach i la seva muller i Joan Fàbrega, del lloc de Terrades, els quals són
principals i obligats d'una escriptura de debitori atorgat a favor del senyor
Cartellà davant Antoni Mijavila. [Vilarnadal (alt Empordà)]. 1 p.
Català
[1699]

Al·legació judicial signada per Vilana Perlas en una causa judicial entre
Anton d'Oms i Pere i Manuela de Cartellà i Desbac

Moja 19/53

Vilana Perlas signa un al·legació judicial referent al plet entre Anton d'Oms
d'una part i Pere i Manuela de Cartellà de l'altra. [Barcelona]. Acèfal. [8] p.
Castellà i llatí
[1705]

Moja 19/68
"Estat del que lo síndich de la religió caputxina en la ciutat de Gerona deu
pagar segons lo concordat entre aquell de una, y lo molt Il.le. Capítol de la
Sta. Iglésia de dita ciutat de altre parts en seguida del que sobre los matexos
interessos és estat acordat ab lo Il·le. Sr. Marquès de Cartellà"
Relació anònima dels conceptes i de la seva quantia del que ha de satisfer el
síndic dels caputxins, segons acords presos en una concòrdia. [Girona] 3 p.
Català

[1757]

"Crèdits que pretén la il·lustre senyora marquesa viuda"

Moja 19/71

Inventari d'una banda de les rendes i drets corresponents del difunt Anton de
Meca i Cardona, marquès de Ciutadilla, que corresponen al seu hereu,
sembla lliures de subjeccions fideïcomissàries, així com també salaris pagats
pel mateix marquès de temps dels seus pares Josep de Meca i Cardona i
d'Isabel Meca i Cardona, deutes pagats d'Isabel Meca, els censals lluïts del
període comprès entre 1725 a 1755, i despeses efectuades per obres de
cases, etc; per altra banda rendes pròpies de Maria meca i Cenglada, viuda
d'Anton Meca i subjectes a fideïcomís. [Barcelona]. [50] p.
Català
1383, maig, Escriptura de censal venut per Francesc Sabastida i la seva esposa Elionor a Moja 19/10
29
Guillem Berenguer d'Olzinelles, Galceran de Canelles i Ramon de Cartellà
Francesc Sabastida i la seva esposa Elionor venen a Guillem Berenguer
d'Olzinelles, cavaller, Galceran de Canelles i a Ramon de Cartellà un censal.
Segueix a continuació l' àpoca. Barcelona. Acèfal. Còpia autèntica estesa per
Francesc Ferrer. [32] p.
Llatí
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01.03.02.03.05. ACTIU. CENSALS COBRATS, PARTICIPACIÓ EN SOCIE
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1517, abril,
18

"Cessió de hun censal a la manífica senyora Eleonor de Cartellà feta per
Antic Çarriera, son germà"

Moja 19/20

Antic Sarriera, domiciliat a Girona, fill i hereu universal de Joan Sarriera,
difunt, batlle general de Catalunya, atorga davant Jaume de Campllong,
notari de Girona, a favor d'Elionor de Sarriera, viuda d'Arnau Benet de
Cartellà la cessió d'un censal mort de 12 lliures de pensió anual. Girona.
Còpia autèntica estesa per . 1 p.
Llatí
1557

Causa judicial entre Montserrat de Cartellà, canonge de la Seu de Girona,
contra Olzina

Moja 19/30

Guillem d'Olzina. Girona.
Llatí i català
1572, març, "Debitori de 1.013 lliures fet per Antic de Cartellà, ardiaca de la Seu de
13
Gerona, a Miquel de Cartellà, son germà, any 1571"

Moja 19/45

Antic de Cartellà atorga davant Onofre Calvet, notari de Gurb, escriptura de
reconeixement de deute per la qual confessa deure al seu germà Miquel
1.013 lliures, moneda barcelonesa. Gurb (Osona). Copia autèntica. [4] p.
Llatí
1577,
febrer, 11

Intima del batlle de Figueres a Bernat Oliva i a Jaume Jaume Joan

Moja 19/65

Requeriment a Bernat Oliva i a Jaume Jaume Joan, pagesos de Figueres,
com a avaladors de Bartomeu Sala, Bernat Bordolet, Galceran Gou i Martí
Joan, per escriptura de reconeixement de deute atorgada a favor de Miquel
de Cartellà el 28 de març de 1571. Girona. 1 p.
Llatí
1583, juny, 3 "Debitori fermat per Quirc Ferrer y Vicens de Cabanes a Galceran de
Moja 74/54
Cartella de 18 lliures per lo penyoriu y despesas fetas per aver-li presas unas
euges en lo terme de Vilarnadal a 3 de juny 1583"
Quirze Ferrer, àlies Vicenç, del Castell de Cabanes, atorga davant Antoni
Bou, notari de Barcelona, reconeixement de deute de 18 lliures. Barcelona.
Còpia autèntica estesa pel notari autoritzant. [5] p.
Llatí
1621, juny,
27

"Sindicat fet per la universitat de la Vila de la Bisbal any 1621".

Moja 54/18

Joan Alamany, notari de la Bisbal de l'Empordà, certifica i transcriu l'acord
del consell general de la universitat realitzat per manament de Pere de
Moncada, bisbe de Girona, en la capella de Sant Joan de l'església
parroquial de la Bisbal de l'Empordà, pel qual foren nomenats com a síndics
procuradors de la universitat Rafel Vilella, notari; Francesc Planas, mercader;
Antoni Sans, cirurgià, i Pere Ros, blanquer, amb la facultat de poder vendre
un censal mort. La Bisbal d'Empordà (Baix Empordà). [3] p.
Llatí
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01.03.02.03.05. ACTIU. CENSALS COBRATS, PARTICIPACIÓ EN SOCIE
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1646,
febrer, 8

Lletra de Rafel i Jaume Camps a Jaume de Cartellà

Moja 233/1/76

Dossier amb la missiva de Rafel i Jaume Camps, informant que no poden
pagar 20 lliures. Girona. 1 carta. 1 p.
Català

1753,
febrer, 16

Al·legació judicial de la causa entre Joan Manuel d'Oms i de Santapau,
marquès de Castelldosrius, i Dorotea de Reggio i Gravina

Moja 11/III/79

Al·legació anònima en què s'al·leguen falls formals, doctrina i fonaments de
dret en contra d'una apel·lació presentada per Dorotea de Reggio a una
sentència de revista dictada en la Reial Audiència de Catalunya el 13 de
desembre de 1752. Barcelona . [6] p.
Castellà
1777,
Certificat estès per Juan Bautista Arbolí, comptador de la Reial Companyia
setembre, 1 de Comerç per les illes de Puerto Rico, Santo Domingo y la Margarita i a
petició del marquès de Moja

Moja 26/4

Juan Bautista Arbolí certifica que Dorotea de Reggio y Gravina participà amb
1.000 pesos de vuit reals en plata antiga en quatre participacions de la
companyia de 250 pesos cadascuna, accions que foren cedides en
document privat a Lluís de Cartellà i Sarriera i, una vegada mort,
traspassades juntaments amb els seus beneficis a la seva filla i hereva
universal Maria Lluïsa. Barcelona. Còpia. [3] p.
Castellà
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01.03.02.03.06. PASSIU. CENSALS VENUTS, DEUTES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1623]

Pagaments realitzats per Galceran de Cartellà principalment per lluïr censals Moja 19/60
Dossier referent als pagaments realitzats per Galceran de Cartellà que inclou
quatre relacions redactades per Francesc de Cartellà, fill de Galceran, amb
els títols: "Los censals, càrrechs y altres mals feya la heretat y casa de
Cartellà quant Galceran de Cartellà succehí en ella y alguns anys aprés fins
que ha aguts quitats los mals o censals se són poguts quitar", "A pagat
Galceran de Cartellà lo següent", "Lo senyor Galceran de Cartellà ha pagat o
té de crèdit en la casa de Malla" i "Feya de pentions la casa de Cartellà". I
relació posterior, que sembla recollir, pel títol "Crèdits de Galceran de
Cartellà en la casa y assienda de Miquel de Cartellà son pare", les mateixes
dades de les unitats anteriors però que les amplia en una segona part sobre
la successió del patrimoni. Així mateix, sense relació una unitat acèfala i
àpode que sembla tractar de delmes i primícies de Tortosa. [Girona]. 6
unitats. [46] p.
Català i castellà

[1633]

"Paper que es còpia de la obligació que feren don Joan de Àrdena y don
Francesc de Cartellà y Malla, don Diego de Paz a la senyora Maria Marsal
per misser Enric Monserrat del Viver, senyor del Viver y soni las cartas que
dit senyor del Viver féu a dits Dàrdena, de Paz y Cartellà de descàrrec y
promesa de rellevar-lo de dita obligació"

Moja 30/37

Transcripció anònima (però possiblement feta per Francesc de Cartellà i
Malla) de la clàusula de la concòrdia signada entre Joan d'Àrdena, en nom
del senyor del Viver, i el doctor Francesc Marsal i la seva esposa,
protocol·litzada per Miquel Galí, notari de Girona, pel qual es pacte que Joan
d'Àrdena i de Darnius promet que, si es mou plet contra Maria Marsal per
motiu d'impagats del difunt Rafel Orsi, la defensarà i es constitueix com a
fermança, com així també s'obliguen com a fermances Francesc de Cartellà i
Malla i el senyor Diego de Paz, domiciliats a Girona. [Girona]. [3] P.
Català
[1672]

Lluïció per part de Lluís de Cartellà i Desbac d'un censal de 100 lliures

Moja 86/4

Nota referent a un censal lluït per Lluís de Cartellà en el qual es detallen els
seus antecedents (en origen va ser venut per la Universitat de Vilarnadal a
Joan Pere Vives el 5 de desembre de 1624) i la data de l'escriptura. [Girona].
1 p.
Català
[1720]

"Compte de las partidas pagadas per lo Sr. Dn. Joseph de Antich per salaris
de actes exibits en procés de la causa aportava contra los señors marquès
de Cartellà y comptes de Centellas y Solterra com a fiansas del quòndam
señor Dn. Anton de Homs…"

Moja 10/II/50

Relació de despeses en concepte de salaris de notaria. [Barcelona].
Esborrany. 2 p.
Català
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01.03.02.03.06. PASSIU. CENSALS VENUTS, DEUTES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1730]

"Noticias de censals"

Moja 499/2

Relació anònima de censals; primerament de lluïts; a continuació sense lluir,
"Nota de lo que se ha consignat per lo trasdits pagos" i "Aransels dels
censals que se dehuen lluir". [Barcelona]. [6] p.
Català

[c. 1710]

Súplica de Luis Arroy al marquès de Cartellà

Moja 233/2/56

Dossier amb la missiva de Luis Arroy, criat, del marquès en la que suplica
satisfaci els sous que li deu. Sl. 1 carta.
Castellà
1537,
gener, 1 1539, juliol,
6

"Comptes de fra Sebastià de Cartellà, monio de Ripoll y prior de St. Esteve
de Orla de lo que avia rebut y pagat per Miquel de Cartellà son germà"

1561, juny,
3 - 1568,
març, 17

"Procés de Joan Salvi de Amigol contra Garau de Barbarà y Universitat de
Querol fa per lo censal del baró de l'Albi y avuy doña Francisca de Cartellà y
de Erill"

Moja 19/26

Sebastià de Cartellà assenta els diners rebuts de Miquel de Cartellà i de la
seva esposa Anna, en general en concepte de pensions de censals, i a
continuació els pagaments realitzats en nom seu per satisfer honoraris,
principalment de notaris i advocats. [Ripoll (el Ripollès)] [14] p.
Català
Moja 224

Causa judicial seguida davant Esteve Riusech, jutge de la Reial Audiència,
entre Joan Salvi d'Armengol i la seva muller i fill contra Garau de Barberà per
un censal inicialment venut al baró de l'Albi. Barcelona. [1255] p.
Llatí i català
1576, juliol,
25

Escriptura d'àpoca atorgada per Francesc Ribes a favor de Galceran de
Cartellà

Moja 19/34

Francesc Ribes, mercader de Girona, atorga davant Bernat Caselles, notari
de Girona, escriptura d'àpoca a favor d'Antic de Cartellà, ardiaca, com a
curador i procurador de Galceran de Cartellà, hereu de Miquel de Cartellà,
de 85 lliures corresponents a les pensions de 1574, 1575 i 1576 que
Margarida d'Ortafà i Grimau cobra amb motiu del contracte signat entre el
difunt Miquel de Cartellà, pare de Galceran i Margarida. Inclou un duplicat.
Girona. Còpia autèntica estesa pel notari autoritzant. 2 unitats. [7] p.
Llatí
1579, juny,
26

Escriptura d'àpoca atorgada per Peronella Marc a favor de Galceran de
Cartellà

Moja 19/62

Peronella Mac, viuda de Rafel Marc, mercader d'Hostalric, davant Francesc
Peldralbes, notari de Barcelona, confessa haver rebut de Galceran de
Cartellà, domiciliat a Maçanet de la Selva, 40 lliures moneda barcelonesa
corresponents a una pensió vençuda d'un censal mort. Barcelona. Còpia
autenticada pel mateix notari autoritzant. [3] p.
Llatí
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1597, abril,
10

"Poder del Monastir de Monjas de la Serra estramuros de Montblanch a las
H[erma]nas Tersana del Monastir de Montesion de Barcelona per cobrar las
pensions de un censal que rebia Sor Ana Cartellà de Galceran Cartellà..."

Moja 18/20

Esperança Daniela, abadessa, i les monges del monastir de la Serra de
Montblanc, davant el notari Vicenç Torroella, faculten a les germanes
Jerònima i Caterina Tersana, monges del Convent de Montesion de
Barcelona, perquè en nom del convent puguin cobrar de Galceran de
Cartellà les pensions d'un censal que cobrava Anna de Cartellà. Montblanc
(Conca de Barberà). Còpia autenticada pel mateix notari autoritzant. [2] p.
Llatí
1597, maig, Escriptura d'àpoca atorgada per Miquel de Recasens i de Cruïlles a favor de
4
Galceran de Cartellà i Pere Desbac

Moja 19/58

Miquel de Recasens i de Cruïlles, com a usufructuari dels béns de la seva
esposa Estefania Desmiquel i de Cruïlles, reconeix haver rebut de Galceran
de Cartellà i Pere Desbac 25 lliures per pensions d'un censal. Girona. Còpia
autèntica estesa per Joan Fexat, notari de Girona. [4] p.
Llatí
1598

Certificat notarial de l'assentament consignat en la taula de comuns dipòsits
de Girona de la lluïció i restitució del preu d'un censal realitzat per Galceran
de Cartellà

Moja 19/56

Pere Canals, notari de Girona, certifica la partida de la lluïció i restitució del
preu d'un censal de preu 800 lliures i 2 sous i pensió anual de 800 sous
efectuat per Galceran de Cartellà als hereus de Rafel Marc, difunt, mercader
d'Hostalric, el qual li va ser venut per Miquel de Cartellà, difunt, l'1 de
setembre de 1568, en escriptura protocol·litzada per Rafel Jalmar Bosom,
notari d'Hostalric. Girona. [2] p.
Català
1623,
octubre, 6

Certifical i testimoni notarial de la donació atorgada per Francesc Cartellà i
Malla a favor d'Onofre de Cruïlles

Moja 54/26

Francesc Cartellà i Malla, fill de Galceran de Cartellà, domiciliat a Girona,
dóna a Onofre de Cruïlles diferents mesures de cereal. Còpia autèntica
signada per Narcís Casanovas, notari de Figueres. [2] p.
Llatí
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1668,
octubre, 15

"Censal de pensió vuyt-cents sous y proprietat vuyt-centes lliures, venut y
creat per los nobles don Lluís de Cartellà y Desbach y dona Gertrudis de
Cartellà y de Ahones, cònjuges, al reverent Joseph Oriol, prevere beneficiat
de Sant Pere de les Puelles de Barcelona, obtenint lo personat per Miquel
Pardas, clergue, fundat sots invocació de sant Miquel y sant Joseph en lo
altar de sant Domingo de la Seu de Gerona ab spetial obligatió"

Moja 276/I/10

Escriptura atorgada per Lluís de Cartellà Desbac i la seva esposa Gertrudis
de Cartellà, i protocol·litzada per Joan de Sarriera i de Gurb, de la venda a
Josep Oriol d'un censal de 800 lliures de preu i 800 sous de pensió anual,
hipotecant els delmes i carnalatges de Sant Pere de Martorell de la Selva, de
la Torre de l'Avellaneda. Inclou àpoca. Còpia autèntica estesa per Pere
Rosselló, notari de Girona. Girona. [11] p.
Llatí i català
1670, juliol, Censal venut a la Comunitat de Preveres de l'Església de Sant Pere de
Moja 54/54
6 - 1670,
Figueres
novembre, 5
Dossier amb un assentament de taula de canvi i escriptura de poders. Girona
i Figueres (Alt Empordà). Còpia simple i còpia autèntica. 2 unitats. [5] p.
Llatí i català
1687, març, Censal venut per Lluís de Cartellà i la seva esposa al Col·legi de Sant Martí Moja 276/I/11
19 - 1746,
de Costa de Girona
juny, 16
Dossier amb l'escriptura atorgada per Lluís de Cartellà Desbac i la seva
esposa Gertrudis de Cartellà, i protocol·litzada per Ramon Vila, de la venda a
Francesc Badia, rector del Col·legi Sant Martí de Costa d'un censal de 1.000
lliures de preu i 50 lliures de pensió anual, hipotecant la Torre de
l'Avellaneda, i els testimonis notarial dels poders atorgats a Jaume Dou,
rector de l'esmentat col·legi. Girona. Còpies autèntiques rubricades per
Josep Pagès, Feliu Avellà el 20 d'abril, 17 de maig i 24 de maig de 1747. 3
unitats. [14] p.
Llatí
1704,
Notificació de l'Hospital General al marquès de Cartellà
Moja 38/I/29
novembre, 5
Avís pel qual hom recorda al marquès que el dia 5 de novembre ha de donar
3 lliures d'almoina a la institució i que cal donar-les al prevere Francesc Isac.
Imprès i manuscrit. [Barcelona] 1 p.
Català
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1730,
octubre 10

"Còpia simple de la concòrdia que los il·lustres Dn. Pere y Dn. Ignasi de
Cartellà, marquesos de Cartellà, tenen firmada ab sos accrehedors
censalistas en poder de Geroni Gomis, notari de Barcelona, als 10 de
octubre 1730 en esta forma"

Moja 365

Pere i Ignasi de Cartella, pare i fill, marquesos de Cartellà, d'una part, i llurs
creditors censalistes de part altre atorguen escriptura per la qual, després
d'exposar la situació d'endeutament del patrimoni Cartellà per censos,
censals i per la guerra, acorden, per evitar plets i despeses, la confirmació
dels deutes i la consignació pel seu pagament d'unes rendes, que es
detallen, entre les quals es troben: les rendes del Castell d' Orriols i
Terradelles, del llocs del Vilar, Vilarnadal, Alós i Rubió; elegeixen així mateix
uns responsables del cobrament amb la possibilitat d'arrendar les rendes i
altres pactes i condiciones, que es detallen. Inclou, separadament, un plec
que havia de servir com a índex del volum de comptabilitat amb el número
de registre 30316 (Moja 362) i que té per títol "Llibre de la Administració de la
concòrdia que lo il·lustre senyor marquès de Cartellà té firmada ab sos
acrehadors censalistas que està baix lo càrrech, administració y maneitg de
Joseph Roca y Camps, notari real y causidich de Barcelona, elet anomenat
per part de dit senyor marquès des de últims del mes de octubre de 1755.
[Barcelona]. 2 unitats. [24] p.
Català i llatí
1731, juliol, "Llibre de la administració de la concòrdia del senyor marquès de Cartellà ab Moja 363
4 - 1755,
sos acreadors censalistas, aministrat per los elets que són lo il·lustre senyor
novembre, 5 don Joseph de Sayol per part dels acreadors y Francisco Tost, prevere, per
part de Cartellà, feta dita concòrdia a 10 de octubre 1730 en poder de
Joseph Llaurador y Geroni Gomis, notari públich de Barcelona, simul
estipulans"
Registre amb els assentaments de pagaments a diferents creditors, dels
arrendaments de rendes senyorials en els quals figuren les dates i els notaris
de les escriptures, els atorgants i els preus, i, per acabar, comptabilitat per
partida doble. Com a creditors figuren els tutors i curadors dels pubills
Trellas, el Capítol de la Seu de Barcelona, la Comunitat de Sant Miquel, la
Confraria de Nostra Senyora de la Soletat de la Mercè, el Monestir de
Pedralbes, els administradors del Regal dels pobres de l'Hospital, el Col·legi
de la Companyia de Girona, els protectors dels anys presbiterals de la Seu
de Girona, Josep Estanyol, la Comunitat de Preveres i el Capítol de la Seu
d'Urgell, la causa pia del doctor Fontllonga, Joan Batlle Sala com a obtenint
el personat de Sant Josep i Sant Domènec de la Seu de Girona, el Capítol
de la Seu de Girona, Nazari Rierola, Pere Giralt, rector i Col·legi de la
Companyia de Jesús de Girona, administrador de la Causa pia del difunt
Francesc de Rocabertí. Consten els arrendaments dels llocs de Rubió, Alós,
Orriols, Vilarnadal, Terradelles, Quadra de Cercós i Valldomar. Inclou sumari.
Barcelona. [162] p.
Català
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1755,
desembre,
18 - 1871,
març, 24

"Llibre en que Joseph Roca y Camps elet y procurador de la casa de
l'il·lustre senyor marquès de Cartellà notarà las partidas que pagarà de orde
de dit senyor marquès dels productos cedits a la concordia que quedaran
pagada la mitja penció dels accrehedors y lluidas 500 lliures cada any,
començant en lo any de 1756"

Moja 371

Registre en què primerament Josep Roca assenta els pagaments (de 18 de
desembre de 1755 a 14 de febrer de 1758), i a continuació segueixen rebuts
estesos per diferents creditors censalistes de pensions així com d'obtentors
de censos (Comunitat de preveres de l'església del Pi, Monestir de Sant Pere
de les Puelles, Comunitat de Sant Jaume, marquès de Castellvell...). Inclou
sumari i, sense relligar, tres notes referents a pagaments efectuats.
Barcelona. [233] p.
Català i castellà
1759,
setembre,
18 - [1862]

Censal venut per Ignasi de Cartellà a favor de Josep Vilar i posteriorment lluït Moja 96/6
per Maria Lluïsa de Copons
Dossier que inclou relligades les escriptures que tenen per títol: "Censal de
preu y propietat 2.000 lliures y penció 60 lliures venut y originalment creat per
Joan Bono en notari causíndich de Gerona, elegit com a procurador dels
il·lustres senyors don Ignaci de Cartellà y dona Marianna de Cartellà,
cònjuges en Barcelona domiciliats a favor de Joan Vilar, pagès de Vilanna
com a tudor y curador de la persona y béns de Joseph Vilar en infantil edat
constituhit" (amb una àpoca), "Lluyció de un censal de preu 200 lliures feta y
firmada per Joseph Vila, pagès masover de la heretat dita la Massana del
lloch de Vilabrareix, vegaria de Girona, a favor de la il·lustre señora
marquesa de Cartellà y de Moya, viuda". Així mateix, sense relligar, un
informe anònim amb una reconstrucció geneològica dels descendents de
Josep Vilar amb la nota que Antoni Vilar és el seu descendent; una citació
del jutge de pau de Barcelona dirigida a la marquesa de Moja citant-la a una
acta de conciliació instada per Josep Clavell, apoderat d'Antoni Vilar; 10
rebuts d'Antoni Vilar a favor de la marquesa de Moja i una nota aclaratòria en
la que es fa constar que mitjançant Joaquim Artigas, apoderat de la
marquesa de Moja a Girona, es va intentar recobrar sense èxit les pensions
que varen ser pagades per la reclamació d'Antoni Vilar quan el censal ja
havia estat lluït el 1800. Girona i Barcelona. 14 unitats. [64] p.
Català, castellà i llatí

sd.

"Comte dels bastrets tocants a pagar al il·lustre senyor Marquès de Cartellà
per rahó de la real sentència feta per lo senyor Verthamon en la causa que
en la Real Audiència contra ell y altres aporta don Francisco de Calvó.."

Moja 19/47

Minuta redactada per Fèlix Costa, notari, i Francesc Bosch i Soler, notari
reial, de les despeses de la sentència d'un plet seguit en la Reial Audiència,
de Francesc Calvó contra el marquès de Cartellà, sense que consti el motiu.
[Barcelona]. 1 p.
Català
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1509, maig, Lletra de citació de Jaume de Luna, lloctinent general de Catalunya, a Miquel Moja 19/19
de Cartellà
16
Jaume de Luna, lloctinent general de Catalunya, després de notificar a
Miquelot de Cartellà que no pot ignorar que els camins i vies públiques de
Catalunya es troben sota la protecció reial, li fa saber que per una súplica
presentada pel procurador fiscal de la Règia Cort en la qual el denuncia
d'haver perseguit i tirat trets de ballesta, amb companyia d'altres, a Francesc
Gilabert de Cruïlles, senyor de la Baronia de Llagostera, nafrant a Martí
Ribera, qui l'acompanyava, motiu pel qual li mana que en un termini de deu
dies comparega personalment davant seu. Barcelona. 1 p.
Català
1536,
gener, 18

Carta del rei Carles V a Miquel de Cartellà

Caixa XI/61

Carles V demana a Miquel de Cartellà que es posi a les ordres del lloctinent
general del Principat de Catalunya. Nàpols. 1 p.
Castellà
1536,
gener, 18

Carta del rei Carles V a Joan Fran[cesc]

Caixa XI/62

Carles V mana a Joan Fran[cesc] que es posi a les ordres del lloctinent del
Principat. Nàpols. 1 p.
Castellà
1558, agost, Lletra a Perot Cartellà
Moja 233/2/116
10
Dossier amb la missiva d'un germà de Perot Cartellà en la que comunica que
mossèn Foixà li ha fet saber que, comissionat pel duc, el podria anomenar
capità. Barcelona. 1 unitat. 1 p.
Català
1580, març, Patent de capità d'infanteria atorgat pel lloctinent de Catalunya a favor de
Moja 1 bis/16
24 / 1580,
Galceran de Cartellà
juliol, 7
Francisco de Moncada Cardona, marquès d'Aytona i lloctinent i capità
general de Catalunya, en consideració que s'ha resolt crear dotze capitans
extraordinaris d'infanteria perquè cada un d'ells pugui capitanejar 400 homes
a sou del rei, atorga a Galceran de Cartellà el càrrec de capità d'infanteria i
ordena als veedors i comptadors que anotin el nomenament i passin a fer els
deguts pagaments. Inclou la diligència de l'assentament en els llibres del rei.
Perpinyà. [2] p.
Castellà
1597, agost, Lletra del duc de Feria i lloctinent de Catalunya a
20
Dossier amb la missiva de [Lorenzo Suárez de Figueroa y Córdoba], duc de
Feria i lloctinent de Catalunya, al Cartellà informant que ha rebut avís de
Perpinyà que els francesos han entrat en el Rosselló i demanant ajuda.
Barcelona. 1 lletra. 1 p.
Castellà
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1635, abril,
20

Carta del lloctinent i capità general de Catalunya a Francesc de Cartellà

Moja 1 bis/20

Enric d'Aragó Folc de Cardona i Còrdoba, duc de Segorb i de Cardona i
lloctinent i capità general, davant el fet que el rei ha manat estar en estat de
defensa davant els possibles atacs d'enemics, ordena a Francesc de Cartellà
que amb la intenció de saber quanta gent és apta per a la guerra, tant de
llocs reials com de barons, faci mostra general en les seves baronies, fent
allistar la gent apta amb les seves armes i municions i que en un termini de
quinze dies enviï relació detallada de tot al veguer o a la mateixa lloctinència.
Perpinyà. Imprès i manuscrit. [2] p.
Català
1638, agost, Convocatòria a armes de Felip IV dirigida a Francesc de Cartellà
Moja 1 bis/21
7
El rei davant el perill d'invasió de les tropes del rei de França convoca al
noble Francesc de Cartellà a comparèixer davant el lloctinent i capità general
de Catalunya en la ciutat de Barcelona amb la finalitat de posar-se al seu
servei. Signatura autògrafa. Barcelona. Imprès i manuscrit. [2] p.
Llatí

1641,
novembre,
[1]5

Lletra de Jeroni Pastor a Jaume de Cartellà

Moja 26/83

Jeroni Pastor informa que amb la lletra de Jaume de Cartellà que va rebre, i
per la relació de Bernat de Cardona, és coneixedor que té cartes dels
enemics i del seu bon comportament. Barcelona. 1 p.
Català

1648, abril, 7 Carta del lloctinent i capità general de Catalunya a [Francesc] de Cartellà

Moja 1 bis/24

El duc de Feria i lloctinent i capità general, fa saber dels avisos rebuts de
França pels es coneix la intenció de l'enemic d'invadir els Comtats de
Rosselló i Cerdanya i ordena que es prepari amb els seus vassalls ben
armats per acudir a la defensa del Rosselló i d'altres llocs on hi hagi
necessitat. Barcelona. [2] p.
Català
1712,
desembre,
11

Lletra de Josep Viebra i Henrriques al [marquès de Cartellà]

Moja 233/1/42

Dossier amb la lletra de Josep Viepra i Henrriques, Josep. Tortosa (Baix
Ebre). 1 carta. [2] p.
Castellà

1713, agost, Lletra de Josep Ventura Güell i Trellés al marquès de Cartellà
13 - 1713,
desembre, Dossier amb les missives de Josep Ventura Güell i Trellés, tractant
31
d'operacions de guerra. Lleida. 4 cartes. [9] p.
Català

Moja 233/1/62

1713,
desembre,
28

Moja 233/1/63

Lletra de Francisco Junyent i de Vergós al marquès de Cartellà
Dossier amb la lletra de Francisco Junyent i de Vergós, comunicant que
quan passi amb les armes del rei donarà els compliments deguts. Martorell.
1 carta.
Castellà
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1714, abril
28

Lletra de Felip Nogués al marquès de Cartellà

Moja 233/1/67

Dossier amb la lletra de Felip Nogués, tractant d'operacions militars de la
guerra. Balaguer (la Noguera). 1 carta. [2] p.
Castellà i català

1728, juliol,
18

Lletra de Francisco Carrillo Biedma al marquès de Cartellà

Moja 233/2/58

Dossier amb la missiva de Francisco Carrillo Biedma, tractant d'un problema
d'aigua en els quarters. Barcelona. 1 carta. [6] p.
Castellà
1735, març, Despatx de nomenament d'alferes de guàrdies espanyoles atorgat per Felip Moja 1 bis/35
11 / 1735,
V a Pere de Cartellà
març, 14
El rei, en consideració a que es troba vacant la plaça d'alferes de la
companyia del senyor Joan Manuel Adsor, en el regiment de la guàrdia
d'infanteria espanyola, pel fet haver concedit al marquès de villanueva
agregació a la plaça de Cadis, i als mèrits del cadet Pere de Cartellà del
mateix regiment, el nomena alferes de l'esmentada companyia i ordena al
seu comandant, el marquès de Gracia Real i a tots els altres oficials i soldats
que el considerin com a tal. Inclou la diligència de l'assentament del
nomenament en la comissaria de Bartolomé Ortiz. Madrid. Signatura
autògrafa. Imprès i manuscrit. [2] p.
Castellà
1743, agost, Despatx de nomenament de segon tinent fusellers atorgat per Felip V a Pere Moja 1 bis/36
27 / 1743,
de Cartellà
agost, 31
El rei, en consideració que la plaça de segon tinent de fusellers de la
companyia del senyor Francisco de Álava, en el regiment de guàrdies
espanyoles, es troba vacant per la mort del senyor Josep Clarabot, i en
atenció als mèrits de l'alferes Pere de Cartellà del mateix regiment, el
nomena segon tinent de fusellers de l'esmentada companyia i ordena al seu
tinent coronell, el senyor Nicolás de Carvajal, i a tots els altres oficials i
soldats que el considerin com a tal. Inclou la diligència de l'assentament del
nomenament en la comissaria de l'esmentat regiment. San Ildefonso i
Madrid. Signatura estampillada. [3] p.
Castellà
1743,
Despatx de nomenament de segon tinent de granaders atorgat per Felip V a
desembre, Pere de Cartellà
4 / 1743,
desembre, 7 El rei, en consideració a que es troba vacant la plaça de segon tinent de
granaders de la companyia del senyor Andrés Garcia, en el regiment de la
guàrdia d'infanteria espanyola, pel fet d'haver ascendit el seu titular Féliz de
Figueroa, i als mèrits del segon tinent de fusellers Pere de Cartellà del
mateix regiment, el nomena segon tinent de granaders de l'esmentada
companyia i ordena al seu comandant, el senyor Nicolau de Carvajal, i a tots
els altres oficials i soldats que el considerin com a tal. Inclou la diligència de
l'assentament del nomenament en la comissaria de Bartolomé Ortiz. San
Lorenzo el Real i Madrid. Signatura autògrafa. Imprès i manuscrit. [2] p.
Castellà
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1745, agost, Despatx de nomenament de primer tinent fusellers atorgat per Felip V a Pere Moja 1 bis/38
20 / 1745,
de Cartellà
agost, 24
El rei, en consideració a que es troba vacant la plaça de primer tinent de
fusellers de la companyia del senyor Baltasar de Andriani, en el regiment de
la guàrdia d'infanteria espanyola, per l'ascens de Francisco López Valero, i
als mèrits del segon tinent de granaders Pere de Cartellà del mateix cos, el
nomena primer tinent de l'esmentada companyia i ordena al seu coronell, el
duc de Montemar i a tots els altres oficials i soldats que el considerin com a
tal. Inclou la diligència de l'assentament del nomenament en la comissaria de
Bartolomé Ortiz. Madrid. Signatura autògrafa. Imprès i manuscrit. [2] p.
Castellà
1782, juliol,
16

Carta de Carles III al marquès de Cartellà

Moja 1 bis/50

El rei participa al marquès de Cartellà el naixement d'una infanta. San
Ildefonso. Signatura estampillada. 1 p.
Castellà
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[1530]

"Òbits dels de la casa de Cartella que son estats ardiacas y canonges de la
Seu de Gerona, trets dels llibres de òbits de dita Seu"

Moja 19/3

Transcripció realitzada per Francesc de Cartellà de les defuncions de
membres de la família Cartellà assentades en els llibres d'òbits de la
Catedral de Girona. [Griona]. [4] p.
Català i llatí
[1630]

"Relatió de la vida de Roger de Cartellà, canonge y pabordre de Aro de la
Seu de Gerona..."

Moja 19/14

Memòria anònima amb dades extretes d'una escriptura del cor de la Seu de
Girona i del llibre "Constitutionum synodalium gerundensium" (1606) del
bisbe Francisco Arévalo de Zuazo sobre la vida de Roger de Cartellà. Amb la
transcripció del seu epitafi del clàustre de la Catedral de Girona. [Girona]. [4]
p.
Castellà i llatí
1537, abril, 7 Lletra del prior Arrufat a Miquel de Cartellà

Moja 233/1/46

Dossier amb la lletra del prior Arrufat, tractant de la mort d'un canonge.
Roma. 1 lletra. 1 p.
Català
1562, març, Lletra de Paulo Mora i Beda a Antic Cartellà, [Antic] (ardiaca i canonge de la
15
Seu de Vic)

Moja 233/1/53

Dossier amb la missiva de Paulo Mora i Beda a Antic Cartellà, ardiaca i
canonge de la Seu de Vic, tractant de diversos temes, principalment
eclesiàstics. Roma. 1 lletra. 1 p.
Català
1562, març, Lletra del Sr. Mora a Antic Cartellà, ardiaca de Besalú
24
Dossier amb la missiva d'un tal Mora, tractant de càrrecs eclesiàstics. Roma
(Itàlia). 1 carta. [3] p.
Català

Moja 233/1/79

1584, maig, Lletra de participació de l'Ordre de Sant Domènec a Galceran de Cartellà i a
4
la seva esposa i fills

Moja 1 bis/56

Marcos de Valladares, mestre en Teologia, procurador i vicari de l'Ordre de
Predicadors, estèn lletra de participació i indulgències de l'ordre de Sant
Domènec a Galceran de Cartellà i a la seva esposa Àngels i als seus fills
Elisabet i Benet. Barcelona. Imprès i manuscrit. [2] p.
Llatí i castellà

Fons Marquesat de Moja

923

01.03.02.04.02. CÀRRECS ECLESIÀSTICS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1604, maig, Lletra de fra Hilarión de Medinaceli, provincial dels frares menors de Sant
Moja 1 bis/57
25
Francesc de la Corona d'Aragó, acceptant com a devots a l'ordre a Galceran
de Cartellà i al seu fill
Hilarión de Medinaceli, després de manifestar la devoció que tenen Galceran
de Cartellà i el seu fill per l'ordre seràfica, els quals desitgen ser considerats
com a membres espirituals, els accepta com a tals i els exhorta a fer-se
dignes vivint cristianament. Girona. [2] p.
Castellà
1623, abril,
16

"Carta de germandad del señor Galceran de Cartellà, Francesc de Cartellà,
Estàsia de Cartellà y altras"

Moja 26/61

Clemente de Noto, ministre general de l'Ordre dels Frares Menors Caputxins
de Sant Francesc, estèn lletra de participació a favor de Galceran de
Cartellà, Estàsia de Cartellà i del Viver, Francesc de Cartellà i Malla, Jaume
de Cartellà, Joan de Cartellà, Francisca de Cartellà, Isabel de Cartellà i els
seus fills i filles. Girona. Imprès i manuscrit. 1 p.
Castellà

1654, agost, Lletra de Pere Fàbrega dirigida a Lluís de [Cartellà]
19
Dossier amb la missiva de Pere Fàbrega tractant de temes eclesiàstics.
Roma. [2] p.
Català

Moja 233/1/1

1664, maig, Lletra dimissòria de tonsura atorgada per Narcís Cassart, vicari general de
15
Girona, a favor de Jaume de Cartellà

Moja 26/82

Narcís Cassart, arquediaca, canonge i vicari general del bisbe de Girona,
autoritza la tonsura de Jaume de Cartellà, fill de Lluís de Cartellà i Descatllar
i de Gertrudis d'Ahones. Girona. 1 p.
Llatí
1720,
Carta de Felip V al marquès de Cartellà
desembre, 7
El rei mana al marquès de Moja de la Torre que, donat que el Papa Climent
XI derogà la suspensió de les gràcies que li havia concedit, ordenant que
totes tinguin efecte, passa a informar que les butlles de 1720 serviran pel
venidor i que, quan la butlla es prediqui, sigui rebuda amb la solemnitat i
veneració requerida. Signatura estampillada. Madrid. [3] p.
Castellà

Moja 1 bis/28

1721,
octubre, 7

Moja 1 bis/29

Carta de Felip V al marquès de Cartellà
El rei mana al marquès de Cartellà que, donat que el Papa Climent XI
concedí al rei catòlic la butlla de la Santa Croada, quan es prediqui la
butlla·la sigui rebuda amb la solemnitat i veneració requerida. Balsain.
Signatura autògrafa. 1 p.
Castellà

Fons Marquesat de Moja
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1722, agost, Carta de Felip V al marquès de Cartellà
Moja 1 bis/30
26
El rei mana al marquès de Cartellà que, donat que el Papa Climent XI
concedí al rei catòlic la butlla de la Santa Croada, quan es prediqui la
butlla·la sigui rebuda amb la solemnitat i veneració requerida. San Lorenzo el
Real. Signatura estampillada. 1 p.
Castellà

1725, agost, Carta de Felip V al marquès de Cartellà
Moja 1 bis/32
12
El rei mana al marquès de Cartellà que, donat que el Papa Climent XI
concedí al rei catòlic la butlla de la Santa Croada, quan es prediqui la
butlla·la sigui rebuda amb la solemnitat i veneració requerida. San Lorenzo el
Real. Signatura autògrafa. 1 p.
Castellà
1728, agost, Carta de Felip V al marquès de Cartellà
Moja 1 bis/33
26
El rei mana al marquès de Cartellà que, donat que el Papa Climent XIII
concedí al rei catòlic la butlla de la Santa Croada, quan es prediqui la
butlla·la sigui rebuda amb la solemnitat i veneració requerida. San Lorenzo el
Real. Signatura estampillada. 1 p.
Castellà
1729, juliol,
17

Carta de Felip V al marquès de Cartellà

Moja 1 bis/34

El rei mana al marquès de Cartellà que, donat que el Papa Climent XIII
concedí al rei catòlic la butlla de la Santa Croada, quan es prediqui la
butlla·la sigui rebuda amb la solemnitat i veneració requerida. San Lorenzo el
Real. Signatura estampillada. 1 p.
Castellà
1753,
octubre, 23

Carta de Ferran VI al marquès de Cartellà

Moja 1 bis/39

El rei mana al marquès de Cartellà que, donat que el Papa Benet XIV
concedí al rei catòlic la butlla de la Santa Croada, quan es prediqui la
butlla·la sigui rebuda amb la solemnitat i veneració requerida. San Lorenzo el
Real. Imprès i manuscrit. Signatura autògrafa. 1 p.
Castellà
1762, juliol,
4

Carta de Carles III al marquès de Cartellà

Moja 1 bis/40

El rei mana al marquès de Cartellà que, donat que el Papa Benet XIV
concedí al rei catòlic la butlla de la Santa Croada, quan es prediqui la
butlla·la sigui rebuda amb la solemnitat i veneració requerida. Madrid. Imprès
i manuscrit. Signatura estampillada. 1 p.
Castellà

1763, abril,
19

Carta de Carles III al marquès de Cartellà

Moja 1 bis/44

El rei mana al marquès de Cartellà que, donat que el Papa Climent XIII
concedí al rei catòlic la butlla de la Santa Croada, quan es prediqui la
butlla·la sigui rebuda amb la solemnitat i veneració requerida. Aranjuez.
Imprès i manuscrit. Signatura estampillada. 1 p.
Castellà

Fons Marquesat de Moja

925

01.03.02.04.02. CÀRRECS ECLESIÀSTICS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1764, juliol,
22

Carta de Carles III al marquès de Cartellà

Moja 1 bis/41

El rei mana al marquès de Cartellà que, donat que el Papa Climent XIII
concedí al rei catòlic la butlla de la Santa Croada, quan es prediqui la
butlla·la sigui rebuda amb la solemnitat i veneració requerida. San Ildefons.
Imprès i manuscrit. Signatura autògrafa. 1 p.
Castellà

1775, abril,
26

Carta de Carles III al marquès de Cartellà

Moja 1 bis/45

El rei mana al marquès de Cartellà que, donat que el Papa Climent XIV
concedí al rei catòlic la butlla de la Santa Croada, quan es prediqui la
butlla·la sigui rebuda amb la solemnitat i veneració requerida. Aranjuez.
Imprès i manuscrit. Signatura estampillada. 1 p.
Castellà
1776, abril,
25

Carta de Carles III al marquès de Cartellà

Moja 1 bis/46

El rei mana al marquès de Cartellà que, donat que el Papa Climent XIV
concedí al rei catòlic la butlla de la Santa Croada, quan es prediqui la
butlla·la sigui rebuda amb la solemnitat i veneració requerida. Aranjuez.
Imprès i manuscrit. Signatura estampillada. 1 p.
Castellà
1778, abril,
30

Carta de Carles III al marquès de Cartellà

Moja 1 bis/47

El rei mana al marquès de Cartellà que, donat que el Papa Climent XIV
concedí al rei catòlic la butlla de la Santa Croada, quan es prediqui la
butlla·la sigui rebuda amb la solemnitat i veneració requerida. Aranjuez.
Imprès i manuscrit. Signatura estampillada. 1 p.
Castellà
1781, abril,
11

Carta de Carles III al marquès de Cartellà

Moja 1 bis/48

El rei mana al marquès de Cartellà que, donat que el Papa Pius VI concedí al
rei catòlic la butlla de la Santa Croada, quan es prediqui la butlla·la sigui
rebuda amb la solemnitat i veneració requerida. Madrid. Imprès i manuscrit.
Signatura estampillada. 1 p.
Castellà
1782, abril,
24

Carta de Carles III al marquès de Cartellà

Moja 1 bis/49

El rei mana al marquès de Cartellà que, donat que el Papa Pius VI concedí al
rei catòlic la butlla de la Santa Croada, quan es prediqui la butlla·la sigui
rebuda amb la solemnitat i veneració requerida. Aranjuez. Imprès i
manuscrit. Signatura estampillada. 1 p.
Castellà

1783, abril, 8 Carta de Carles III al marquès de Cartellà

Moja 1 bis/51

El rei mana al marquès de Cartellà que, donat que el Papa Pius VI concedí al
rei catòlic la butlla de la Santa Croada, quan es prediqui la butlla·la sigui
rebuda amb la solemnitat i veneració requerida. Madrid. Imprès i manuscrit.
Signatura estampillada. 1 p.
Castellà

Fons Marquesat de Moja

926

01.03.02.04.02. CÀRRECS ECLESIÀSTICS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1792, abril,
28

Carta de Carles IV al marquès de Cartellà

Moja 1 bis/52

El rei mana al marquès de Cartellà que, donat que el Papa Pius VI concedí al
rei catòlic la butlla de la Santa Croada, quan es prediqui la butlla·la sigui
rebuda amb la solemnitat i veneració requerida. Aranjuez. Imprès i
manuscrit. Signatura autògrafa. 1 p.
Castellà

1800, abril, 5 Carta de Carles IV al marquès de Cartellà

Moja 1 bis/III/53

El rei mana al marquès de Cartellà que, donat que el Papa Pius VI concedí al
rei catòlic la butlla de la Santa Croada, quan es prediqui la butlla·la sigui
rebuda amb la solemnitat i veneració requerida. Aranjuez. Imprès i
manuscrit. Signatura estampillada. 1 p.
Castellà
1815, març, Lletra de participació de l'Ordre del Císter a la marquesa de Moja de la Torre, Moja 26/62
13
a les seves filles i a Cayetano d'Amat i Cortada i als seus descendents
Juan Bautista de Martres, prior president del Reial Monasteri de Nostra
Senyora de la Trapa, de l'Ordre del Císter, estèn lletra de germandat a la
marquesa de Moja de la Torre, a les seves filles i a Cayetano d'Amat i
Cortada i als seus descendents. [Santa Susanna de Maella (Terra Alta)].
Imprès i manuscrit. [1] p.
Castellà
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[1626]

Serveis i mèrits militars del llinatge Cartellà per a l'obtenció de l'habilitació en Moja 19/7
el Braç Militar de les Corts de 1626
Dossier que inclou apunts de Francesc de Cartellà redactats amb la intenció
de redactar un memorial o súplica per aconseguir l'habilitació per participar
en les Corts de 1626, amb els títols següents: "Relation breve de los
servicios que los señores de la noble casa de Cartella han echo en defensa
de la fe de Christo nuestro señor en servicio de sus reyes", "Relation de los
servitios hechos por Galceran o Guillem Galceran de Cartella, hazedor del
testamento atrás escrito que fue conde de Catansaro en Sicilia, al rey don
Pedro el segundo de Aragon y Sicilia y a los reyes don Alonso, don Jayme y
don Phederique sus hijos con su persona y hazienda assí en las guerras que
huvo en sus tiempos como en la paz sacados de los historiadores y
coronistas de lso reyes de Aragon y Sicilia, Jheronimo Çurita, Ramon
Muntaner, cavallero que se hallo en las guerras de Sicilia y Francisco Tarafa,
canonigo de la Seu de barcelona...", "Galceran o Guillen Galceran de
Cartella se halla en los historiadores y coronistas que hizo en el discurso de
su vida en servicio de su rey...", "Memorial de lo que se ha de pedir a su
magestad por los nobles Alexandre y Galceran de Cartellá y relationes de los
títulos de su antigua noblesa" i súplica de Francesc de Cartellà dirigida al rei
exposant els mèrits militars del seus avantpassats. [Girona]. Esborrany. 5
unitats. [21] p.
Castellà

[1708]

Informe de Gregori Matas i Pujol, reial segrestador, sobre el segrest de
l'hisenda i rendes del marquès de Cartellà

Moja 86/26

Gregori Matas informa que per reial despatx segrestà les hisendes i rendes
dels desafectes al rei catolic, però que amb motiu d'un memorial del bisbe de
Girona dirigit al duc de Noailles en el que intercedia a favor del marquès de
Cartellà, el qual donà peu a que informàs i procedís a fer diligències,
resultats de les quals fou que mai arribà en el seu poder les rendes del
marquès de Cartellà. Sl. Còpia. [4] p.
Català i castellà
1420,
gener, 15

Carta del rei Alfons el Magnànim a Joan Berenguer de Cartellà

Caixa XI/37

Alfons el Magnànim cita a Joan Berenguer de Cartellà, donzell, a la ciutat de
Tortosa el 15 de febrer. Tortosa. 1 p.
Català
1424

Carta de la reina Maria a Joan Berenguer de Cartellà

Caixa XI/38

La reina Maria agraeix a Joan Berenguer de Cartellà la informació que li ha
proporcionat (però per pèrdua de suport del manuscrit no és possible un
regest més ampli). 1 p.
Català
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1488,
Remissió cancel·lant procés de regalia atorgada per Enric d'Aragó a favor de Moja 19/15
desembre, 5 Galceran de Cartellà i el seu criat anomenat Gasparet, i Gabriel i Joan
Sarriera
Enric d'Aragó, lloctinent general del Principat de Catalunya i del Regne de
Mallorca i illes adjacents, per intercessió de Llorenç Morull, abat d'Amer,
cancel·la el procés de regalia obert contra Galceran de Cartellà, monjo i
pabordre de Berga del Monestir de Santa Maria de Ripoll, el seu criat
Gasparet i Gabriel i Joan Sarriera, els quals raptaren l'esmentat abat per un
contenciós per l'abadiat d'Amer, obert en diferents tribunals entre els quals la
Cúria Romana. Granollers (el Vallès Oriental). Còpia autèntica estesa per
Antoni Bonet, notari de Barcelona. [5] p.
Llatí
1537, juny,
16

Carta de convocatòria de Corts de Carles V a Miquel de Cartellà

Caixa XI/63

Carles V convoca a Miquel de Cartellà, de Vidreres, a les Corts a celebrar en
el mes de juliol a Montsó. Valladolid. 1 p.
Llatí

1542, abril, 5 Carta de convocatòria a Corts del rei Carles V a Miquel de Cartellà

Caixa XI/65

Carles V convoca a Miquel de Cartellà, de Vidreres, donzell, a les Corts a
celebrar en el mes de maig a Montsó. Valladolid. 1 p.
Llatí
1617,
novembre,
25

Lletra de Felip III a la ciutat de Girona

1639,
setembre,
13

Passaport atorgat pel lloctinent i capità general de Catalunya a Jaume de
Cartellà

Moja 1 bis/17

El rei Felip III després d'informar que Francesc de Cartellà, jurat primer de
Girona, i Narcís Fàbrega, síndic, li han exposat sobre l'oposició de Girona a
les intencions de Barcelona de batre moneda de plata, i després de tractarse el tema en el consell, ha resolt informar que han fet prou amb les
informacions donades i que poden retornar a la ciutat. Madrid. Còpia. 1 p.
Castellà
Moja 1 bis/22

Dalmau de Queralt, comte de Santa Coloma i lloctinent i capità general de
Catalunya, atorga passaport a Jaume de Cartellà, de Girona, que va amb un
criat anomenat Salvador Vinyolas i un clergue de nom Jordi Oriol. Perpinyà.
Imprès i manuscrit. 1 p.
Castellà
1640,
gener, 28

Convocatòria a Corts generals de Felip lV dirigida a Francesc de Cartellà

Moja 1 bis/23

El rei Felip IV convoca al noble Francesc de Cartellà a les Corts Generals a
celebrar el 15 d'abril de 1640. Madrid. [2] p.
Llatí
1644, març, "Còpia de la sententia dels acessors dels diputats del General de Catalunya
17
dada a favor dels nou embaxados a 17 de mars de 1644"

Moja 75/III

Còpia simple.
Llatí
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1653, març, Convocatòria a Corts del lloctinent i capità general de Catalunya Joan Josep
16
d'Àustria

Moja 1 bis/25

Joan Josep d'Àustria convoca al noble Francesc de Cartellà a les Corts a
celebrar a Barcelona el 31 de març de 1653. Barcelona. Imprès i manuscrit.
[2] p.
Llatí

1659, maig, Lletra de Francisco Sacirera a Lluís de Cartellà
24
Dossier amb la lletra de Francisco Sacirera, tractant de les paus. Madrid. 1
carta. 1 p.
Català

Moja 233/1/48

1713, agost, Lletra dels paers de la vila de Ponts al marquès de Cartellà
31
Dossier amb la lletra dels paers de la vila de Ponts, agraïnt les gestions del
marquès envers la vila de Ponts. Ponts (la Noguera). 1 carta.
Català

Moja 233/1/71

1713, juliol,
2

Moja 233/2/5

Lletra d'Andrés Sala al marquès de Cartellà
Dossier amb la lletra d'Andrés Sala, demanant el favor d'una gestió de
l'administració. Alacant. 1 carta. [2] p.
Castellà

1713,
novembre,
10

Lletra del comte de Robres al marquès de Cartellà

1714,
setembre,
27

Lletra de José de Grimaldo al marquès de Cartellà

1724,
novembre,
30

Carta de Felip V al marquès de Cartellà

Moja 233/1/70

Dossier amb la missiva del comte de Robres, tractant, entre altres, de
càrrecs de Ponts. [Huelva?]. 1 carta. 1 p.
Castellà
Moja 233/1/61

Dossier amb la missiva del José de Grimaldo, en la que, després d'exposar
que ha rebut la lletra del marquès de Cartellà en la que manifesta que un
mercadèr francès espargia la notícia que enviava diners als rebels de
Barcelona, motiu pel qual demanava la intervenció reial, comunica que el rei
té bon concepte del marquès i que necessita de més proves. Madrid. 1 carta.
Castellà
Moja 1 bis/31

El rei comunica al marquès de Cartellà que els prelats, grans d'Espanya i
noblesa titulada, així com també els comissaris de les ciutats i viles amb vot
a Corts, que van concórrer a Madrid en el Convent de Sant Jeroni, han jurat
fidelitat al príncep Ferran VI, i, en consideració que han de fer el mateix tots
els que no hi foren presents, ha ordenat al comte de Montemar rebi el
jurament i homenatge del marquès de Cartellà. Madrid. Signatura
estampillada. [2] p.
Castellà

Fons Marquesat de Moja
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[1508], abril, Cartell de deseiximent de Miquel de Cartellà contra Bernat de Camós
1
Miquel de Cartellà després de manifestar a Bernat de Camós que és
coneixador que ha tramès un cartell a la Torre de Cartellà, no accepta el
deseximent. Cassà [de la Selva] (Gironès). 1 p.
Català

Caixa XI/78

[1508], abril, Cartell de deseiximent de Miquel de Cartellà contra Bernat de Camós
1
Miquel de Cartellà després de manifestar a Bernat de Camós que és
coneixador que ha tramès un cartell a la Torre de Cartellà, no accepta el
deseximent. Cassà [de la Selva] (Gironès). 1 p.
Català

Caixa XI/77

[1626]

Moja 19/9

Antecedents documentals de la noblesa del llinatge Cartellà de l'Arxiu Reial
de Barcelona
Dossier que inclou apunts de Francesc de Cartellà, amb els títols següents:
"Memorial de les lletres reals se han de traure del Archiu Real de Barcelona
a petició de Alexandre y Francesch de Cartella" i "Notas o kalendaris de
cartas que son en lo arxiu del rey de Barcelona en les quals los reys de
Aragó quant escrivian als de la casa de Cartellà los tractavan de nobles",
redactats amb la finalitat d'aconseguir de l'Arxiu Reial de Barcelona
antecedents sobre la noblesa del seu llinatge i poder possiblement tramitar la
declaració de noblesa del llinatge i ser habilitats per participar en les Corts de
1626. [Girona]. 2 unitats. [5] p.
Català i llatí

1274, agost,
28 / 1305,
agost, 24 /
1626,
novembre, 3

"Lletras dels Reys de Aragó escritas a diversas personas de las de la casa
de Cartellà"

1274,
octubre, 30

Lletra de deseiximent de Galceran de Cartellà al rei en Jaume

Moja 324

Llibre factici amb les transcripcions de lletres conservades en l'Arxiu Reial de
Barcelona referents al llinatge Cartellà, possiblement redactat amb la intenció
de tramitar la declaració de noblesa d'aquest llinatge i aconseguir així
l'habilitació per poder assistir a les Corts de 1626. La participació
d'Alexandre, Galceran i Francesc de Cartellà en aquesta cort es precisament
recollida en el darrer assentament, que dóna testimoni de la seva participació
per constar en el procés familiar del Braç Militar. Lletres dels reis Jaume I,
Pere II el Gran, Jaume II dirigides a Guillem Galceran de Cartellà (amb una
lletra d'aquest senyor dirigida al rei) [Barcelona]. Còpies autenticades pels
notaris Rafel Albert i/o Onofre Caixàs i rubricades per Honorat Duran i/o
Ferran Suro i Pere Barril, i/o Salvador Fàbrega i Pau Vinyoles. [36] p.
Llatí i català
Moja 19/8

Galceran de Cartellà després de manifestar que no podent faltar a Ramon de
Cardona, el qual ha estat objecte de greuges per part del rei, qui ha trencat
els costums i usatges de Catalunya, romp amb el monarca. A continuació
segueix la lletra reial de resposta en la qual el rei en Jaume manifesta que
no ha estat la seva voluntat fer cap tort a Ramon de Cardona ni tampoc a
Galceran de Cartellà ni a ningú Barcelona. Còpia. [2] p.
Llatí i català

Fons Marquesat de Moja
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01.03.02.04.04. NOBLESA I ORDES MILITARS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1507,
Cartell de deseiximent de Miquel de Cartellà a Joan i Bernat de Camós
novembre, 6
Miquel de Cartellà després d'acusar a Joan i Bernat de Camós, pare i fill, de
no respectar la llei i les pràctiques de la condició noble, els desafia. Torre de
Cartellà (Selva). Còpia. 1 p.
Català

Caixa XI/76

1508, març, Cartell de deseiximent de Miquel Cartellà a Joan de Camós
3
Miquel de Cartellà respon a Joan de Camós pel cartell que ha penjat a la
porta de l'església de Maçanet, i l'acusa de diversos delictes. Castellar [del
Vallès] (Vallès Occidental). 1 p.
Català

Caixa XI/80

1508, març, Cartell de deseiximent de Bernat de Camós
Caixa XI/66
4
Bernat de Camós, en resposta al cartell que va enviar Miquel de Cartellà a
son pare, Joan de Camós, i a ell, acusant-los de no haver observat les
pràctiques acostumades. L'acusa de mentider i accepta el deseiximent. Sant
Cebrià dels Alls (Baix Empordà). 1 p.
Català
1509, maig, Cartell de deseiximent de Miquel de Cartellà a Baldiri Agullana
16
Miquel de Cartella informa a Baldiri Agullana que com que sap que no podrà
faltar al seu gendre, amb qui estarà en guerra, el desafia com també als
seus fills Rafel i Joanot. Santa Coloma de Farners (Selva). 1 p.
Català

Caixa XI/68

1509, maig, Cartell de deseiximent de Miquel de Cartellà a Galceran Llor
16
Miquel de Cartella, acusa a Galceran Llor de fer cavalcades amb gent amb
qui està en guerra i el desafia. Santa Coloma de Farners (Selva). 1 p.
Català

Caixa XI/67

1509, maig, Cartell de deseiximent de Miquel de Cartellà a Ramon de Xatmar
Caixa XI/70
16
Miquel Cartellà després de manifestar que Ramon Xatmar no creu que ignori
el plet entre Joan de Camós i la casa del seu pare, del qual en dóna
informació, el desafia. Santa Coloma de Farners (Selva). 1 p.
Català
1509, maig, Cartell de deseiximent de Miquel Cartellà a Ramon Xatmar
Caixa XI/69
16
Miquel Cartellà després de manifestar que Ramon Xatmar no creu que ignori
el plet entre Joan de Camós i la casa del seu pare, del qual en dóna
informació, el desafia. Santa Coloma de Farners (Selva). 1 p.
Català
1509, maig, Cartell de deseiximent de Galceran Lor a Miquel Cartellà
26
Galceran Lor en resposta a un desafiament de Miquel de Cartellà, l'accepta.
Girona. 1 p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.03.02.04.04. NOBLESA I ORDES MILITARS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1509, maig, Cartell de deseiximent de Joanot Agullana a Miquel Cartellà
26
Joanot Agullana accepta el deseiximent de Miquel Cartellà. Pla de Girona. 1
p.
Català

Caixa XI/73

1509, maig, Cartell de deseiximent de Baldiri i Rafael Agullana a Miquel Cartellà
26
Baldiri i Rafael Agullana, pare i fill, en resposta a un desafiament de Miquel
de Cartellà, l'accepten. Castell de Cartellà, Maçanet de la Selva (Selva). 1 p.
Català

Caixa XI/71

1511,
desembre,
31

Cartell de deseiximent de Francesc Gilabert de Cruïlles a Miquel Sarriera

Caixa XI/74

1512

Part informativa d'una causa judicial relacionada amb l'homicidi de Benet
Cartellà

Francesc Gilabert de Cruïlles accepta el deseiximent de Miquel Sarriera.
Castell de Llagostera (Gironès). 1 p.
Català
Moja 567

Setanta-tres deposicions a un articulat judicial, que no es conserva, en el que
s'interroga sobre les morts de Benet Cartellà, Francesc de Cruïlles, baró de
Llagostera i Baldiri Agullana, amb motiu de les bandositats entre el baró de
Llagostera i Baldiri Agullana, d'una banda, i la família Cartellà i Miquel
Sarriera de l'altra. Inclou a l'inici un sumari dels testimonis. Barcelona. Còpia.
[319] p.
Llatí i català
1514,
octubre, 14

Cartell de deseiximent de Ramon de Sagarriga i Joanot Alemany al
vescomte de Rocabertí

Caixa XI/79

Ramon de Sagarriga i Joanot Alemany després d'exposar al vescomte de
Rocabertí que saben que per vassalls seus declara que en el termini d'un
mes entrarà en el castell de Pontons per força d'armes, el desafien. Castell
de Pontons (Alt Penedès). 1 p.
Català
1521,
Cartell de deseiximent de Gaspar Burguès Santcliment a Joan de Gualbes
Caixa XI/75
desembre, 4
Gaspar Burguès de Santcliment comunica a Joan de Gualbes que ha contret
matrimoni amb la seva filla Isabel per la qual cosa si gosa casar-la amb un
altre el combatrà a batalla a ultrança. Castell de Durban (Narbona). Còpia. 1
p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.03.02.06. MARMESSORIES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1575]

"Comptes donats per lo senyor Antic de Cartellà, ardiaca de Besalú, de la
tutela de Galceran de Cartellà son nabot"

Moja 19/42

Relació de pagaments efectuats per Antic de Cartellà com a tutor de
Galceran de Cartellà en les quals fa constar les despeses d'enterrament del
seu germà i pare de Galceran, Miquel de Cartellà. [Girona]. [5] p.
Català
[1598]

Relació de les despeses de viatge a Perpinyà efectuades per Galceran de
Cartellà i Francesc de Cruïlles com a tutors de Francisca Sarriera

Moja 19/57

Galceran de Cartellà i Francesc de Cruïlles signen l'inventari de les despeses
que efectuaren en el seu viatge de Girona a Perpinyà entre el 26 i el 2 de
març de 1598, com a tutors de Francisca Sarriera, pubilla, en el qual es
consignen el lloguer d'una mula, el sou de diferents partides d'homes per
protegir-los, l'hostal de Perpinyà i els preus dels dinars. [Girona]. [2] p.
Català
1533,
novembre,
19

"Deffinitió y remissió que fan Esteve Oliu y ses germanes a Miquel de
Cartellà"

Moja 19/25

Esteve Oliu, prevere, i les seves germanes Elisenda, viuda de Sebastià
Cellers, de Blanes, i Eulàlia, esposa de Joan Andreu, mariner també de
Blanes, com a hereus de l'heretat de Llorenç Duran, pagès de Maçanet,
atorguen davant Guillem Coll Manresa, notari de Blanes, a favor de Miquel
de Cartellà, marmessor i administrador dels béns de l'esmentat Duran,
escriptura de definició de comptes de l'administració de l'esmentada heretat.
Blanes (la Selva). Còpia autèntica estesa pel mateix notari autoritzant. [3] p.
Llatí
1575,
novembre,
22 - 1577,
agost, 13

"Comptes del que jo Barnat Codolosa com a procurador del senyor Antich de Moja 19/40
Cartellà, ardiacha reb per ell y dit senyor ardiacha me té feta procura com a
tudor y curador dels béns de mossèn Galceran de Cartellà de Massanet"
Assentaments comptables de Bernat Codolosa en relació a la curadoria dels
béns de Galceran de Cartellà, fill de Miquel, per poders atorgats per Antic de
Cartellà; en el que es fan constar les quantitats rebudes en concepte
d'arrendaments d'herbes, masos i censos. I acontinuació despeses
realitzades per l'esmentat procurador. [Girona]. [9] p.
Català

1576, juny,
13

Escriptura d'àpoca atorgada per Jaume Cos a favor d'Antic Cartellà

Moja 18/27

Jaume Cos, de la vila d'Amer, tutor i a més procurador dels curadors de Joan
Vilaret, àlies Miralpeix, fill i hereu de Damià Vilaret, àlies Miralpeix, de la vila
d'Anglès, atorga escriptura d'àpoca, protocol·litzada per Bernat Caselles, a
favor d'Antic Cartellà, ardiaca de la Seu de Girona, com a curador de
Galceran de Cartella, donzell, de 35 lliures a compliment de 120 del preu
d'una esclava de Granada que Miquel de Cartellà, pare de Galceran, va
comprar a Miquel Mercader difunt, donzell de la vila d'Anglès, el qual va fer
cessió de l'esmentada quantitat de diner a Damià Vilaret. Girona. Còpia
autèntica estesa pel mateix notari autoritzant. [4] p.
Llatí

Fons Marquesat de Moja
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01.03.02.06. MARMESSORIES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1577, juliol,
6

"Diffinitio feta per Galceran de Cartellà a Antic de Cartellà y a Pere de
Cartellà, sos oncles, y a Pere Galceran de Cartellà, senyor de Folgons, sos
tudors y curadors"

Moja 19/63

Galceran de Cartellà, senyor de Vilarnadal, fill de Miquel de Cartellà i
Margarida Desbac, atorga escriptura de definició de comptes davant Benet
Puig, notari de Vic, a favor de Pere Galceran de Cartellà, senyor de Folgons,
i dels seus oncles Antic i Pere de Cartellà, ardiaca de la Seu de Girona i
prevere respectivament, tots tutors i curadors de l'administració dels seus
béns, confessant-se satisfet i pagat. Girona. Còpia autènticada pel mateix
notari autoritzant. [5] p.
Llatí
1577, juliol,
7

"Memorial de [les joyes], or y plata que Antic de [Cartellà], ardiaca de la Seu Moja 19/46
de Gerona prom[eté] guardar y tenir en custòdia de Galceran de Cartellà son
nebot a 7 de juliol del any 1577"
Inventari dels béns de Galceran de Cartellà que són custodiats pel seu oncle
Antic de Cartellà. Es relacionen, sense que es faci constar el seu valor,
peces de roba amb els seus colors i qualitats, joies d'or, plata i amb perles, i
altres elements valuosos com, entre altres, una fruitera amb les armes de
Cartellà, dotze culleres i dues forquetes, de plata. Amb l'acceptació i el
reconeixement de l'inventari per part d'Antic de Cartellà. [Girona]. [4] p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.03.02.07. RECURSOS D'INFORMACIÓ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[c. 1749]

"Crisol de la verdad en defensa del dominio de las dezimas de las personas
seglares en el principado de Cathaluña justificada en tiempo y executoriada
por muchos siglos".

Moja 334/III

Tractat anònim sobre els delmes fonamentat en precedents històrics i
arguments jurídics. Sl. [98] p.
Castellà i llatí

Fons Marquesat de Moja
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01.03.03.01. ARXIU.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1636]

"Inventari o repartori de totes les escriptures y actes de la casa de Malla y de Moja 268
les rendes y propietats de aquella, y axí del Castell de Curull y forsa del Vilar,
situats en lo Bisbat de Vic, com del lloc, castell y terma de Vilarnadal, situat
en lo bisbat de Girona..."
Dossier que inclou l'inventari de l'arxiu del llinatge i patrimoni Malla redactat
en la major part per Francesc de Cartellà i Malla en el qual es troben
relacionades 530 unitats donant notícia dels seus suports (la majoria en
pergamí), les dates (de 1325 a 1636), atorgants i notaris autoritzants, amb
un regest del contingut i número d'inventari. I, separadament, una relació
d'arxiu amb el títol "Torelló y Curull" del fons instal·lats en un calaix amb
número 30, en el qual es troben regestades 50 unitats, seguint criteris
similars i datades entre 1195 i 1595, referents al patrimoni de Torelló i Castell
de Curull. [Girona]. 2 unitats. [201] p.
Català, castellà i llatí

[1770]

Relació sumària de l'arxiu del patrimoni Malla

Moja 30/8

Inventari anònim, possiblement redactat per un administrador del patrimoni
Moja del segle XVIII, del fons d'arxiu Malla que conté regestos de les
diferents peces inventariades amb els seus corresponents números de
catalogació els quals corresponen als donats a l'inventari de l'arxiu Malla
(Moja 522 i registre de la BC 30503): "Índex o reportori de tots los actes y
escripturas que se tròban y fan per la hisenda de la casa de Malla".
[Barcelona]. [9] p.
Català
sd.

Escriptures i títols relacionades amb el patrimoni i dominis de Vilarnadal

Moja 86/33

Fitxes amb els regestos de títols jurídics, principalment d'establiments
emfitèutics, però també de dues àpoques, una lletra citatòria de la Reial
Audiència, una donació, dues sentències arbitrals, una confessió emfitèutica,
un articulat d'una causa judicial, quatres capbreus, una concòrdia, un
inventari, un sindicat de la universitat, un censal, una definició i una reducció
d'un censal, del terme i lloc de Vilarnadal, amb els noms dels atorgants, les
dates de la signatura i el nom del notari autoritzant; títols datats entre 1423 a
1714. [Barcelona]. 185 unitats. [185] p.
Català

Fons Marquesat de Moja

937

01.03.03.02.01. GENEALOGIES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1610]

"Memòria de tots los antecessors y senyors de la casa de Malla que·s seran
pogut trobar y averiguar ab actes sian estats, y dels fills y successós que
auran tingut [...] feta per mi Francesc de Cartellà y Malla, descendent y
successor de dits sucessors de dita casa de Malla"

Moja 30/6

Francesc de Cartellà redacta la genealogia del llinatge Malla en el qual es
detallen passant des del primer membre conegut de l'any 1192, Vitulo de
Malla, fins a Galceran de Cartellà, nét de Magdalena de Malla, els
matrimonis i fills coneguts de cada generació, amb les dots aportades per les
mullers i altres referències com les escriptures de capítols matrimonials i
testaments. Inclou separadament un esborrany. [Girona]. 2 unitats. [41] p.
Català
1780, juliol,
20

Lletres de Joan Sauri Graell a Grau Cassani

Moja 491/16

Dossier amb la missiva de Joan Sauri Graell (prevere) en la que dóna
resposta a una de 15 de juliol de 1780, possiblement de Grau Cassani, i
dóna raó de les gestions fetes per trobar els antecedents notarials, capítols
matrimonials i testaments, de la successió hereditària des de Ponç de Malla
fins a l'actual marquesa de Cartellà i de Moja. Inclou dues relacions de
capítols matrimonials i testaments, amb les dates d'atorgament i notaris que
els van protocol·litzar dels llinatge Malla i Cartellà. Vic (Osona). 3 unitats. [8]
p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.03.03.02.03. RÈGIM MATRIMONIAL.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1414,
agost, 9]

"Capítols matrimonials de mossèn Jaume Ponç de Malla"

Moja 30/20

Ponç de Malla davant del matrimoni entre el seu fill Jaume Pons de Malla
amb Custòdia de Malla atorga escriptura d'heretament i donació per la qual
dóna al seu fill el castell i terme de Curull i tota la casa del Vilar, amb tots els
seus censos, rendes i bestiars; els delmes i rendes que cobra del lloc de
Sant Andreu del mateix terme; la carlania del Castell de Torelló amb tots els
seus censos i rendes; la part a ell pertanyent del delme de les parròquies de
l'esmentat castell i de la parròquia de Sant Llorenç Dosmunts; un molí draper
situat en la parròquia de Roda; la Batllia de la ciutat de Vic i els censos,
lluïsmes i altres rendes que reb de la mateixa ciutat; també li dóna el castell i
terme de Vilarnadal amb les seves jurisdiccions civil i criminal. La donació la
condiciona a pactes, vincles i condicions: el donador mentre visqui serà el
senyor "poderós i usufructuari" de tots els béns donats i la família del
donatari l'haurà d'honrar i obeïr; en cas de no voler o poder habitar junts,
Jaume Ponç de Malla podrà posseïr el Castell de Vilarnadal; en cas que el
donatari mori en vida del donador el conjunt del patrimoni revertirà al
donador. Jaume Ponç de Malla accepta i agraeix la donació. Inclou una còpia
relligada en la mateixa unitat. [Barcelona]. Còpies. [8] p.
Llatí i català
[1602]

"Memorial de la causa de suplicatió y contrari imperi que·s porta entre
Galceran de Cartellà y Monserrat Millars com a pare y llegítim administrador
de Raphel son fill se advertex lo següent"

Moja 30/38

Relació anònima en què es detalla, manera d'historial, de les principals fites
de la causa judicial de suplicació, des de la sentència de 7 d'abril de 1598,
per la qual va ser condemnat Montserrat Millars a satisfer a Galceran de
Cartellà 800 lliures pel dot de Margarida Miquel. [Barcelona]. [4] p.
Català
1405,
setembre,
26

Escriptura d'àpoca atorgada per Joana de Malla a favor d'Aldonça de
Castellet

Moja 30/30

Joana de Malla, vídua de Roger de Malla i filla de Grau Sespluga, escrivà de
porció del rei Joan d'Aragó, atorga davant Pere Andreu, notari de Barcelona,
escriptura per la qual reconeix haver rebut d'Aldonça de Castellet, cunyada
seva, 34.400 sous pel dot estipulat en els capítols matrimonials
protocol·litzats per Francesc Olsinelles, notari de Barcelona, el 26 de febrer
de 1373. Barcelona. Còpia simple. [11] p.
Llatí

Fons Marquesat de Moja
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01.03.03.02.03. RÈGIM MATRIMONIAL.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1486,
setembre,
25

"Capítols matrimonials de Pons de Malla ab Elisabet Planella"

Moja 30/24

Escriptura de capítols matrimonials, protocol·litzats per Bernat de Prat, notari
de Vic, atorgats entre mossèn Ponç Martí de Malla i d'Aldonça, cònjuges, i el
seu fill Ponç de Malla cavaller, d'una part, i Elisabet de Planella, i els seus
pares mossèn Manuel i Margarida, domiciliats en la sotsvegueria de Moja,
per l'altra, per la qual, davant el matrimoni celebrador entre Ponç de Malla i
Elisabet, disposen que Ponç Martí de Malla i la seva esposa Aldonça donen
al seu fill Ponç, sota pactes i condicions que es detallen, els castells i terres
de Vilarnadal, Caravull (sic) [per Curull?], Tavertet, la casa del Vilar, els
delmes de Sant Llorenç de Dosmunts, Sant Pere de Torelló, les carlanies
dels castells de Torelló i Gurb, la batllia del bisbe de Vic i els censos,
lluïsmes i altres rendes que reb de la mateixa ciutat; donació i condicions que
són acceptades pel fill. Per altra banda, Manuel de Planella, la seva esposa
Margarida i el seu fill Jordi Joan de Planella aporten al matrimoni 23.000
sous, en diferents partides i sota pactes i condicions que es detallen. Inclou,
separadament, la coberta d'una còpia simple no conservada. Moja, Olèrdola
(Alt Penedès). Còpia autèntica estesa per Gaspar Benet Prat, notari de Vic,
datada el 3 de març de 1584. 2 unitats. [18] p.
Català i llatí

1515,
"Capítols matrimonials de mossèn Antoni Vila ab Elisabet de Malla"
Moja 30/21
novembre, 7
Escriptura de capítols matrimonials, protocol·litzats per Bernat Alegret, notari
de Vic, atorgats entre Ponç de Malla cavaller, d'una part, i Antoni de Vila
mercader de Vic i el seu fill Antoni, per l'altra, per la qual, davant el matrimoni
d'Elisabet, filla de Ponç de Malla amb l'esmentat Antoni Vila, disposen que
Antoni Vila fa donació, sota pactes i condicions, al seu fill de 100 lliures de
renda en moneda barcelonesa en forma de patrimoni, que es detalla, i una
casa del carrer de Sant Hipòlit de Vic. Per altra banda, Ponç de Malla amb
consentiment de la seva esposa Elisabet, del seu fill Jaume Ponç i de
mossèn Joan Despujol, canonge i ardiaca de Vic i d'altres parents i amics,
dóna, sota pactes i condicions, en concepte de dot 25 lliures de renda a
cobrar de la batllia de les rendes del bisbe de Vic. Inclou separadament còpia
simple de la clàusula de la donació de Ponç de Malla. Osona. Còpia
autèntica estesa per Gaspar Benet, notari de Vic, el 3 de març de 1584.
Castell de Savassona (Tavèrnolas, Osona). 2 unitats. [13] p.
Llatí i català

1520,
octubre, 12

Escriptura de poders atorgada per Ponç de Malla, la seva esposa i la seva
filla a favor de Joan Bergada

Moja 30/26

Ponç de Malla, cavaller, la seva esposa Elisabet i la filla d'ambdós
Magdalena atorguen poders davant Salvi Beulo, notari de Vic, a favor de
Joan Bergada, prevere de Vic, perquè pugui atorgar carta d'indemnitat a
favor de Jordi Joan de Planella i de Talamanca, el seu fill Bernat Joan i la
seva esposa Jerònima en relació al dot d'Elisabet de Malla, esposa de Ponç
de Malla. Vic. Còpia autèntica.1 p.
Llatí

Fons Marquesat de Moja
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01.03.03.02.03. RÈGIM MATRIMONIAL.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1521,
novembre,
21

Contracte de venda de bestiar entre Ponç de Malla i Miquel de Cartellà

Moja 19/22

1542,
gener, 15

"Capítols matrimonials de mossèn Joan Pons Malla de la senyora Foix"

Ponç de Malla, cavaller, domiciliat a Vic, amb la intenció de satisfer el dot de
la seva filla Magdalena al seu gendre Miquel de Cartellà, i davant els
testimonis de Joan Bergadó, prevere, i Pere Arnaldo, li ven 200 vaques, 524
ovelles i 266 borrecs per 80 lliures. [Vic (Osona)] Còpia simple. [2] p.
Llatí

Moja 30/22

Escriptura de capítols matrimonials, protocol·litzats per Bernat Buada, notari
de Vic, atorgats entre Joan Ponç de Malla cavaller, fill i hereu universal de
mossèn Jaume Ponç de Malla i de Custòdia, difunts, d'una part, i Joan Pere
de Foix, la seva esposa Elisabet i la seva filla Joana, per l'altra, per la qual,
davant el matrimoni celebrador entre Joan Ponç de Malla i Joana de Foix,
disposen que Joan Pere de Foix, la seva esposa i el fill d'ambdós Jaume
donen a Joana en forma de dot 40.000 sous barcelonesos, en diferents
partides i sota pactes i condicions que es detallen, mentre que Joan Ponç de
Malla aporta en forma d'escreix 20.000 sous. Ripoll. Còpia autèntica estesa
per Miquel Pelegrí, notari de Ripoll, el 19 de febrer de 1563. [6] p.
Llatí i català
1562, juny,
17

"Capítols matrimonials de mossèn Joan Pons Malla y dona Margarida
Grimau"

Moja 30/23

Escriptura de capítols matrimonials, protocol·litzats per Pere Ferrer, notari de
Peralada, atorgats entre Ponç de Malla donzell, senyor del Castell de
Vilarnadal i de Vilar de Malla, d'una part, i Francesc Grimau donzell,
domiciliat en la vila de Perpinyà i les seves germanes Peronella i Margarida,
tots fills de Vidal Grimau i Àngela, difunts, per l'altra, per la qual, davant el
matrimoni celebrador entre Ponç de Malla i Margarida Grimau, disposen el
dot i l'escreix. Peralada (Alt Empordà). Còpia autèntica estesa per Joan
Morer, notari de Barcelona, el 20 de març de 1565. [10] p.
Llatí i català
1566, març, Partida en la taula de canvi de Barcelona del depòsit de la restitució del dot
11
aportat per Joana de Foix

Moja 19/43

Miquel de Cartellà, donzell, deposita en la Taula de Barcelona 2.150 lliures a
favor d'Elisabet Ortofà i de Foix, viuda de Joan Pere de Foix, i al seu fill
Jaumot per la restitució de 2.000 lliures del dot de la difunta Joana de Foix,
primera muller de mossèn Joan Ponç de Malla, difunt, donzell i senyor de
Vilarnadal; restitució acordada per concòrdia protocol·litzada per Jaume
d'Encontra el 13 d'octubre de 1565. [Barcelona]. 1 p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.03.03.02.04. TESTAMENTS I TESTAMENTARIES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1325,
novembre,
10

"Clàusula hereditària del testament del quòndam Guillem de Malla feta a 4
dels idus de nohembre 1325"

Moja 30/10

Clàusula del testament de Guillem de Malla per la qual fa hereu al seu fill
primogènit. Sl. Còpia simple. [4] p.
Llatí
1348, juny,
29

"Clàusula hereditària del testament del quòndam Pons de Malla feta·ls 3 de
las chalendas de juliol 1348"

Moja 30/11

Clàusula del testament de Ponç de Malla per la qual fa hereu al seu fill Roger
de Malla. Sl. Còpia simple. [3] p.
Llatí
1388,
octubre, 14

Testament de Roger de Malla

Moja 30/12

Roger de Malla atorga testament pel qual nomena marmessors i institueix
hereu al promogènit del llinatge. Inclou separadament còpia autèntica de la
clàusula hereditària. Sant Andreu de la Vola, Sant Pere de Torelló (Osona). 2
unitats. [12] p.
Llatí
1390, abril, 3 Testament de Guillem de Malla

Moja 30/9

Guillem de Malla atorga testament pel qual nomena com a marmessors a
Francesc de Malla, a la seva esposa Constança, al seu fill Gilabert i a Bernat
de Predolo, canonge de Vic i fa hereu al seu fill Ponç. Inclou separadament
còpia autèntica d'algunes clàusules. Vic. Còpies autèntiques esteses el 26 de
març de 1460 i 20 d'octubre 1407 respectivament. 2 unitats. [37] p.
Llatí
1396,
"Clàusulas del testament de Constansa muller de Guillem de Malla"
Moja 30/13
febrer, 11 1402, març, Clàusules hereditàries de Constança Mir, viuda de Guillem de Malla, per les
11
quals disposa que Pere i Bartomeu Mir, germans seus i tutors i curadors dels
nebots Guillem i Francesc Malla, facin la partició de l'herència en parts
iguals, i diligències posteriors relatives a l'herència. Vic (Osona). [12] p.
Llatí

1457, juliol,
1

Testament de Ponç de Malla

Moja 30/14

Ponç de Malla, cavaller, atorga testament pel qual nomena marmessors,
disposa obres pies i fa hereu universal al seu fill Ponç Martí de Malla. Inclou
separadament còpia de la clàusula hereditària. Vic (Osona). Còpia autèntica
estesa per Onofre Coma, notari de Vic, el 20 d'abril de 1584, i còpia simple.
2 unitats. [19] p.
Llatí

Fons Marquesat de Moja

942

01.03.03.02.04. TESTAMENTS I TESTAMENTARIES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1505, març, Testament de Gelabert de Malla
Moja 30/15
3
Gelabert de Malla, senyor de la Torre de Vilafreser, fill de Ponç Martí de
Malla, domiciliat a Vilarnadal, i d'Aldonça, difunta, nomena com a
marmessors al seu germà Roger de Malla, al seu cunyat Gerard de Saguriols
i la seva esposa Caterina; elegeix sepultura i disposa obres pies i llegats. Fa
hereu universal al seu fill Gabriel Joan de Malla sota condicions
fideïcomissàries. Bàscara (Alt Empordà). Còpia autèntica datada el 6 de
març de 1536 i còpies simples. 4 unitats. [24] p.
Llatí
1519,
desembre,
22

Testament de Ponç de Malla

Moja 30/16

Ponç de Malla, cavaller i senyor del Castell de Curull i de la casa del Vilar,
atorga testament, que és protocol·litzat per Joan Francesc Franc, notari de
Vic, pel qual nomena com a marmessors a Joan Despujol, canonge de Vic;
Roger de Malla, donzell i germà seu, i a la seva esposa Elisabet. Elegeix
sepultura en el vas familiar de la Seu de Vic o al del Vilar o a Vilarnadal.
Disposa obres pies, fa llegats i nomena hereu universal a Jaume Ponç de
Malla sota condicions fideïcomissàries. Inclou separadament una còpia. Vic.
Còpies autèntiques esteses pel notari autoritzant i per Salvi Beulo, notari de
Vic, aquest darrer datat el 21 de febrer de 1564. 2 unitats. [17] p.
Llatí i català

1523, agost, Escriptures d'àpoques atorgades per Jaume Ponç de Malla a favor d'Isabel
Moja 30/31
29 / 1523,
de Malla
agost, 31
Jaume Ponç de Malla, fill i hereu universal del seu difunt pare Ponç de Malla,
cavaller, reconeix en dues àpoques haver rebut de la seva mare Elisabet,
vídua de Ponç de Malla, i per mans de Pere Bergada, daguer i procurador
seu, mobles i objectes, que es detallen, els quals havien estat del seu pare i
objecte d'un inventari redactat per Salvi Beulo, notari de Vic. Inclou
separadament una còpia simple del segle XVIII. Vic (Osona). Còpia autèntica
estesa el 8 d'octubre de 1524. 2 unitats. [8] p.
Llatí i català
1526, juny, Testament de Jaume Ponç de Malla i inventari post mortem dels béns de
Moja 30/17
21 / 1521,
Ponç de Malla
desembre, 6
Dossier amb les darrers voluntats de Jaume Ponç de Malla, senyor del
castell de Vilarnadal, per les quals sentint-se malalt, nomena com a
marmessors a Joan Pujol, canonge de Vic; Bernat Joan Planella i a la seva
esposa Custòdia; elegeix sepultura en el cementiri de l'església de Sant Pere
de Vilarnadal; deixa 80 lls. a l'església on el seu cos sigui sepultat; fa altres
deixes piadoses i familiars, i institueix hereu universal al seu fill Joan Ponç de
Malla o en el seu defecte el seu parent més proper en cas d'absència de
descendència directa. Segueix a continuació l'inventari post mortem dels
béns de Ponç de Malla redactat per Salvi Beulo, notari de Vic, a requeriment
d'Elisabet de Malla, viuda seva. Vic. Còpia autèntica signada per Antoni
Mijavila i còpia simple. 3 unitats. [25] p.
Llatí i català

Fons Marquesat de Moja
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01.03.03.02.04. TESTAMENTS I TESTAMENTARIES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1564, agost, Inventari post mortem dels béns de Ponç de Malla
1
Antoni Antic Llavanera, notari de Figueres, a requeriment de Francesc
Grimau, procurador de Glaudi de Lanuça i de la seva esposa Margarida de
Malla, protocol·litza l'inventari de l'heretat de Ponç de Malla, amb la
descripció del contingut moble i del bestiar dels castell de Vilar i Vilarnadal.
[Vilarnadal (Alt Empordà)]. Còpies autèntiques esteses pel mateix notari
autoritzant i per Ignasi Teixidor, notari de Perpinyà. 2 unitats. [42] p.
Llatí i català

Moja 30/19

1564,
desembre,
17

Moja 30/18

"Inventari de las scriptures se trobaren en un cofre quant morí lo quondam
mossèn Joan Pons de Malla"
Gabriel Comella, rector i notari de la vila de Torelló, a provisió de Gabriel
Domènech, procurador de la senyora Margarida de Malla i Grimau, viuda de
Ponç de Malla, redacta l'acta d'inventari de les escriptures trobades en un
cofre gran tancat amb clau trobat en el Castell del Vilar. Torelló (Osona).
Còpia simple. [8] p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.03.03.02.05. CAUSES JUDICIALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1698]

Memorials de dret d'una causa judicial per un fideïcomís establert per Ponç
Martí de Malla

Moja 30/39

Dossier amb els dictàmens anònims per defensar els drets de Geltrudis de
Cartellà. [Barcelona]. Esborranys. 2 unitats. [5] p.
Català
1580,
gener, 21 1581, juny,
15

Causa judicial oberta per Eugènia Malla, monja de Montisió, contra Galceran Moja 30/35
de Cartellà

1700,
octubre, 14

"Pro Nob. Gertrude de Cartellà et Malla, vidua don Ludovici de Cartellà et
Desbach, cum nobili Hieronymo de Ferrer Lupià Vila et Çavassona: ad
relationem nobilis et eruditissimi don Petri de Amigant, regii consiliarii:
actuario Francisco Rossinès".

Jaume Homs, procurador d'Eugènia de Malla, monja del Monestir de la
Beata Maria de Montesion, suplica a la Reial Audència l'evocació d'un plet
contra Galceran de Cartellà. Inclou, separadament, dues al·legacions amb la
firma Rodés i un rebut de 13 lliures, 4 sous estès per Andreu Collell, notari, a
favor de Galceran de Cartellà pels honoraris cobrats per la còpia del procés
judicial i per la meitat del salari del jutge. Barcelona. Còpia simple i originals.
4 unitats. [49] p.
Llatí i català
Moja 38/I/27

Al·legació judicial redactada pels doctors en dret Jacint Dou i Joan Vayreda
sobre els drets que amparen a la noble Gertrudis de Cartellà en la causa
oberta sobre el fideïcomís establert per Ponç de Malla i Elisabet Planella.
Imprès. [Barcelona]. S.n. impr. 28 p.
Llatí i català
1701, maig, "Additio pro Nob. Gertrude de Cartellà et Malla, vidua don Ludovici de
3
Cartellà et Desbach, cum Nob. Hieronymo de Ferrer Llupià Vila et
Çavassona: referente Nob. et eruditissimo D. Petro de Amigant, R.
consiliario: actuario Francisco Rossinès".

Moja 38/I/28

Addició dels doctors en dret Jacint Dou i Joan Vayreda a l'al·legació que
varen redactar sobre els drets que amparen a la noble Gertrudis de Cartellà
en la causa oberta sobre el fideïcomís establert per Ponç de Malla i Elisabet
Planella. Barcelona. Imprès. [Barcelona]. S.n. impr. 30 p.
Llatí
1720,
octubre, 1

"Regia et magistralis sententia lata 1 octobris 1720 in causa vertenti in R.
Moja 38/I/35
Audientia, in aula nobilis don Leonardi Gutierrez de la Huerta, militis Ordinis
de Alcantara in favorem nobilis Hieronymi Fausti de Ferrer et de Llupià,
contra nobilem ... Petrum de Cartellà et Desbach, Marchionem de Cartellà, in
qua in suffragiorum paritate, suum protulit nobilis, longeque prestans senator
D.Thomàs de Ruiz et Muñòs, aulae ... Emanuëlis de Toledo / in actis antea
Francisci Rossinès, nunc Iosephi Mas not."
Sentència de la Reial Audiència per la qual es declara hereu del noble
Geroni de Ferre al seu fill Geroni. Imprès. Barcelona. Ex. Typ. Jacobi Surià.
[17] p.
Llatí i castellà

Fons Marquesat de Moja
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01.03.03.02.05. CAUSES JUDICIALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1770, agost, "Demonstración jurídica por la egregia doña Maria Josepha Queralt i de
6
Pinós, condesa de Sta. Coloma viuda, en calidad de única tudora de su
hijo... Juan Bautista de Queralt y Descatllar, Desbach y de Pinós, actual
conde de Santa Coloma y marqués de Besora, en el pleyto que sigue con...
Ignacio Desbach y de Oms, marqués de Cartellá: en la Real Audiencia de
Cathaluña y sala en que preside... Joseph Martínez de Pons...: relator Dr.
Felix Vila y Vila: escrivano Joseph Bosom ... "

Moja 38/II/7

Segona al·legació, continuació del dictamen, imprès l'any anterior, del doctor
Jeroni Ardèvol sobre els drets que amparen al comte de Santa Coloma en la
successió dels béns hereditaris d'Isabel Descatllar, amb el títol
"Demonstracion jurídica por la egregia doña Maria Josepha Queralt i de
Pinós, condesa de Sta. Coloma viuda, en calidad de única tudora de su
hijo... Juan Bautista de Queralt y Descatllar, Desbach y de Pinós, actual
conde de Santa Coloma y marqués de Besóra, en el pleyto que sigue con...
Ignacio Desbach y de Oms, marqués de Cartellá: en la Real Audiencia de
Cathaluña y sala en que preside... Joseph Martinez de Pons... : relator Dr.
Felix Vila y Vila: escrivano Joseph Bosom..." Inclou un arbre geneològic.
Imprès. Barcelona. Impremta de Joan Nadal. 40, [1] p.
Castellà i llatí

Fons Marquesat de Moja
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01.03.03.03.01.01. LLIBRES MESTRES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1556]

Llevador de Ponç de Malla

Moja 501/X

Registre de rendes percebudes per Ponç de Malla en les localitats de
Torelló, Sant Pere i Sant Vicenç de Torelló, Saderra, Vidrà, Sant Martí
Sescorts, Vic, Vilarnadal i Cabanes. [Vilarnadal (Alt Empordà)]. [13] p.
Català

Fons Marquesat de Moja

947

01.03.03.03.01.02. COMPTABILITATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1534 - 1543 Llibre de comptes d'Elisabet de Malla com a marmessora i curadora dels
germans Ponç i Francesc de Malla

Moja 319

Llibre de despeses i de rendes d'Elisabet de Malla, amb anotacions i rebuts
sobre els delmes i censos de Sant Pere de Torelló, la Vola, Vilarnadal i casa
del Vilar, els arrendaments de les herbes de la casa del Castell de Curull i
casa del Vilar i altres rendes senyorials; despeses domèstiques (calçar i
vestir, jornals de criades) i pel lloguer de la casa on vivia, compres de
veremes i inventari dels béns mobles del Vilar. Vic. [76] p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.03.03.03.02.01.01. TÍTOLS I POSSESSIÓ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1660]

Planta del territori anomenat les Planes o Biart de Vilarnadal

Moja 74/2

Croquis de les terres que es troben encerclades entre el riu Llobregat de
l'Empordà, i que alhora serveix de fita divisòria amb el terme de Cabanes, a
mig dia; el camí que va de Massarac a Cabanes, i que alhora també serveix
de fita divisòria amb el terme de Peralada, i el rec de l'estany Sort, amb
notícia de les dates dels establiments i dels capbreus. [Vilarnadal (Alt
Empordà)]. 2 unitats. [2] p.
Català
[1740]

"Notas y canalars de actes de possecions presas de la jurisdictio civil y
criminal del lloch y terme de Vilarnadal, delmes, censos y demés rendas de
aquell en diferents temps"

Moja 74/70

Inventari cronològic i història anònima dels actes de possessió de la
jurisdicció civil i criminal del terme de Vilarnadal des de 1565 fins a 1660,
amb el nom del notari i el regest de les escriptures de les actes de possessió
de 1565, 1602, 1655 i 1660. [Barcelona]. [8] p.
Català
[1760]

Pla d'uns terrenys situats entre el camí Ral de Peralada a la Jonquera i el riu
Llobregat

Moja 86/11

Croquis amb els límits d'uns terrenys, possiblement de Vilarnadal, situats
entre el camí Ral de Peralada a la Jonquera i el riu Llobregat; en el que es
detallen els llits del riu, el camí ral, les fites de les propietats d'Anton Agué i
Josep Farreró. A l'angle dret, una cartel·la en forma d'escut amb una
descripció del dibuixat. [Vilarnadal (Alt Empordà)]. 1 p.
Català
[1780]

"Planta del riu [Llogregat de l'Empordà]"

Moja 74/3

Croquis del riu Llobregat de l'Empordà en el pas que serveix de fita divisòria
entre el terme de Vilarnadal i el de Cabanes, amb el dibuix d'una resclosa
feta pels veïns de Cabanes i el llit del trenc del riu primitiu. [Vilarnadal (Alt
Empordà)]. 1 unitat. [1] p.
Català
1302,
desembre,
25

"Còpia simple del acte de Rodalia del terme de Masarac"

Moja 74/4

Dalmau de Rocabertí, senyor del Castell de Peralada, fa donació a Santa
Maria de l'Om i a Ramon de Puig, prior de Monestir de Vilabrertran, de la
jurisdicció civil i criminal, mer i mixt imperi, del territori de Masarac comprès
entre unes fites que es descriuen. [Peralada (Alt Empordà)]. Còpia del segle
XVII. [2] p.
Llatí

Fons Marquesat de Moja
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01.03.03.03.02.01.01. TÍTOLS I POSSESSIÓ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1336,
novembre,
25

Escriptura de donació de la jurisdicció civil i criminal fins a vessament de
sang del territori de Vilarnadal atorgada per Jofre de Rocabertí a favor de
Pere de Canadal i Guillem d'Avinyó

Moja 74/16

Jofre de Rocabertí, senyor del Castell de Peralada, fa donació a Pere de
Canadal i a Guillem d'Avinyó de la jurisdicció civil i criminal fins a vesament
de sang del territori de Vilarnadal comprès entre unes fites que es descriuen.
Inclou una nota amb els regestos d'aquesta escriptura i de l'atorgada per
Dalmau de Rocabertí a Berenguer de Canadal el 2 de setembre de 1432.
Peralada (Alt Empordà)]. Còpia autèntica estesa per Roc Albareda, datada el
26 de gener de 1690 i rubricada pels notaris Josep Fores, Feliu Costa i
Bartomeu Llobet, notaris de Barcelona. 2 unitats. [6] p.
Llatí i català
1432,
Escriptura de donació de les jurisdiccions civil i criminal del Castell de
setembre, 2 Vilarnadal atorgada per Dalmau de Rocabertí a favor de Berenguer de
Canadal

Moja 86/8

Dalmau de Rocabertí, vescomte de Rocabertí i senyor de Peralada, dóna a
Berenguer de Canadal, senyor del Castell de Vilarnadal, en atenció als
serveis militars prestats en la campanya de Gerba, les jurisdiccions civil i
criminal de Vilarnadal. Testimoni notarial estès per Joan Francesc Verneda, i
amb les rúbriques de Josep Vilamal i Salvador Carreres, tots notaris de
Barcelona. Barcelona. [8] p.
Llatí
1432,
"Còpia de la donatió feta per Dalmau vezcompte de Rocabertí a Berenguer
setembre, 2 de Canadal del feu y jurisdictio de Vilarnadal y del bosc y resclosa que es lo
terme de Cabanes"

Moja 86/28

Dalmau de Rocabertí, vescomte de Rocabertí i senyor de Peralada, en
atenció als mèrits militars prestats per Berenguer de Canadal, cavaller i
senyor del Castell de Vilarnadal, en la conquesta de l'illa de Gerba, davant
Joan Montoll, secretari del rei i notari, li fa donació de tota la jurisdicció civil i
criminal i de tota la directa señoria i feu del lloc, terme i Castell de Vilarnadal,
així com també del bosc anomenat "Resclosa", situat en el terme de
Cabanes. Gerba. Còpia simple. [6 p].
Llatí
1467,
febrer, 13

Escriptura de venda atorgada per Antoni Castellar com a procurador
d'Aldonça, viuda de Bernat de Fontcoberta, i de les seves filles a favor de
Joan de Boixadors

Moja 74/18

Antoni Castellar, prevere i procurador d'Aldonça, viuda de Bernat de
Fontcoberta, i de les seves filles Francisca i Isabel atorga venda a Joan de
Boixadors, senyor de Cabanes, dels terços, lluïsmes i foriscapis i els altres
drets del domioni directe de diferents peces de terra de Cabanes i Masarac.
Peralada (Alt Empordà). Còpia. [13] p.
Llatí

Fons Marquesat de Moja
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01.03.03.03.02.01.01. TÍTOLS I POSSESSIÓ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1470, juny,
28 / 1476,
juliol, 19

Escriptura de concòrdia atorgada entre Ponç Martí de Medalla i Miquel
Llança i Joan Gastó

Moja 86/12

Peralada (Alt Empordà). Còpia amb la diligència de 19 de juliol de 1476
incompleta. [24] p.
Llatí i català

1623,
"Memòria de pessas de terra fetas llaurar per lo señor de Vilarnadal, las
febrer, 20 - quals són en frontera dels termens de Sant Climent y de Masarac"
1631,
novembre, 6 Francesc de Cartella assenta en tercera persona i a manera de dietari les
rompudes, collites, pastures i altres actes referents als drets jurisdiccionals i
de possessió de les terres que termenegen amb les localitats de Vilarnadal i
Masarac, així com també de tot el terme de Vilarnadal. Vilarnadal. [22] p.
Català

Moja 54/29

1626,
octubre, 13
/ 1626,
novembre,
20 /

"Concòrdia acerca la divisió dels termens de Vilarnadal y Masarach,
ensemps ab transumpto de la Bulla confirmativa de aquella"

Moja 86/7

1655,
gener, 5

"Acte de pocessió del Castell, lloch y terme de Vilarnadal del canonge
Moja 54/51
Bassedas per la mercè li feu lo Rey de França o son virey en Catalunya en lo
camp devant Girona..."

Pere Cases, prevere, com a prior del Priorat de Nostra Senyora de l'Om
senyor del terme i jurisdicció de Masarac, i Francesc de Cartellà i Malla,
senyor del castell, terme i jurisdicció de Vilarnadal, amb voluntat d'acabar el
conflicte per raó dels límits i la divisió de les jurisdiccions dels termes de
Masarac i Vilarnadal, i que són objecte d'una causa judicial oberta en la Reial
Audiència, amb Jeroni Senjust com a relator i Jeroni Bosch com a notari,
concorden, amb la intervenció de Francesc Marsal i de Pere Terrats, la
renúncia al plet i estableixen els límits dels dos termes. Segueixen el decret i
l'autorització del bisbe de Girona i la butlla de confirmació del Papa Urbà VIII.
Vilarnadal (Alt Empordà) i Roma. Còpia autèntica estesa per Onofre Caixes.
[11] p.
Català i llatí

Benet Fluvià i Abrich, notari de Perpinyà, amb la presència de Joan de
Bassedas, canonge de la Catedral de Girona, i davant els testimonis de Joan
Bergonyós, pagès de Palafrugell, i Isidor Bautinja, pagès de Parelada, estèn,
a requeriment de Francesc Almar, algutzir reial, acta de possessió; amb la
donació, que transcriu, del rei de França del lloc de Vilarnadal a Joan de
Bassedas el 17 d'agost de 1653, i presa de possessió de l'esmentat canonge
del lloc de Vilarnadal de la jurisdicció civil i criminal i de les rendes. Perpinyà.
Còpia autèntica. [9] p.
Llatí i català
1705 /
"Diferents notas y fragments de escripturas fahents per lo patrimoni de
1774 - 1797 Vilarnadal"

Moja 86/23

Català, castellà i llatí
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01.03.03.03.02.01.01. TÍTOLS I POSSESSIÓ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1806,
febrer, 1

Lletra de Joan Pla a Esteve Milans i Fort

Moja 86/32/15

Joan Pla tracta de les fites de Vilarnadal. Palau-saverdera (Alt Empordà). 1
lletra. 2 p.
Català

1845,
Relació jurada de les propietats de la marquesa de Moja de la Torre en el
desembre, 5 terme de Vilarnadal

Moja 54/103

Dossier amb l'ofici de l'Ajuntament de Vilarnadal, signat per Vicent Ferraró,
batlle, i Felip Colubret, secretari, dirigit a la marquesa de Moja en el que, per
decret reial de 23 de maig de 1845, se li demana una relació jurada de totes
les propietats i rendes que posseeix en el terme, i relació jurada estesa per
Josep Ferraró, apoderat de l'esmentada marquesa, en el que fa constar la
propietat i el valor del castell. Vilarnadal (Alt Empordà). 2 unitats. [2] p.
Castellà
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01.03.03.03.02.01.02. CAUSES JUDICIALS PER LA JURISDICCIÓ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1610]

"Copia dels articles donats en la causa contra los de Cabanes sobre la
posessió de terra de les deveses"

Moja 86/27

Articulat d'un procés judicial amb les respostes al mateix que realitzaren
diferents testimonis sobre els drets i emprius d'un bosc de la senyoria del
Castell de Vilarnadal situat en el terme de Cabanes. Deposen els testimonis:
Josep Feixes, prevere; Jeroni Balle, pagès; Miquel Casals, pagès; Joan de
Manent, Baldiri Rocalba, pagès; Joan Navarro, Antoni Riera, Ramon Nonat,
Vicenç Arrufat, paraire, i Joan Flor i Joan Borrell, preveres. [Barcelona].
Còpia. [57] p.
Llatí i català
[1610]

"Parer dels doctors mossèn Sebastià Bosch y mossèn Llàtzer Çaconomina
sobre la pretensió que té lo senyor de Vilarnadal de no dexar entrar en las
devesas de Cabanes als hòmens de dit lloc"

Moja 74/60

Sebastià Bosch i Llàtzer Çaconomina, doctors en dret, emeten informe sobre
els drets que pertanyen al senyor de Vilarnadal sobre els drets de pastura de
la peça anomenada Les Deveses, drets que li són disputats pels veïns de
Cabanes. Sl. [2] p.
Català i llatí
[1670]

"Memoria de lo que se usurpan los de Cabanes del terme del Sr. Don Lluís
de Cartellà, senyor de Vilarnadal"

Moja 74/77

Informe anònim relatiu als drets del senyor del Castell de Vilarnadal que són
apropiats pels veïns del poble de Cabanes, entre els quals es troben, pel que
fa a la peça de terra anomenada les Deveses, el delme i el reconèixer el dret
del senyor a capbrevar; i a tallar verns i altres arbres. [Vilarnadal (Alt
Empordà)]. Esborrany. [2] p.
Català
[1700]

Súplica de Gertrudis de Cartellà Malla i Pere de Cartellà Desbac al lloctinent
de Catalunya

Moja 74/72

Gertrudis de Cartellà Malla, viuda de Lluís de Cartellà i Desbac, i el seu fill
Pere de Cartellà Desbac supliquen al lloctinent que, malgrat en la causa
judicial oberta en la Reial Audiència reclamant la lliure possessió de la
jurisdicció civil i criminal, mer i mixt imperi del terme de Vilarnadal, disputada
pel comte de Perlada, i donat que Josep Casadevall i Puig, oficial de
l'esmentat comtat, va capturar i empresonar a Baldiri Clotas, batlle de
Vilarnadal, disposi sien redactades lletres executòries contra els oficials del
comtat de Peralada, manant així mateix l'alliberament de Baldiri Clotas.
[Barcelona]. Còpia. [2] p.
Català
1561, agost, Causa judicial oberta pel senyor de Vilarnadal contra el veguer i jutge de
Besalú per usurpació de jurisdicció
27

Moja 74/29

Miquel de Cartellà, com a procurador de Galceran de Cartellà, fill seu,
denúncia al veguer de Besalú per haver fet empara de Joan Riera, pagès de
Vilarnadal i vassall de dit Cartellà. Besalú (la Garrotxa). Còpia autèntica
estesa per Pere Prat, notari de Besalú. [23] p.
Llatí i català
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01.03.03.03.02.01.02. CAUSES JUDICIALS PER LA JURISDICCIÓ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1610, juny,
26

"Sentència arbitral proferida per los doctors mossèn Làtzer Çaconomina y
Francesch Cudina entre Galceran de Cartellà y Mariangela Basferrer y
Escarrer y Francesc Basferrer son marit"

Moja 54/6

Llàtzer Çaconomina i Francesc Cudina com a àrbitres i compromissaris en
un disputa pel delme i el domini d'una peça de terra de set vessanes del lloc
anomenat "Puials", vist el procés de compromís protocol·lizat per Joan
Feixat, notari de Girona, el 6 de maig de 1610, sentencien que la peça de
terra correspon als Cartellà per la qual cosa Basferrer ha de pagar el delme.
Girona. Còpia. [3] p.
Llatí
1615,
octubre,
24 - 1618,
gener, 29

Lletra citatòria de la Reial Audiència amb l'acta de compareixença, notificació Moja 54/11
del porter reial de Barcelona al batlle i cònsols de Cabanes i causa judicial

1615,
octubre, 26

Lletra citatòria de la Reial Audiència dirigida al batlle i veïns de Cabanes per
demanda de Galceran de Cartellà

Dossier que inclou: Ia lletra citatòria per la qual es notifica al batlle i cònsols
de Cabanes que han estat denunciats per Galceran de Cartellà, súplica del
qual es transcriu, d'haver perturbat la possessió i drets del seu bosc; l'acta
notarial per la qual Josep Feixes, prevere i notari, amb els testimonis de
Antoni Simon, pagès de Vilarnadal; Antoni Brusas, teixidor de lli, i Joan
Crantella, de Cabanes, fa constar de com Pau Casas, porter reial de
Barcelona, constituït en el lloc de Cabanes, a instància de Francesc de
Cartellà, procurador del seu pare Galceran de Cartellà, ambdós domiciliats a
Girona, notificà a Joan Rimal, batlle de Cabanes; Montserrat Celrià i Baldiri
Meroy, cònsols de Cabanes, l'esmentada lletra de la Reial Audiència i causa
judicial. Barcelona i Cabanes (Alt Empordà). Còpia i esborrany. [34] p.
Llatí i català
Moja 26/68

Aleix de Marimon Jafre, vicegeneral governador de Catalunya, notifica al
batlle, Antoni Maroi, i jurats de Cabanes que, per part de Galceran de
Cartellà, li ha estat presentada una suplicació, que transcriu, en la qual
s'exposa que té i posseix una devesa en el terme de Cabanes, anomenada
antigament "lo bosch y resclosa" que, donada pel bescomte de Rocabertí a
Berenguer de Canadal, predecessor del suplicant, és closa de poder caçar i
de pasturar bestiar sens llicència i que ara li volen perturbar i usurpar la
possessió, motiu pel qual suplica mani al batlle i cònsols i veïns de Cabanes
que no l'inquietin; així, i evocada la causa a la Reial Audiència, els insta a
comparèixer davant el tribunal per respondre a la demanda. Barcelona. 1 p.
Llatí i català
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01.03.03.03.02.01.02. CAUSES JUDICIALS PER LA JURISDICCIÓ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1618,
octubre, 12

"Còpia de la concòrdia entre los de Vilarnadal y Cabanes sobre lo pasturar
una partida dita los Corrals del Compte"

Moja 86/13

Galceran de Cartellà, senyor del Castell de Vilarnadal, d'una part, i Francesc
Jofre de Rocabertí, comte de Peralada i vescomte de Rocabertí; Baldiri
Laboria, batlle; Jaume Ramis i Antoni Dadeu i Maimó, cònsols de la
Universitat de Cabanes; Jaume Puig, Jaume Biarnes, Amer Laboria,
Francesc Ramis, Garau Terradas i Sabrià i Antic Aguer, consellers dels
esmentats cònsols, de l'altra, després d'exposar que Dalmau de Rocabertí,
senyor de Peralada, donà, estant en la illa de Gerba i per mèrits militars el 2
de setembre de 1432, a Berenguer de Canadal, donzell i senyor del castell
de Vilarnadal, el bosc anomenat "Resclosa", situat en el terme de Cabanes,
el qual termeneja amb les terres de Vilarnadal, i que la donació no podia
incloure les herbes salvatges perquè eren comunals als habitants del Castell
de Cabanes i que els límits de l'escriptura de la donació són molt poc clars,
coses posades en qüestió pel senyor de Vilarnadal i que donaren lloc a
controvèrsies entre el difunt Ponç de Malla, antecessor de Galceran de
Cartellà, i els veïns de Cabanes, i causa judicial davant la Reial Audiència, a
relació de Felip Montaner, convenen, amb la intervenció de Francesc Jofre
de Rocabertí, comte de Peralada i vescomte de Rocabertí, i altres nobles
persones, acta de concòrdia per la qual marquen els límits del bosc objecte
del litigi així com els emprius i drets. Escriptura protocol·litzada per Narcís
Casanovas. Inclou dos regestos de l'escriptura i una còpia simple de la
mateixa còpia. Figueres (Alt Empordà). Còpia simple d'un testimoni notarial.
[18] p.
Llatí i català

1623, juny,
13 - 1623,
juny, 14

"Sumaria en lo consistori de Besalú a instància de Galceran de Cartellà
Moja 54/21
contra Geroni Pere-Joan de Masarach per haber destruit un camí que dividia
lo viscondat de Rocavertí y lo terme de Vilarnadal..."
Francesc de Cartellà i Malla, fill i procurador de Galceran de Cartellà, senyor
del Castell de Vilarnadal, denuncia a Jeroni Pere-Joan, pagès de Masarac,
d'haver romput i llaurat el camí públic de Cabanes a Masarac, el qual és fita
divisòria entre els dos termes. A continuació són interrogats en el procés
informatiu: Jaume Cristau, Baldiri Puig, Baldiri Rocalva, Jaume Compte,
Jeroni Pere-Joan, pagesos. Besalú (la Garrotxa). Còpia autèntica estesa per
Francesc Costa, notari i escrivà de la lloctinència de la Batllia General de
Besalú, el 8 de març de 1624. [24] p.
Català i llatí
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01.03.03.03.02.01.02. CAUSES JUDICIALS PER LA JURISDICCIÓ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1648,
Lletra citatòria de la Reial Audiència dirigida als jurats i batlle de Cabanes a
desembre, 3 instància de Francesc de Cartellà i Malla

Moja 26/59

Carlos de Schomberg, capità general de Catalunya, notifica al batlle, Antoni
Maroi, i jurats de Cabanes que, per part de Francesc de Cartellà i Malla, li ha
estat presentada demanda, que transcriu, en la qual s'exposa que de temps
immemorial i en virtut de concòrdia els habitants de Vilarnadal tenen facultat
de poder fer pasturar el bestiar en un bosc del terme de Cabanes, contigu al
de Vilarnadal, i que els esmentats jurats i batlle pretenen privar-los de
l'empriu, motiu pel qual va ser presentat protest al batlle de Peralada, però
en atenció que la quantia de la causa és major a deu lliures, la causa es
evocada a la Reial Audiència de Catalunya; així els insta a comparèixer
davant el tribunal per respondre a la demanda. Barcelona. 1 p.
Llatí i català
1703, agost, Causa judicial oberta pel comte de Peralada davant la Reial Audiència contra Moja 54/64
22 - 1704,
Gertrudis de Cartellà
abril, 8
Marià Catús, procurador del comte de Peralada, demanda a Gertrudis de
Cartellà per haver citat a capbrevar a Francesc de Carreras i Reguer, Josep
Aguer, Pere Aguer, Rafel Ramis, Maria Roquí i Joan Roquí, Rafel Verga i
Brugat, Francesc Casadevall, Rafel Martí, Jaume Matas, Miquel Matas,
Miquel Brugat i Francesc Figueres i Buach, possessors de terres del terme i
castell de Cabanes del qual és senyor jurisdiccional el comte de Peralada i
no el marquès de Cartellà. En el procés, i a la manera de prova, s'insereixen
també les còpies de les demandes del comte de Peralada contra cada un
dels esmentats emfiteutes obligats a capbrevar. Barcelona. Còpia. [68] p.
Català i llatí
1704, maig, Lletra citatòria de la Reial Audiència dirigida a Gertrudis de Cartellà, a
2
instància de la Universitat de Cabanes

Moja 54/66

Francisco Antonio Fernández de Velasco, lloctinent i capità general de
Catalunya, notifica a Gertrudis de Cartellà que per part de la Universitat de
Cabanes li ha estat presentada una demanda, que transcriu, en la qual
s'exposa que Gertrudis de Cartellà no ha dubtat en establir a Jaume Ventós,
pagès de Vilarnadal, una gran peça de terra pròpia del terme i Universitat de
Cabanes. Barcelona. [2] p.
Llatí i català
1735, març, Acta de manifestacions atorgada per Joan Galí i Antoni Serra a requeriment
23
de Josep Farreró, pagès de Vilarnadal

Moja 54/72

Joan Riussech i Morera, notari de Figueres, protocol·litza l'acta de
manifestacions atorgada per Joan Galí i Antoni Serra en la qual donen
testimoni de com a requeriment de Josep Farreró, pagès de Vilarnadal,
anaren al camp anomenat "La Llonganya" del terme de Cabanes i de
propietat del mateix Farreró on comprovaren que havien romput la barda que
envoltava la terra per quatre llocs diferents i que el bestiar havia entrat i
menjat el blat i l'ordi, així com escoltaren les declaracions de dos guardians i
un pastor. Figueres. [3] p.
Llatí i català
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01.03.03.03.02.01.02. CAUSES JUDICIALS PER LA JURISDICCIÓ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1804,
"Regoneixement dels confins divisoris dels termes de Capmany y Vilarnadal" Moja 54/92
novembre, 7
Marià Ignasi de Sabater, marquès de Campmany, d'una part, i Joan Pla,
pagès de Palau-saverdera, com a procurador de Maria Lluïsa de Copons,
marquesa de Moja de la Torre i de Cartellà, per escriptura de poders
atorgada davant Francesc Fochs, notari de Barcelona, el 18 d'octubre de
1805, la qual es transcriu, de l'altra, atorguen davant Antoni Gorgoll, notari
de Figueres, amb la intenció de resoldre els conflictes derivats de la
mancança de fites que assenyalen els confins dels termes de Campmany i
Vilarnadal, atorguen el reconeixement dels límits d'ambdós termes. Inclou un
croquis dels límits objecte del reconeixement fet per Francesc Botinyà,
geòmetra. Figueres (Alt Empordà). Còpia autèntica estesa sobre paper
segellat pel notari autoritzant el 13 de juny de 1805. [18] p.
Català i castellà
1861, juny, 7 Decret del governador civil de Girona dirigida al batlle de Masarac en relació
a la peça de terra anomenada la "Llonganya petita", de Vilarnadal, de
propietat comunal

Moja 54/110

José de Urbizlondo, governador civil de Girona, comunica a l'alcalde de
Masarac que, vista la queixa que diversos veïns de Vilarnadal li han dirigit
com a batlle del districte pel fet que Vicent Farraró ha establert terres del
comunal anomenat "Llonganya petita"; així com també vista la sol·licitud de
Jaume Artigas, en representació de la senyora marquesa de Moja i de
Cartellà, pretenint que es desestimin les gestions dels veïns perquè van en
detriment dels obtentors del domini útil, establiments emfitèutics dels quals
van ser atorgats per la marquesa, i vist també l'informe de l'ajuntament en el
que nega que la marquesa hagi mai practicat altres actes de propietat i
possessió que no fossin els de aprofitament comú a l'igual que els altres
veïns, i altres consideracions i disposicions legals, procedeixi a impedir que
Vicent Farraró s'atorgui drets de propietat sobre la "Llonganya petita".
Girona. Còpia. [4] p.
Castellà
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01.03.03.03.02.01.03.01. NOMENAMENT DE PROCURADORS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1521, juny,
19

Escriptura de poders atorgada per Ponç de Malla a favor de la seva esposa
Elisabet

Moja 30/27

Ponç de Malla, cavaller, atorga poders davant Salvi Beulo, notari de Vic, a
favor de la seva esposa Elisabet, perquè pugui cobrar rendes. Vic. Còpia
simple. [2] p.
Llatí
1535,
novembre,
28

Escriptura de poders atorgats per Elisabet de Malla a favor de Miquel Prat

1610,
gener, 22

Escriptura de poders per a concordar atorgat per Galceran de Cartellà a
favor del seu fill Francesc

Moja 74/13

Elisabet de Malla, viuda de Ponç de Malla, atorga davant el notari Pere
Parers poders per a poder cobrar a favor de Miquel Prat, de Figueres. [Vic]
Còpia autèntica estesa pel mateix notari autoritzant. [2] p.
Llatí
Moja 54/4

Galceran de Cartellà davant Jaume de Campllong, notari de Girona, atorga
poders amb facultats per a concordar a Francesc de Cartellà i Malla. El
faculta per a resoldre les diferències amb Francesc Bas Ferrer i la seva
muller amb motiu d'unes terres del terme i castell de Vilarnadal. Girona.
Testimoni notarial estès per Pere Galí, notari de Girona. [2] p.
Llatí
1615,
Escriptura de poders atorgats per Galceran de Cartellà a favor del seu fill
novembre, 3 Francesc

Moja 54/13

Pere Galí, notari de Girona, certifica que en el protocol de Jaume de
Campllong, consta, alhora que també transcriu, el poder, de 3 de novembre
de 1615, pel qual Galceran de Cartellà atorga poders amb facultats per a
exercir i administrar la jurisdicció civil i criminal de Vilarnadal a Francesc de
Cartellà i Malla. Girona. [2] p.
Llatí
1654, juny,
16

Escriptura de poders per a signar arrendaments atorgada per Francesc de
Cartellà i Malla a favor de Jeroni Serra, prevere i rector de Vilarnadal

Moja 54/119

Francesc de Cartellà, domiciliat a Barcelona, atorga poders a Jeroni Serra,
prevere i rector de Vilarnadal, perquè en el seu nom pugui arrendar
propietats i rendes. Còpia autèntica signada per Francesc Reverter, notari de
Barcelona. Barcelona. 1 p.
Llatí
1802, maig, Escriptura de poders per a acceptar establiment emfitèutic atorgada per
2
Josep Ferraró davant Narcís Gay a favor d'Esteve Milans

Moja 54/90

Josep Ferraró, pagès de Vilarnadal, atorga poders a favor d'Esteve Milans i
Fort, advocat de Barcelona, amb la facultat de poder acceptar l'escriptura
d'establiment emfitèutic d'una peça de terra de dues vessanes en el lloc
anomenat "La Sureda", de Vilarnadal, que ha d'atorgar, en la ciutat de
Barcelona, la marquesa de Moja de la Torre i de Cartellà a favor del
poderdant. Figueres (Alt Empordà). Còpia autèntica estesa pel mateix notari
autoritzant. [3] p.
Català
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01.03.03.03.02.01.03.02. ARRENDAMENT DE RENDES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1672]

Regestos dels arrendament de les rendes senyorials de Vilarnadal

Moja 54/74

Monràs, notari, estèn regestos de dos arrendaments, possiblement del seu
protocol, atorgats el 28 d'abril de 1672 per Lluís de Cartellà i Desbac; el
primer a favor d'Isidre Saló, cirurgià; Pere Isidre Casadevall, Jaume Nicolau,
pagesos de la vila de Castelló d'Empúries, i a Bernat Vilar, pagès, per temps
de cinc anys i preu anual de 375 lliures, de la renda de Vilarnadal, i el segon
a favor de Francesc Teixidor, Narcís Devall i Martí Figueras, paraires de
Navata, per temps de quatre anys i preu de 50 lliures, del terçó del far [sic].
Sl. 1 p.
Català
[1687, juny]

Arrendament de les rendes senyorials del Castell de Vilarnadal, Bordils i d'un Moja 74/90
hort de la casa Cartellà
Nota amb els regestos de les escriptures protocol·litzades per Ramon Vila,
notari de Girona, de les escriptures d'arrendament de les rendes de
Vilarnadal amb la meitat dels foriscapis, dels delmes i batlliu de sach de
Bordils i de l'hort que es troba "sota la miranda de casa Cartellà" atorgades
per Lluís de Cartellà a favor de Pere Antoni Simon Capmany, pagès de
Biure; a Joan Baptista Padrós i Pere Serra, de Griona, i a Vicenç Cormarí,
respectivament. [Girona]. [2] p.
Català

[1735]

Nota dels capbreus i altres títols jurídics sobre el domini directe de Vilarnadal Moja 74/57
lliurats per Josep Mayans a Joan Galí, col·lector de les rendes del marquès
de Cartellà
Anotació anònima sobre el lliurament realitzat per Josep Mayans, escrivent
de Girona, a Joan Galí dels capbreus de Vilarnadal redactats el 1547, 1591
(dues unitats), 1423, de diferents confessions numerades amb el número
472, tres quaderns d'establiments atorgats en la notaria de Gayolà, de
Figueres i un resum de dels capbreus citats anteriorment escrit pel difunt
Segimon Nadeu. [Girona]. [2] p.
Català

[1750]

"Nota de las terras del Castell de Vilarnadal que contenan al Catastro, so és
las denunciadas"

Moja 74/95

Relació anònima en què consten les peces de terra de cultiu, la seva
extensió i qualitat, així com també les ermes i de la rectoria, amb l'import del
valor del delme arrendat. [Vilarnadal] (Alt Empordà). [2] p.
Català
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01.03.03.03.02.01.03.02. ARRENDAMENT DE RENDES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1653, abril,
23 / [1654]

"Arrendament fet per don Francesch de Cartellà y Malla a 23 abril de 1652 a
Barthomeu Gelabert y a Jhacinto Gorgot de Sant Llorens de la Muga de las
rendas del Castell de Vilarnadal" i "Requesta presentada per lo procurador
de Bathomeu Gelabert y Jherònim Gorgot, parayres de la vila de Sant
Llorens de la Muga a don Francesch de Cartellà y Malla"

Moja 54/49

Dossier amb l'escriptura d'arrendament de la recaptació de les rendes
senyorials de Vilarnadal i requeriment dels arrendataris: Francesc de Cartellà
i Malla atorga escriptura d'arrendament, que és protocol·litzada per Joan
Sarriera i de Gurb, notari de Girona, de la recaptació per quatre anys i 640
lliures de les rendes senyorials del lloc i castell de Vilarnadal a favor de
Bartomeu Gelabert i Auger i Jacint Gorgot. I els arrendataris, davant la
desfeta econòmica provocada per la guerra, sol·liciten la renúncia, la qual no
és acceptada. Girona. Còpia autèntica estesa per Rafel Monràs, notari de
Girona, i còpia del requeriment amb l'esborrany de la resposta. [7] p.
Llatí i català
1655, març, Testimoni notarial de l'escriptura d'àpoca de la terça de l'arrendament de les
9
rendes senyorials del Castell de Vilarnadal

Moja 86/6

Benet Abric, notari de Perpinyà, transcriu l'escriptura d'àpoca que va
protocol·litzar, per la qual Jaume Bosch, ciutadà honrat de Barcelona i
procurador de Joan de Bassedas i de Biure, canonge i senyor útil del Castell
de Vilarnadal, reconeix haver cobrat de Bartomeu Gelabert i Jeroni Gorgot la
terça de l'arrendament atorgat per Francesc de Cartellà del delme, terços i
censos de la parròquia i terme del Castell de Vilarnadal. Llers (Alt Empordà).
Copia autèntica rubricada per Francesc Reverter el 17 de març de 1656. [4]
p.
llatí i català
1665, juny,
15 / 1669,
octubre, 1

Escriptura d'arrendament de les rendes senyorials de Vilarnadal atorgada a
favor de Josep Esponellà

Moja 54/53

Francesc Domènec, prevere i canonge de la Catedral de Girona, com a
procurador de Lluís de Cartellà i Descatllar, senyor del Castell de Vilarnadal
domiciliat a Barcelona, atorga escriptura d'arrendament, que es
protocol·litzada per Francesc Gayolà, notari de Figueres, per un període de
tres anys i tres collites, sota pactes i condicions que es transcriuren dels
foriscapis i delmes les rendes senyorials de Vilarnadal a favor de Josep
Esponellà, fuster. Segueix la diligència, de data 1 d'octubre de 1669, d'haverse assentat escriptura de terç. Figueres (Alt Empordà). Còpia autèntica
estesa pel notari autoritzant. [5] p.
Llatí i català
1712, abril, 6 Escriptura d'arrendament de les rendes senyorials del lloc i terme de
Vilarnadal

Moja 54/67

Joan Rodrígues, procurador de Pere de Cartellà, senyor de Vilarnadal però
resident a Saragossa, arrenda per tres anys i tres collites les rendes
senyorials de Vilarnadal a Miquel Gallí, negociant de l'esmentat lloc, sota
pactes i condicions, que es transcriuren. Girona. Còpia autèntica estesa per
Raimon Vila, notari, el 4 de febrer de 1717. [5] p.
Llatí i català
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1793, maig, Declaració d'Ignasi d'Aloi i Prats, procurador de la marquesa de Cartellà i de
8
Moja, d'haver garantit el dret al cobrament dels lluïsmes i foriscapis

Moja 54/123

Ignasi d'Aloi i Prats, en nom de procurador de la marquesa de Cartellà i de
Moja, declara haver garantit el dret a la percepció dels lluïsmes i foriscapis
cobrats i cobradors corresponents als dos quatrienis de l'arrendament de les
rendes d'Orriols i Vilarnadal que fou atorgat al difunt Marturià Viader i a
Marturià Viñas. Inclou una nota en el que es fa constar que el 25 de
setembre de 1784 es remeteren a Aloi i Prats els comptes definits i un seguit
de normes sobre els lluïsmes i l'esborrany dels pactes de capbrevació.
Figueres (Alt Empordà) i [Barcelona]. 2 unitats. [2] p.
Català
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[1626]

"Memorials dels arrendaments se seran fets de las rendas de Massanet y
Martorell"

Moja 488/II/43

Relació redactada per ordre cronològic per Francesc Cartellà Malla dels
arrendaments en la qual es detalla la data de l'atorgament, el notari, els
arrendataris, el període de temps de la vigència del contracte i la quantia del
lloguer. El primer és de 31 de juliol de 1583 i el darrer de 7 de juliol de 1626.
[Maçanet de la Selva] (la Selva). [2] p.
Català
1738, juliol,
11

Escriptura d'àpoca atorgada per Raimon Guinart a favor de Josep Sabater
Buscatell i Bernat Renovau, arrendataris de les rendes del patrimoni Cartellà

Moja 488/II/54

Raimon Guinart, negociant de la vila de Lloret, atorga escriptura d'àpoca
davant Josep Rovira, notari de Blanes, de 207 lliures a favor de Josep
Sabater Buscatell, pagès de Fogàs, i Bernat Renovau, negociant de Tordera,
arrendataris dels fruits i de les rendes del marquesa de Cartellà i el seu fill en
les parròquies de Maçanet i Martorell de la Selva i Vidreres; quantia lliurada
per consignació fixada en l'escriptura d'arrendament atorgada per Jeroni
Gomis, notari de Barcelona, el 29 d'octubre de 1737. Lloret (la Selva). Còpia
autèntica estesa sobre paper segellat pel mateix notari autoritzant el 26 de
juliol de 1738. [2] p.
Llatí
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[1795]

"Compte de lo cobrat y pagat per lo Dr. Esteve Milans y Fort com a apoderat
de la il·ltre. Sra. Marquesa de Cartellà y de Moja"

Moja 54/88

Esteve Milans i Fort redacta estat de comptes en forma de doble partida,
cobraments i pagaments, en el qual es fan constar els resultats econòmics
del producte del delme i dels censos així com també de les collites del domini
útil de Vilarnadal i Orriols; en concepte de despeses, consten, entre altres,
ports d'oli, obres en el castell de Vilarnadal i per la reedificació del molí de
Bellvé, per a una imatge de Sant Crist i per misses celebrades. [Figueres].
[3] p.
Català
[1818]

Comptes presentats per Josep Ferraró, apoderat de la marquesa de Moja i
de Cartellà, de l'administració del patrimoni de Vilarnadal

Moja 54/91

Josep Ferraró redacta, per un costat, la "Llista dels foriscapis cobrats per
Joseph Farraró de Vilarnadal com a procurador de la sua Sra. la marqu[e]sa
de Cartellà y de Moya", en la qual fa constar la data, el prestador i la
quantitat cobrada; per un altre "Llista de lo que ha pagat Joseph Farraró de
Vilarnadal per sua sra. La marquesa de Cartellà y de Moya per diferens
gastos y pagos", en la qual, per anys, s'anoten les despeses derivades per
obres de mestre de cases, jornals per cuidar oliveres i de procuradors,
notaris i rector. Inclou, separadament, dues llistes del pagat entre 1810 a
1814 a les tropes franceses, una per anys i l'altra per conceptes. [Figueres
(Alt Empordà)]. 3 unitats. [9] p.
Català
1623 - 1630 "Comptes dels raims se culliran cada any en la vinya del Castell de
Vilarnadal y dels raims se aiustaran de delme"

Moja 54/28

Llibreta amb el registre comptable de la producció de la vinya i la
corresponent producció de vi del castell així com també la dels emfiteutes del
terme. Alguns dels folis corresponen a cartes reaprofitades: lletres de Damià
Vicens, amb data de 29 de desembre de 1625; Francesc Reart, de 26
desetembre de 1624, donant el condol per la mort del senyor d'Oms, gendre
de Francesc de Cartellà, i lletra de Francesc Ribas i de Riu. Barcelona,
Perpinyà, Vilabertran (Alt Empordà), Vilarnadal (Alt Empordà). [32] p.
Català
1716, maig, Comptes de cobraments de rendes i de despeses de Vilarnadal
23 - 1717,
octubre
Nota anònima en què per una banda consten els ingressos, principalment
per foriscapis, i per una altra els deutes del marquès de Cartellà, entre els
quals hi ha la compra d'un porc i obres en el castell de Vilarnadal.
[Vilarnadal] (Alt Empordà). [2] p.
Català
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1725,
gener, 8 /
1727,
febrer, 1

Rebuts de pensions satisfetes a la Fundació dels Aniversaris de l'Església de Moja 54/84
Vilarnadal
Francesc Orador, rector de l'església parroquial, estèn rebuts de les
quantitats que Francesc Farrer, arrendador de les rendes del Castell de
Vilarnadal, ha pagades per la pensió anual que presta el marquès als
Aniversaris. Vilarnadal (Alt Empordà). 2 unitats. [2] p.
Català

1740,
"Recibos diferents relatius a las rendas de Vilarnadal"
Moja 86/31
gener, 28 1805, maig, Dossier amb rebuts estesos pels regidors i també el rector de Vilarnadal, a
31
favor, majoritàriament del col·lector de les rendes de Vilarnadal en concepte
del Cadastre i de pensions de la rectoria; així com també per Isidre Esteve,
notari de Barcelona, per les còpies de capbreus de Vilarnadal. Barcelona,
Figueres (Alt Empordà), Girona i Vilarnadal (Alt Empordà). [29] unitats. [43] p.
Català

1773,
desembre,
28 - 1782,
febrer, 9

Comptes presentats per Ignasi Aloy i Prats, apoderat de la marquesa de
Moja i de Cartellà, de l'administració del patrimoni de Vilarnadal

Moja 54/85

Ignasi Aloy redacta la comptabilitat en forma de doble partida, pagaments i
cobraments, el 7 de juliol de 1773, 26 de maig de 1779 i 7 de febrer de 1782.
En concepte de despeses, consten, entre altres, les obres pel manteniment
del castell de Vilarnadal realitzades entre 1772 i 1773 i 1780, i l'import per un
nou molí d'oli construït el 1775 a Orriols. Per les entrades, es fan constar els
lluïsmes cobrats. Es troben anotats també despeses d'Orriols. Cada estat de
comptes inclou la conformitat de la marquesa de Cartellà i de Moja. Figueres
(Alt Empordà) i Barcelona. 3 unitats. [14] p.
Català

1819, maig, Escriptura de definició de comptes atorgada davant Nicolau Simon Labrós,
11
notari de Barcelona, entre Maria Josepa de Sarriera i de Copons i Josep
Farraró

Moja 86/1

Maria Josepa de Sarriera i de Copons, marquesa de Moja de la Torre i de
Cartellà, i Josep Farraró, pagès de Vilarnadal i procurador de Maria Lluïsa,
mare de la marquesa, i administrador de la marquesa de Moja, reconeixen
haver passat i acordat els comptes presentats pel darrer corresponents al
període comprès entre l'any 1800 i 1819 de l'administració i cobrament de les
rendes. Barcelona. Còpia simple. [2] p.
Català i llatí
1835, març,
1 - 1836,
agost, 20 /
1838, abril,
20

"Comptes de la cullita de 1835 que ha remès lo masover Joseph Farraró y
Ardit en 19 juny 1836"

Moja 216/2

Dossier amb el compte presentat per Josep Farreró en el qual es fan constar
delmes, censos i altres ingressos senyorials així com a despeses, unes
"Observacions en los comptes de Joseph Farraró y Ardit de 19 juny 1836" i,
relligats, rebuts justificatius de les despeses (impostos i jornals de
treballadors). Vilarnadal (Alt Empordà) i Barcelona. [17] p.
Català

Fons Marquesat de Moja

964

01.03.03.03.02.01.03.03. COMPTABILITATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1836, agost, "Vilarnadal. Compte de las cullitas de 1836 y 1837 que ha presentat Joseph Moja 216/3
25 - 1838,
Ferraró y Ardit en 20 abril de 1838"
abril, 23
Dossier amb el compte presentat per Josep Farreró en el qual es fan constar
delmes, censos i altres ingressos senyorials així com a despeses; rebut
estès per Pau Vilaró, apoderat de la marquesa de Moja, a favor del col·lector
i, relligats, rebuts justificatius de les despeses (impostos i jornals de
treballadors). Vilarnadal (Alt Empordà) i Barcelona. 3 unitats. [33] p.
Català
1838, juliol,
6 - 1839,
juliol, 15

"Vilarnadal. Compte de la cullita de 1838 que ha presentat Joseph Ferraró y
Ardit en 13 abril de 1840"

Moja 216/4

Dossier amb el compte presentat per Josep Farreró en el qual es fan constar
delmes, censos i altres ingressos senyorials així com a despeses; "Notas
sobre los comptes de Ferreró de Vilarnadal de 1838", lletra del col·lector a
Pau Vilaró, apoderat de la marques de Moja, referent al cobrament de les
rendes i, relligats, rebuts justificatius de les despeses (impostos i jornals de
treballadors). Vilarnadal (Alt Empordà) i Barcelona. 4 unitats. [25] p.
Català
1839, agost, "Vilarnadal. Compte de la cullita de 1839 que ha presentat Joseph Ferraró y Moja 216/5
29 - 1840,
Ardit en 9 juny de 1840"
maig, 26
Dossier amb el compte presentat per Josep Farreró en el qual es fan constar
delmes, censos i altres ingressos senyorials així com a despeses; "Nota dels
grans de tersos del Castell de Vilarnadal corresponents a mi senyora
marquesa de Moya mi principal procedents de la cullita de 1839",
observacions als comptes i, relligats, rebuts justificatius de les despeses
(impostos i jornals de treballadors). Vilarnadal (Alt Empordà) i Barcelona. 4
unitats. [21] p.
Català
1841, agost, "Vilarnadal. Resumen dels comptes de Joseph Ferraró y Ardit de Vilarnadal
14 / 1842,
dels anys de 1835 a 1840 inclusives que estan pendents per definir y notícia
novembre
de las dificultats a aclarir per verificar-lo en 14 agost de 1841"

Moja 216/7

Dossier amb la situació comptable a 20 d'abril de 1838, 13 d'abril de 1840,
29 de juny de 1840, 21 de juliol de 1841en la qual es detallen els deutes del
col·lector així com també els assentaments que demanen de justificació i
"Vilarnadal. Observacions en lo compte de Ferraró de 1841 y resumen dels
de 1835 a 1841". Barcelona. 2 unitats. [8] p.
Català

1841, juliol,
15 - 1841,
agost, 14

"Vilarnadal. Compte de la cullita de 1840 que ha remès Joseph Ferraró y
Ardit en 21 juriol de 1841"

Moja 216/6

Dossier amb el compte presentat per Josep Farreró en el qual es fan constar
delmes, censos i altres ingressos senyorials així com a despeses, unes
"Observacions en los compte de 1840" i, relligats, rebuts justificatius de les
despeses (impostos i jornals de treballadors). Vilarnadal (Alt Empordà) i
Barcelona. 3 unitats. [15] p.
Català
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1841,
octubre

"Nota dels tersos dels grans procedens de la cullita de 1841 procedens del
castell de mi il·ltre. Sra. Marquesa de Vilarnadal"

Moja 54/105

Ramon Ferraró presenta estat de comptes dels terços de les diferents
collites de cereals del castell de Vilarnadal amb un comentari sobre la any
dolent. [Vilarnadal (Alt Empordà)]. 1 p.
Català

1842,
gener, 1 1842,
octubre, 6

"Vilarnadal. Compte de la cullita de 1841 que ha remès Joseph Ferraró y
Ardit en 6 octubre de 1842"

Moja 216/8

Dossier amb el compte presentat per Josep Farreró en el qual es fan constar
delmes, censos i altres ingressos senyorials així com a despeses i, relligats,
rebuts justificatius de les despeses (impostos i jornals de treballadors).
Vilarnadal (Alt Empordà) i Barcelona. 2 unitats. [16] p.
Català

1843,
"Vilarnadal. Compte de la cullita de 1842 que ha entregat Joseph Ferraró y
Moja 216/9
gener, 1 Ardit en 13 juny de 1844"
1842, agost,
28
Dossier amb el compte presentat per Josep Farreró en el qual es fan constar
delmes, censos i altres ingressos senyorials així com a despeses, i, relligats,
rebuts justificatius de les despeses (impostos i jornals de treballadors).
Vilarnadal (Alt Empordà) i Barcelona. 2 unitats. [13] p.
Català
1843, març, "Vilarnadal. Compte de la cullita de 1843 que ha entregat Joseph Ferraró y
Moja 216/10
8 - 1844,
Ardit en 13 juny de 1844"
juny, 20
Dossier amb el compte presentat per Josep Farreró en el qual es fan constar
delmes, censos i altres ingressos senyorials així com a despeses, unes
"Liquidacions ab Joseph Ferraró" i, relligats, rebuts justificatius de les
despeses (impostos i jornals de treballadors). Vilarnadal (Alt Empordà) i
Barcelona. 3 unitats. [21] p.
Català
1844, juny,
10 - 1845,
juny, 12

"Vilarnadal. Compte de la cullita de 1844 que ha entregat Joseph Ferraró y
Ardit en 18 juny de 1845"

Moja 216/11

Dossier amb el compte presentat per Josep Farreró en el qual es fan constar
delmes, censos i altres ingressos senyorials així com a despeses, unes
"Observacions en los comptes de Joseph Farraró de 1844" i, relligats, rebuts
justificatius de les despeses (impostos i jornals de treballadors). Vilarnadal
(Alt Empordà) i Barcelona. 3 unitats. [12] p.
Català
1845, juliol,
25 - 1846,
juliol, 1

"Vilarnadal. Compte de la cullita de 1845 que ha remès Joseph Ferraró y
Ardit en 20 janer de 1851"

Moja 216/12

Dossier amb el compte presentat per Josep Farreró en el qual es fan constar
delmes, censos i altres ingressos senyorials així com a despeses, unes
"Observacions en lo compte de Ferraró de 1845" i, relligats, rebuts
justificatius de les despeses (impostos i jornals de treballadors). Vilarnadal
(Alt Empordà) i Barcelona. 3 unitats. [12] p.
Català
Fons Marquesat de Moja
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1846, març, "Vilarnadal. Comptes de la cullita de 1846 que ha remès Joseph Ferraró y
Moja 216/13
12 - 1846,
Ardit en 20 janer de 1851"
desembre,
26
Dossier amb el compte presentat per Josep Farreró en el qual es fan constar
delmes, censos i altres ingressos senyorials així com a despeses, unes
"Observacions en lo compte de Ferraró de 1846" i, relligats, rebuts
justificatius de les despeses (impostos i jornals de treballadors). Vilarnadal
(Alt Empordà) i Barcelona. 3 unitats. [14] p.
Català
1847, maig, "Vilarnadal. Compte de la cullita de 1847 que ha remès Joseph Ferraró y
Moja 216/14
13 - 1847,
Ardit en 20 janer de 1851"
desembre,
27
Dossier amb el compte presentat per Josep Farreró en el qual es fan constar
censos i altres ingressos senyorials així com a despeses, unes
"Observacions en lo compte de Joseph Ferraró de 1847" i, relligats, rebuts
justificatius de les despeses (impostos i jornals de treballadors). Vilarnadal
(Alt Empordà) i Barcelona. 3 unitats. [15] p.
Català

1848, juny,
27 - 1848,
desembre,
27

"Vilarnadal. Compte de la cullita de 1848 que ha remès Joseph Ferraró y
Ardit en 20 janer de 1851"

1849, març,
23 - 1849,
novembre,
13 / 1851,
gener, 20

"Vilarnadal. Compte de la cullita de 1849 que ha remès Joseph Ferraró y
Ardit en 20 janer de 1851"

1850, març,
1 - 1850,
novembre,
11 / 1856,
octubre, 3

"Vilarnadal. Compte de la cullita de 1850 que ha remès lo col·lector Ramon
Ferreró en 3 octubre de 1856"

Moja 216/15

Dossier amb el compte presentat per Josep Farreró en el qual es fan constar
delmes, censos i altres ingressos senyorials així com a despeses, unes
"Observacions en lo compte de Ferraró de 1848" i, relligats, rebuts
justificatius de les despeses (impostos i jornals de treballadors). Vilarnadal
(Alt Empordà) i Barcelona. 3 unitats. [11] p.
Català i castellà
Moja 216/17

Dossier amb el compte presentat per Josep Farreró en el qual es fan constar
delmes, censos i altres ingressos senyorials així com a despeses, unes
"Observacions en lo compte de Ramon Ferreró de 1840" i, relligats, rebuts
justificatius de les despeses (impostos i pensions). Vilarnadal (Alt Empordà) i
Barcelona. 3 unitats. [14] p.
Català i castellà
Moja 216/18

Dossier amb el compte presentat per Ramon Farreró en el qual es fan
constar delmes, censos i altres ingressos senyorials i, relligats, rebuts
justificatius de les despeses (impostos i jornals de treballadors). Vilarnadal
(Alt Empordà). 2 unitats. [13] p.
Català
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1851,
gener, 20

"Resumen dels comptes de Joseph Ferraró y Ardit dels anys y cullitas de
1844 a 1849 inclusius. Y observacions fetas en ells per esmenar lo que
procehesque"

Moja 54/94

Estat de comptes de Vilarnadal en el qual s'expressa el dèbit i el crèdit de
Josep Ferraró, amb observacions en els comptes de les collites de 1844 a
1849. [Barcelona]. [6] p.
Català
1851,
gener, 20

"Vilarnadal. Resumen dels comptes de Joseph Ferraró y Ardit dels anys y
cullitas de 1844 a 1849 inclusius y observacions fetas en ells per esmenar lo
que procehesque a 20 janer de 1851"

Moja 216/16

Estat de comptes en el qual es detallen el dèbits i crèdits del col·lector de
rendes i observacions dels comptes de les collites de 1844, 1845, 1846,
1847, 1848, 1849. Barcelona. [6] p.
Català

1851, març,
1 - 1852,
abril, 10 /
1856,
octubre, 3

"Vilarnadal. Compte de la cullita de 1851 que ha remès lo col·lector Ramon
Ferreró en 3 octubre de 1856"

1852,
febrer, 24 1853, abril,
10 / 1856,
octubre, 3

"Vilarnadal. Comptes de la cullita de 1852 que ha remès lo col·lector Ramon
Ferreró en 3 octubre de 1856"

1853, març,
7 - 1854,
abril, 10 /
1856,
octubre, 3

"Vilarnadal. Comptes de la cullita de 1853 que ha remès lo col·lector Ramon
Ferreró en 3 octubre de 1856"

1854, agost,
8 - 1855,
juliol, 9 /
1856,
octubre, 3

"Vilarnadal. Comptes de la cullita de 1854 que ha remès lo col·lector Ramon
Ferreró en 3 octubre de 1856"

Moja 216/19

Dossier amb el compte presentat per Ramon Farreró en el qual es fan
constar delmes, censos i altres ingressos senyorials i, relligats, rebuts
justificatius de les despeses (impostos i jornals de treballadors). Vilarnadal
(Alt Empordà). 2 unitats. [12] p.
Català i castellà
Moja 216/20

Dossier amb el compte presentat per Ramon Farreró en el qual es fan
constar delmes, censos i altres ingressos senyorials i, relligats, rebuts
justificatius de les despeses (impostos, pensions i jornals de treballadors).
Vilarnadal (Alt Empordà). 2 unitats. [13] p.
Català i castellà
Moja 216/21

Dossier amb el compte presentat per Ramon Farreró en el qual es fan
constar delmes, censos i altres ingressos senyorials i, relligats, rebuts
justificatius de les despeses (impostos, pensions i jornals de treballadors).
Vilarnadal (Alt Empordà). 2 unitats. [12] p.
Català i castellà
Moja 216/22

Dossier amb el compte presentat per Ramon Farreró, però signat per Josep
Farreró i Ardit, en el qual es fan constar delmes, censos i altres ingressos
senyorials i, relligats, rebuts justificatius de les despeses (impostos, pensions
i jornals de treballadors). Vilarnadal (Alt Empordà). 2 unitats. [11] p.
Català i castellà

Fons Marquesat de Moja
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1854, juny,
15 - 1859,
agost, 23

"Vilarnadal. Comptes de Ferraró de 1856, 1857 y 1858"

Moja 216/25

1855, abril,
20 - 1856,
octubre, 3

"Vilarnadal. Comptes de la cullita de 1855 que ha remès lo col·lector Ramon
Ferreró en 3 octubre de 1856"

Dossier amb el compte presentat per Ramon Farreró en el qual es fan
constar delmes, censos i altres ingressos senyorials així com despeses i,
sense relligar, rebuts justificatius de les despeses (impostos). Girona
(Gironès), Masarac i Vilarnadal (Alt Empordà). 15 unitats. [14] p.
Català i castellà

Moja 216/24

Dossier amb el compte presentat per Josep Farreró en el qual es fan constar
delmes, censos i altres ingressos senyorials així com a despeses, unes
"Observacions en lo compte de Ramon Ferreró de 1840" i, relligats, rebuts
justificatius de les despeses (impostos i jornals de treballadors). Vilarnadal
(Alt Empordà) i Barcelona. 2 unitats. [17] p.
Català i castellà
1856,
octubre, 3

"Vilarnadal. Resumen dels comptes de Ramon Ferraró dels anys y cullitas de Moja 216/23
1850 a 1855 inclusives y observacions fetas en ells per esmenar lo que
procehesque a 3 octubre de 1856"
Estat de comptes en el qual es detallen el dèbits i crèdits del col·lector de
rendes i observacions dels comptes de les collites de 1850, 1851, 1852,
1853, 1854 i 1855. Barcelona. [7] p.
Català

1859,
"Vilarnadal. Cuenta de Ramon Ferreró"
febrer, 5 1860, maig, Dossier amb el compte presentat per Ramon Farreró en el qual es fan
29
constar delmes, censos i altres ingressos senyorials així com despeses i,
sense relligar, rebuts justificatius de les despeses (impostos i jornals de
treballadors). Masarac i Vilarnadal (Alt Empordà). 6 unitats. [7] p.
Català i castellà

Fons Marquesat de Moja
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01.03.03.03.02.01.03.04. CORRESPONDÈNCIA AMB ELS PROCURADO
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

Lletra de Joan Francesc Duran i Seguer al marquès de Cartellà
1704,
Moja 233/1/59
desembre, 3
Dossier amb la lletra de Joan Francesc Duran i Seguer, tractant dels emprius
de les pastures de Vilarnadal i els conflictes amb els pagesos de Cabanes.
Figueres (Alt Empordà). 1 carta. [4] p.
Català
1774, juliol,
19 - 1791,
desembre,
28

Lletres d'Ignasi Aloy i Prats al marquesos de Moja i de Cartellà

1787,
setembre,
29

Súplica de Francesc Puig i Martí Pey a la marquesa de Cartellà

Moja 86/32/3

Dossier amb les missives d'Ignasi Aloy i Prats. Inclou 9 cartes dirigides a
Grau Cassani, amb còpia de 2 cartes de resposta, una de les quals amb
notes sobre els lluïsmes que cal cobrar, i resums de les respostes de tres
més. Figueres. 15 lletres (incloses les còpies). [45] p.
Castellà i català
Moja 86/32/5

Dossier amb la súplica de Francesc Puig, (moliner) i Martí Pey, (jornaler)
sobre un dret de pas. Masarac (Alt Empordà). 1 lletra. 1 p.
Català

1802, març, Lletres de Josep Farraró a Esteve Fort, procurador de la marquesa de Moja i Moja 86/32/10
4 - 1819,
de Cartellà
juny, 23
Dossier amb les missives de Josep Farraró. Vilarnadal (Alt Empordà). 3
lletres. [8] p.
Català

1831,
octubre, 19

Lletres de Francesc Travers a Pedro de Aloy

Moja 54/118

Dossier amb la lletra dirigida a Pedro de Aloy en què dóna notícia que no li
és possible donar notícia exacta dels límits i extensió d'una peça de terra.
Figueres (Alt Empordà). Còpia. 1 p.
Castellà
1833,
octubre,
18 - 1833,
novembre,
19

Lletres de Ramon Conill de Solà dirigides a Pau Vilaró, administrador del
Marquesat de Moja i de Cartellà

1852,
novembre,
21

Lletra de Francesc Antoni Pla a la marquesa de Moja

Moja 103/17

Dossier amb missives de Ramon Conill de Solà. Inclou 2 lletres de Josep
Farraró dirigides a Ramon Conill, una altra de Ramon Conill dirigida a Pau
Vilaró en la qual es troba estesa la còpia de la contesta. Barcelona,
Cabanes, Vilarnadal, Masarac, (Alt Empordà). 6 cartes (inclosa la còpia). [13]
p.
Castellà
Moja 54/108

Francesc Antoni Pla, prevere i apoderat, comunica a la marquesa de Moja
que voldria fer-li lliurament de l'escriptura d'un establiment emfitèutic atorgat
a favor de Miquel Farraró, pagès de Vilarnadal, una concòrdia signada entre
la marquesa de Cartellà i els veïns de Cabanes i un llibre anomenat
"Quadern del capbreu de Vilarnadal del Sr. Marquès de Cartellà del any
1591. Girona. 1 p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1860, abril, 2 Lletres de Rafel Ferraró a Jaume Salvador

Moja 103/21

Dossier amb missiva de Rafel Ferraró tractant de collites i d'unes terres del
seu germà, Rafel. Lletra dirigida a Jaume Salvador. Figueres (Alt Empordà).
1 lletra. [2] p.
Castellà

Fons Marquesat de Moja
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1570]

Capítols matrimonials d' Arnau Collell i Joana Puig

Moja 86/17

Capítols matrimonials atorgats per Arnau Collell, fill de Francesc, difunt, i
Antiga, d'una part, i Joana Puig, viuda de Miquel Simon, pagès de Vilarnadal,
filla de Baldiri i Margarida, difunts, de l'altra, pels quals Joana aporta en
concepte de dot l'heretat i els seus béns; Arnau Collell, amb consentiment de
la seva mare Antiga i d'altres parents seus, accepta i convé la realització de
l'inventari del dot, amb la promesa de restituir-lo en cas de dissolució del
matrimoni, així com també els augments i millores de l'heretat. [Vilarnadal
(Alt Empordà)]. Esborrany o còpia incompleta. [4] p.
Català
[1610]

Testament de Toni Vicens, de Vilarnadal

Moja 74/15

Toni Vicens, pagès de Vilarnadal, estant malalt, disposa les seves darreres
voluntats davant el rector de Vilarnadal, com a notari substitut, per les quals
nomena marmessors, elegeix sepultura i disposa obres pies i fa llegats i fa
hereu universal al seu fill Pere, sota condicions fideicomissàries. Vilarnadal
(Alt Empordà). Esborrany. 1 p.
Català
[1627,
octubre, 7]

"Arrendament fet per mestre Pere Faiart, fuster de Gerona, a Pere Somalla
de Vilarnadal de una casa y vinya a 7 doctubre 1627"

Moja 54/25

Regest de l'arrendament atorgat per Pere Faiart, i amb la presència de
Francesc de Cartellà i Malla, senyor del Castell de Vilarnadal; Joan Trasfort i
Casals i Baldiri Puig, pagesos del mateix lloc, de la casa amb vinya i terres, i
per temps de quatre anys, a favor de Pere Somalla, treballador. [Vilarnadal].
Esborrany. 1 p.
Català
1524, març, Escriptura de poders atorgats per Maria Tort a favor de Joan Pou
14
Maria, viuda de Bartomeu Tort, atorga poders a favor de Joan Pou.
Vilarnadal (Alt Empordà). Còpia simple. [2] p.
Llatí

Moja 74/22

1539, juny,
6 - 1545,
agost, 8

Moja 86/20

Protocol de testaments atorgats davant Joan Grenall, prevere i vicari de
l'església parroquial de Vilarnadal
Fragment del protocol del vicari de Vilarnadal amb els testaments atorgats
per Bartomena, esposa de Jaume Collell (incomplet); Jaume Collell, pagès
de Biure; Gabriel Buadelles, pagès de Vilarnadal; Caterina Riutort, de Biure, i
Antoni Gelabert, pagès de Vilarnadal. Vilarnadal (Alt Empordà). [12] p.
Català

1551,
febrer, 16

Testament de Miquel Martí, de Vilarnadal

Moja 74/14

Miquel Martí, de Vilarnadal, estant malalt, disposa les seves darreres
voluntats davant el rector de Vilarnadal, com a notari substitut, per les quals
disposa obres pies i fa hereva universal a la seva filla Sebastiana, sota
pactes i condicions. Vilarnadal (Alt Empordà). [2] p.
Llatí i català

Fons Marquesat de Moja
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1557,
octubre, 28

Testament de Joan Gerbal, prevere de Vilarnadal

Moja 74/28

Joan Gerbal, prevere de Vilarnadal, estant malalt, disposa les seves darreres
voluntats per les quals elegeix sepultura en el cementiti de Vilarnadal,
marmessors, disposa obres pies i fa llegats. Capmany (Alt Empordà).
Esborrany. [4] p.
Català

1567,
octubre, 16
/ 1568,
setembre,
12

Venda a carta de gràcia d'una peça de terra, i posterior escriptura de
Moja 86/15
definició atorgada per Joan Padró i el seu pare Francesc Rovira, àlies Padró,
a favor de Bernat Vidalet
Joan Padró, pagès i senyor del domini útil del mas anomenat d'en Padró, del
castell de Vilarnadal, ven a carta de gràcia a Bernat Vidalet, pagès del
Castell de Cabanes, una peça de terra de sis vessanes del terme de
Cabanes situat en el lloc anomenat "les Deveses" per 20 lliures, i amb el seu
pare Francesc Rovira, àlies Padró, pagès del mateix castell, atorguen
escriptura de definició a favor del comprador. Les dues escriptures inclouen
àpoques. Figueres i Vilarnadal (Alt Empordà). Còpia autèntica estesa per
Narcís Casanoves, notari de Figueres, i còpia simple. 2 unitats [11] p.
Llatí

1570, febrer Escriptura de donació de dot atorgada per Antoni Casals a favor de la seva
5
filla Iolanda

Moja 559/VII

Antoni Casals, pagès de Vilarnadal, fa donació a la seva filla Iolanda de 25
lliures en moneda barcelonesa en concepte de dot pel seu matrimoni amb
Joan Cristà. Inclou àpoca atorgada per Joan Cristà. Incomplet.
Llatí
1570,
febrer, 5

Capítols matrimonials de Miquel Simon i Joana Puig

Moja 86/18

Capítols matrimonials atorgats per Margarida Puig, viuda de Baldiri Puig, i
mare de Joana d'una part, i Miquel Simon, fill de Baldiri, de l'altra, pels quals
Margarida disposa de clàusula hereditària a favor de la seva filla sota
condicions fideïcomissàries i reserva d'usdefruït. Vilarnadal (Alt Empordà). [2]
p.
Català i llatí
1570,
gener, 30

Escriptura de debitori atorgada per Joan Padró a favor de Jaume Salvà

Moja 74/35

Joan Padró, pagès del Castell de Vilarnadal, davant Antoni Antic Llavanera,
notari de Figueres, reconeix deure a Jaume Salvà, prevere i beneficiat de
l'Església de Sant Pere de Figueres, 10 lliures i 10 sous. Figueres (Alt
Empordà). Còpia autèntica estesa pel mateix notari autoritzant. [2] p.
Llatí
1570, març, Testaments atorgats per veïns de Vilarnadal davant Joan Veynart i Antoni
Moja 86/16
15 - 1573,
Jornal, preveres i substituts del notari de Vilarnadal
març, 10
Jaume Casals, pagès; Joan Puigaró i Joan Salguies, veïns de Vilarnadal,
atorguen les seves darreres voluntats davant, els dos primers, Joan Veynat, i
el darrer davant Antoni Jornal, preveres i substituts del notari de Vilarnadal.
Vilarnadal (Alt Empordà). 3 unitats. [7] p.
Català i llatí
Fons Marquesat de Moja
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1576 - 1585 "Protocol o manual de actas rebuts per Anthoni Mijavila notari regint la
notaria del Castell de Vilarnadal"

Moja 74/42

Escriptures protocol·litzades per Anthoni Mijavila, notari de Vilarnadal,
atorgades, entre altres, per Vicenç Gommar, Galceran, Miquel i Antic de
Cartellà, Pere Padró, Montserrat Mirambell. Vilarnadal (Alt Empordà).
Incomplet. [72] p.
Llatí i català
1576, maig, Testament de Joan Simon, pagès de Biura i habitant de Vilarnadal
Moja 74/40
13
Joan Simon, estant malalt, disposa les seves darreres voluntats; nomena
com a marmessors a la seva esposa Caterina, Joan Costa, pagès de
Darnius; al seu germa Galdric i a Jaume Joher, pagès de Capmany; demana
ser enterrat en el vas familiar del cementiri de l'Església de Sant Pere de
Vilarnadal; disposa obres pies; fa llegats i fa hereu universal al seu fill Antoni,
sota condicions fideicomissàries i de primogenitura. Vilarnadal (Alt Empordà).
Còpia autèntica estesa per Antoni Mijavila, notari de Figueres regint
l'escrivania de Vilarnadal. [5] p.
Català
1576,
Testament de Bartomeva Puig, esposa de Joan Ambri
Moja 86/29
setembre, 2
Bartomeva Puig, filla de Miquel Puig, pagès de Vilarig, i Margarida, estant
malalta, elegeix com a marmessors al seus pare i marit. Disposa que sigui
enterrada en el vas del seu pare del cementiri de Vilarig, així com obres pies,
fa llegats a favor de la seva germana Caterina i hereu universal a la criatura
que està gestant. Vilarnadal (Alt Empordà). Esborrany. [2] p.
Català i llatí
1588, juny, 6 Testament de Montserrat Mirambell, pagès del Castell de Vilarnadal

Moja 74/74

Montserrat Mirambell, pagès del Castell de Vilarnadal, elegeix com a
marmessors a Baldiri Collell, prevere i rector de l'església parroquial de Sant
Pere de Vilarnadal, i a la seva esposa Elionor i disposa que sigui enterrat en
el cementiri de l'església de Vilarnadal i mana obres pies, llega en usdefruit
la seva heretat a la seva esposa, disposa llegats a favor de la seva filla
Margarida i fa hereu al seu fill Antoni sota condició fideicomissària. Vilarnadal
(Alt Empordà). [4] p.
Llatí i català
1594,
octubre,
19 - 1609,
juliol, 5

"Protocolon seu protocolum manuale mei Joannis Puiadas ville de Figueriis"

Moja 416

Escriptures protocol·litzades per Joan Pujadas, notari de Vilarnadal,
atorgades per Galceran de Cartellà (nomenament de jutge ordinari de la
Cúria de Vilarnadal, establiments de terres a favor d'Antoni Simon, Baldiri
Cosí, Sebastià Maloll, Miquel Cristau, arrendament de terres a favor de Joan
Flor i Antoni Simon, i manament), i per Joan Ambri (testament) i Violant Eres
(testament). Vilarnadal (Alt Empordà). [21] p.
Català i llatí

Fons Marquesat de Moja
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01.03.03.03.02.01.04.03. ESCRIVANIA.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1594,
setembre,
27 - 1607,
octubre, 30

Llibre d'inventaris post mortem d'heretats de Vilarnadal protocol·litzats per
Joan Pujades

Moja 74/62

Inventaris post mortem protocol·litzats per Joan Pujades, notari de
Vilarnadal, d'heretats i béns de: Gerard de Putó, Pere Morera, Jaume Colell,
Joan Camprodon, Antoni Giralt i Joan Gascó (inclou encants d'arrendaments
de les heretats i vendes en pública subhasta dels béns mobles). Vilarnadal
(Alt Empordà). [128] p.
Llatí i català

1605 - 1631 "Prothocollum loci de Vilarnadal"

Moja 54/7

Recull d'escriptures referents a Vilarnadal entre les quals es troben
establiments emfitèutics atorgats per Galceran i Francesc de Cartellà,
testament de Ramon Nonat, treballador francès, veí de Vilarnadal; concòrdia
signada el 20 de gener de 1605, entre Galceran de Cartellà d'una part i
Baldiri Laboria, batlle; Jaume Ramis i Antoni Dadeu i Maimó, cònsols de la
Universitat de Cabanes; Jaume Puig, Jaume Biarnes, Amer Laboria,
Francesc Ramis, Garau Terradas i Sabrià i Antic Aguer, consellers dels
esmentats cònsols, de l'altra, amb intervenció de Francesc Jofre de
Rocabertí, comte de Peralada i vescomte de Rocabertí, sobre el bosc
anomenat la "Resclosa" del terme de Cabanes; curadoria i tutoria dels fills i
hereus de Pere Antoni Simon, pagès de Vilarnadal. Vilarnadal (Alt Empordà).
[69] p.
Llatí i català
1610,
novembre,
26 - 1611,
octubre, 1

Protocol de Nicolau Puig, regentant l'escrivania de Vilarnadal

1613, abril,
4 - 1629,
març, 15

Protocol de Narcís Casanovas

1615,
novembre,
6 - 1615,
novembre,
15

"Protocollum Josephi Fexes notari publici Castro de Vilarnadal..."

Moja 54/98

Escriptures protocol·litzades per Nicolau Puig, regentant l'escrivania de
Vilarnadal. Vilarnadal (Alt Empordà). [80] p.
Llatí i català

Moja 54/31

Escriptures protocol·litzades per Narcís Casanovas, notari de Vilarnadal,
atorgades per Antoni Simon i Jaume Cristau (permuta de peces de terres),
Galceran i Francesc de Cartellà (establiments emfitèutics), Baldiri Simon
(venda), Baldiri Roc (venda i àpoca), Baldiri Puig (àpoca). Inclou així mateix
la concòrdia atorgada entre el comte de Rocabertí i els veïns de Cabanes
amb el senyor de Vilarnadal. Figueres. [45] p.
Llatí i català
Moja 54/14

Crides, disposicions i informacions del batlle del castell i terme de Vilarnadal,
copiades per Josep Feixes, notari. Vilarnadal. [15] p.
Llatí i català

1621, maig, "Inventari dels béns de Quirse Bonavia pres per sa muller Ana Ambri"
14
Anna Ambri atorga inventari post mortem dels béns del seu marit Quirze
Bonavia, pagès de Vilarnadal. Vilarnadal. Còpia autèntica signada per
Salvador Prats, notari de Figueres. [8] p.
Llatí i català

Fons Marquesat de Moja
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1632,
novembre,
20

Inventari post mortem dels béns de Miquel Gomar.

Moja 54/38

Relació de béns mobles de la casa de Miquel Gomar, a Vilarnadal. Vilarnadal
(Alt Empordà). [8] p.
Llatí i català

1633, agost, "Censal de pensió annual de tres-cents sous preu y proprietat de tres-centes Moja 54/39
12 / 1670,
lliures creat per Joan Transfort, pagès de Vilarnadal com a principal y altres
novembre, 5 com a fermances a la r[evere]nt comunitat de preveres de Sant Pere de la
parochial iglesia de vila de Figueres"
Joan Transfort, pagès de Vilarnadal, com a principal, i Andreu i Baldiri
Simon, Miquel Gomar, Antoni Ambri i Francesc de Cartellà, com a
fermances, venen, escriptura de la qual es protocol·litzada pel notari
Francesc Prats, batlle de Figueres, un censal mort de 300 lliures de capital i
300 sous de pensió anual a la comunitat de preveres de l'església parroquial
de Figueres. Inclou àpoca de la venda. Amb anotació que el 5 de novembre
de 1670 la comunitat de preveres féu cessió de l'esmentat censal a Lluís
Desbac i Cartellà. Figueres (Alt Empordà). Còpia autèntica signada per
Miquel Balló, notari de Figueres. [13] p.
Llatí i català
1637, març, Inventari post mortem dels béns de Pere Simon
23
Joan Pere Gallat, prevere i rector de Vilarnadal, com a substitut de notari, fa
relació dels béns immobles i mobles de Pere Simon, a Vilarnadal. Vilarnadal
(Alt Empordà). [4] p.
Català

Moja 54/41

1800, juliol,
27

Moja 54/89

Lletra d'Antoni Verdalet a Esteve Milans i Fort
Antoni Verdalet, notari, comunica que Maria Lluïsa de Copons el va nomenar
notari i escrivà de la Cúria de Vilarnadal el 23 de febrer de 1796 i que per
nova ordre que han passat al col·legi notarial, còpia de la qual expressa que
acompanya la lletra, però que s'ha perdut, ha de pagar la "media annata".
Davant el fet que les rendes de l'escrivania no poden prou per pagar la tasa,
fa saber que no pot regentar l'escrivania i que en cas sigui de l'interès de la
marquesa mantenir l'escrivania sol·liciti pel seu compte l'aprovació del
nomenament. Figueres (Alt Empordà). 1 carta. [2] p.
Castellà
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Títol/Descripció

Topogràfic

[1630]

"Memorial dels alous y di[r]ectas sañorias que tenan los homans de Cavanas Moja 74/69
per lo senyor del Castell de Vilarnadal capbrebats al senyor Galseran de
Cartellà, senyor del castell en l'any 1591"
Inventari redactat, possiblement per Francesc de Cartellà, a partir d'un
capbreu de 1591 en el qual es relacionen els veïns de Cabanes, però també
de Pont de Molins, Llers, Figueres i Vilarnadal, que posseixen terres del
senyor del Castell de Vilarnadal; la majoria en la partida de terra anomenada
les Deveses. Hom fa constar els límits de cada propietat i les prestacions
senyorials que satisfan al senyor. [Vilarnadal (Alt Empordà)]. [8] p.
Català

1547,
febrer, 8 1547,
febrer, 11

"Caputbreue redditumm et jurium magnifici domini Jacobi Poncii de Malla,
Moja 168
domicelli Vicesi diocesis domini castri de Vilarnatallo et eorum terminorum de
tempore Francisci Joher, ville de Figueriis, auctoritate dicti domini notarius
publicus dictorum castri et termini de Vilarnatallo. Anni millesimi
quingentesimi quadragesimi septimi"
Capbreu amb 14 confessions emfitèutiques atorgades davant Francesc
Joher, notari de Vilarnadal, a favor de Jaume Ponç de Malla, com a senyor
del castell i terme de Vilarnadal. L'acompanya, sense relligar, foliar i datar,
una còpia simple (possiblement de finals del segle XVIII).Vilarnadal (Alt
Empordà). Còpia simple. 2 unitats. [164] p.
Llatí

1580,
octubre,
19 - 1591,
novembre,
11

Capbreu del terme i Castell de Vilarnadal

1591,
febrer, 13 1591,
febrer, 27 /
1614, maig,
21 - 1614,
desembre,
20

"Codern del capbreu de Vilarnadal del senyor marquès de Cartellà del any
1591"

1591,
febrer, 13 1591,
febrer, 28

Capbreu de les rendes de Vilarnadal de Galceran de Cartellà

Moja 74/47

Confessions emfitèutiques atorgades a favor de Galceran de Cartellà, senyor
del terme i Castell de Vilarnadal. Inclou, a la part final, sumari onomàstic.
Vilarnadal (Alt Empordà). Possiblement esborrany. [121] p.
Llatí
Moja 463

Capbreu amb 39 confessions emfitèutiques atorgades davant Julià Joals,
notari de Vilarnadal, a favor de Galceran i Francesc de Cartellà, com a
senyors del castell i terme de Vilarnadal. Inclou al final un sumari per ordre
d'assentament i també un altre d'un capbreu del mateix lloc protocol·litzat per
Macari Feixas el 1423. Vilarnadal (Alt Empordà). Còpia simple redactada
possiblement el 1703. [56] p.
Català
Moja 412

Capbreu amb confessions emfitèutiques atorgades davant Julià Joals, notari
de Vilarnadal, a favor de Galceran de Cartellà, com a senyor del castell i
terme de Vilarnadal. Inclou a l'inic sumari onomàstic redactat per Francesc
de Cartellà. Vilarnadal (Alt Empordà). Còpia simple. [124] p.
Llatí

Fons Marquesat de Moja

977

01.03.03.03.02.01.05.01.01. CAPBREUS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1591,
febrer, 13 1591,
novembre,
13 / 1614,
juny, 6 1615, maig,
21

Capbreu de les rendes de Vilarnadal de Galceran de Cartellà

Moja 153

1614,
desembre,
20 / 1615,
maig, 21

Capbrevacions atorgades per Jeroni Pujades i Gràcia Prats i Corcoll a favor
de Galceran de Cartellà

1614,
desembre,
21 - 1615,
maig, 21

"Protocollum confessionum et capibreviationum facti ilustri domino Castri de
Vilarnadal..."

1680, abril,
24 - 1681,
desembre,
26

Capbreu de les rendes de Vilarnadal de Lluís de Cartellà Desbac

Capbreu amb 35 confessions emfitèutiques atorgades davant els notaris
Julià Joals, Pere Galí i Josep Freixes a favor de Galceran de Cartellà, com a
senyor del castell i terme de Vilarnadal. Inclou a l'inici sumari onomàstic.
Vilarnadal (Alt Empordà), Girona i Cabanes (Al Empordà). Còpies
autèntiques esteses per Julià Joals, Ferran Suro, Josep Feixes. [68] p.
Llatí
Moja 54/32

Jeroni Pujades, fill de Dalmau, difunt, en una escriptura i Gràcia Prats i
Corcoll, viuda de Rafel Prats, mercader de Banyoles, en una altra,
reconeixen a Galceran de Cartellà el domini de dues peces de terra situades
en les lloc anomenat "Les Deveses" del terme de Cabanes. Cabanes i
Vilarnadal (Alt Empordà). Esborrany. [4] p.
Llatí

Moja 54/8

Confessions emfitèutiques atorgades per Jeroni Pujadas, Gràcia Prats i
Corcoll, viuda de Rafel Prats, mercader de Banyoles, i Jaume Ramis, pagès
de Cabanes, a favor de Galceran i Francesc de Cartellà. Cabanes i
Vilarnadal (Alt Empordà). [8] p.
Llatí
Moja 417

Capbreu amb 8 confessions emfitèutiques atorgades a favor de Galceran de
Cartellà, com a senyor del castell i terme de Vilarnadal. Inclou a l'inic sumari
onomàstic redactat per Francesc de Cartellà. Vilarnadal (Alt Empordà). Còpia
simple. [64] p.
Llatí

Fons Marquesat de Moja

978

01.03.03.03.02.01.05.01.02. GESTIÓ DE LA CAPBREVACIÓ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1615]

"Memorial dels que han de capbrevar pessas de terra al senyor de Vilarnadal Moja 74/10
situades en lo terme de Cabanes y parroquia de Vilarnadal y territori dit les
Deveses"
Relació amb els noms de quatre emfiteutes que han de capbrevar amb
notícia detallada de les terres que han de confessar i els títols jurídics que
sostenen els drets del senyor. [Vilarnadal (Alt Empordà)]. [3] p.
Català

[1615]

"Memorial dels actes se han de produhir en procés"

Moja 74/7

Inventari d'escriptures d'establiments i confessions emfitèutiques de peces
de terra del camp anomenat "Les Deveses", de la parròquia de Vilarnadal i
terme de Cabanes, possiblement redactat per a la redacció d'un nou
capbreu. [Vilarnadal (Alt Empordà)]. [5] p.
Català
[1630]

Relació d'emfiteutes del castell de Vilarnadal

Moja 74/75

Relació dels emfiteutes que capbrevaren a favor de Berenguer de Canadal,
amb la descripció de les seves terres i límits i si prestaven delme. [Vilarnadal
(Alt Empordà)]. Acèfal. 8 p.
Català
1701,
febrer, 3 /
1712, abril,
25

Desbac i Cartellà, Pere de (marquès de Cartellà)

1735, juny,
1 / 1863,
març

Rebut estès per Miquel Guilla de capbreus antics de Vilarnadal

1770, juny,
29

"Pactes convinguts entre lo Sr. Marquès de Cartellà y Miquel Costa, notari
apostòlic de la ciutat de Gerona, acerca la capbrevació fahedora dels llochs
de Orriols, Vilarnadal y Terradellas"

Moja 86/32/1

Rodríguez, Joan. Procés de capbrevació de Vilarnadal i conflictes entre els
veïns d'aquest lloc i el de Cabanes. Girona. 3 lletres. [6] p.
Castellà
Moja 54/73

Miquel Guilla, notari de Castelló d'Ampúries, estèn rebut dels capbreus de
Vilarnadal redactats el 1591, 1547, 1423 i de diferents confessions i precaris,
que ha rebut amb la intenció de fer una nova capbrevació del terme. Amb
una anotació de 1863 en la que es fa constar que no s'han localitzats
aquests mateixos capbreus. Inclou una nota en el que es fa constar que
confessaren el mes de febrer de 1591 a Galceran de Cartellà 33 emfiteutes.
Girona. 2 unitats. [3] p.
Català i llatí

Moja 54/76

Contracte privat pel qual el marquès de Cartellà i Miquel Costa, procurador
seu amb facultat de poder capbrevar, convenen les condicions d'una nova
capbrevació; de les entrades per censos, foriscapis i altres drets endarrerits
es pagarà el sou del notari que capbrevarà i les despeses processals que es
puguin donar; detretes aquestes despeses, els ganys es repartiran a mitges,
estant obligat el procurador a donar comptes. Barcelona. [3] p.
Català

Fons Marquesat de Moja

979

01.03.03.03.02.01.05.01.02. GESTIÓ DE LA CAPBREVACIÓ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1818, febrer Sarriera i Copons, Maria Josepa de (marquesa de Moja de la Torre i
28 - 1819,
marquesa de Cartellà)
juliol 12
Antiga, Gabriel (escrivà de la marquesa de Moja). Tractant de la gestió de la
capbrevació de Vilarnadal. Inclou còpies de 2 cartes enviades. Barcelona i
Figueres (Alt Empordà). 5 lletres (inclosa la còpia). [5] p.
Castellà

Moja 86/32/12

1819, maig, Copons, Maria Josepa de (marquesa de Moja i Cartellà)
Moja 86/32/11
5 - 1819,
setembre, 4 Llavanera, Narcís. Tractant de la necessitat de capbrevar a Vilarnadal. Inclou
còpia de la resposta i una lletra dirigida a Anton Oliva. Vilarnadal (Alt
Empordà). 3 lletres (inclosa la còpia). [6] p.
Català

Fons Marquesat de Moja

980

01.03.03.03.02.01.05.01.03. CAUSES JUDICIALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1632,
octubre,
22 - 1634,
maig, 2

Causa de capbrevació oberta per Francesc de Cartellà contra Jacint Vidal i
Farrer de Busquets, propietari del mas Camprodon

Moja 74/59

Causa judicial seguida davant Joan Antoni Pujadas, jutge emfiteucari, per
Francesc de Cartellà, senyor del castell i terme de Vilarnadal, contra Jacint
Vidal i Farrer de Busquets, habitant de Castelló d'Empúries, per negar-se a
capbrevar. Vilarnadal (Alt Empordà). Còpia incompleta de les primeres
pàgines. [84] p.
Llatí i català

1703, agost, Recurs de súplica de la causa seguida en el tribunal emfiteuticari entre
22
Gertrudis de Cartellà i Malla contra Francesc Carreras i la seva esposa
Francisca per la capbrevació de una peça de terra de la partida anomenada
les Deveses del lloc de Vilarnadal

Moja 54/61

Josep Aguer, Rafel Ramis, Pere Aguer, Maria Roquí, viuda, i Joan Roquí,
pagesos de Cabanes, i Francesc de Carreras i Reguer i la seva esposa
Francisca, encausats per capbrevació, presenten recurs col·lectiu en la
causa de capbrevació oberta particularment contra els cònjuges Carreras,
recurs que és desestimat. [Vilarnadal (Alt Empordà)]. Còpia de la part
demandada. [4] p.
Llatí i català
1703, agost, Lletra de Joan Daunes, sotsveguer de Besalú, a Joan Duran, jutge
emfiteucari per Geltrudis de Cartellà
25

Moja 54/62

Joan Daunes, vicari de Besalú, requereix a Joan Duran i Seguer, jutge de
capbrevacions de Geltrudis de Cartellà i Desbac, senyora del lloc i terme de
Vilarnadal, després d'exposar la súplica de Miquel Sabater, que sots pena de
100 lliures no gosi a procedir en la demanda de capbrevació contra
l'esmentat Sabater. Besalú (la Garrotxa). Còpia. [4] p.
Llatí
1703, maig, Requeriment a capbrevar fet a instància de Joan Batlle, com a procurador
14
substitut de Gertrudis de Cartellà, dirigit a Maria Roquí i el seu fill Joan

Moja 74/84

Joan Francesc Duran i Seguer, jutge i comissari en les causes de
capbrevació de les rendes de Gertrudis de Cartellà i Malla intima a Maria
Roquí, viuda, i al seu fill Joan Roquí, veïns de Cabanes, perquè dins el
termini de deu dies passin a capbrevar qualssevols drets que tinguin de
l'esmentada senyora Figueres, aportant els títols i escriptures. (Alt Empordà).
Imprès i manuscrit. 1 p.
Català

Fons Marquesat de Moja

981

01.03.03.03.02.01.05.01.03. CAUSES JUDICIALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1703, maig, "Trasllat de causa en lo tribunal enfiteoticari, entre parts de Dª Gertrudis de
14 - 1703,
Cartellà y Malla contra los conjuges Fran[cis]co y Fran[cis]ca Carreras y
agost, 30
Reguer de Castello de Ampurias, sobre capbrevació de una pessa de 3
vessanas en la partida las Devesas del lloch de Vilarnadal en domini directe
de Cartellà a la prestació de delme y tasca. No consta fallada".

Moja 54/60

Joan Francesc Duran i Seguer, jutge i comissari en les causes de
capbrevació de les rendes i drets de Geltrudis de Cartellà, senyora de
Vilarnadal, seguint causa de capbrevació, obre causa contra Francesc de
Carreras Reguer i la seva esposa Francisca, domiciliats a Castelló
d'Ampúries, per una peça de terra situada en el lloc anomenat les Deveses.
[Vilarnadal (Alt Empordà)]. Còpia de la part demandant. [12] p.
Llatí i català

Fons Marquesat de Moja
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01.03.03.03.02.01.05.02. ESTABLIMENTS EMFITÈUTICS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1701,
setembre,
25 - 1702,
setembre,
25

Escriptures d'establiments emfitèutics atorgades per Joan Rodríguez, com a
procurador dels senyors de Cartellà, davant Bonaventura Gayolà, notari de
Figueres, a favor de Miquel Lavall

Moja 15/2

[1700]

Nota sobre peces de terra abandonades de Vilarnadal

Dossier amb les escriptures d'establiment emfitèutic atorgades per Joan
Rodríguez, jesuïta del Col·legi de Sant Martí Çacosta, com a procurador de
Pere de Cartellà i de la seva mare Gertrudis, a favor de Miquel Lavall,
treballador de Vilarnadal, de dues peces de terra situades en els paratges
anomenats Molí de la Sorda i Puig Llobersa, de Vilarnadal, per poder-les
convertir en hort i vinya respectivament i d'un solar per construir-hi una casa
situat en el Coll de les Saleres del mateix terme, constant els límits, els preus
d'entrada i els censos anuals. Figueres (Alt Empordà). Còpies autèntiques
signades per Joan Ruisech, notari de Figueres. 3 unitats. [15] p.
Llatí i català
Moja 74/85

Anotació anònima sobre tres explotacions de Vilarnadal, les de Francesc
Transfort, Andreu Marsal i Joan Castell Batlle i Matas, que es troben
abandonades i en conseqüència no satisfan censos i prestacions senyorials;
amb la descripció de les peces de terra, de les prestacions que fan i el motiu
pel qual són rònegues. [Barcelona]. 1 p.
Català

[1703]

Relació de propietaris de terres en el lloc anomenat Les Deveses

Moja 74/91

Inventari de propietaris en el que es fa constar a més del nom i cognoms, el
veïnatge, les seves propietats i límits i notícia del capbreus. [Vilarnadal] (Alt
Empordà). [5] p.
Català
[1703]

Relació d'establiments i confessions atorgats davant de Bonaventura de
Gayolà, notari de Figueres, entre 1687 i 1703

Moja 15/3

Quadern amb la llista d'establiments atorgats per Lluís de Cartella i la seva
mare Gertrudis de Cartellà o els seus procuradors, i regestos, d'una banda,
de les escriptures de capbrevació i, per l'altra, d'establiment emfitèutic
atorgades davant Bonaventura de Gayolà, notari de Figueres, des del 3 de
febrer de 1687 a 13 de maig de 1703; amb notícia dels emfiteutes i els seus
oficis i veïnatge; la situació, extensió i la qualitat de les terres, i l'entrada i els
censos que es comprometen a satisfer anualment. [Barcelona]. [100] p.
Català
[1714]

Relació d'establiments emfitèutics atorgats davant Ramon Vila, notari de
Girona, per Joan Rodrigues com a procurador del marquès de Cartellà

Moja 86/10

Inventari i regest de les escriptures d'establiment emfitèutic protocol·litzades
per Ramon Vila i atorgades per Joan Rodrigues, procurador del marquès de
Cartellà, a favor de Feliu Presas, Pere Prim, Sixt Feixas, Joan Roca, Jeroni
Valls, Francesc Casademont, Baldiri Tornavells, Salvi Llautart, Miquel Galí,
Joan Serra i Miquel Serra, Rafel Reixach, Joan Simon i Anton Clos, ordenat
cronològicament, de 9 de maig de 1711 a 4 d'agost de 1714, i corresponents
a peces de terra de la Torre de Biure i el mas Moler Safont. [Barcelona]. [5] p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.03.03.03.02.01.05.02. ESTABLIMENTS EMFITÈUTICS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1714]

"Nota de difarents establiments fets per lo hermano Juan Rodriguez
procurador dels señors de Vilarnadal en lo terme de aquell"

Moja 15/1

Llibreta amb els regestos de les escriptures d'establiment emfitèutic
atorgades per Joan Rodríguez, com a procurador del senyor de Vilarnadal,
des del 10 de maig de 1692 a 31 d'agost de 1714; assentats
cronològicament i amb notícia de les persones que les estableixen i els seus
oficis i veïnatge; la situació, extensió i la destinació (vinya, hort, erm, garriga i
solar per edificar) de les terres; l'entrada i els censos que es comprometen a
satisfer anualment, sense però que es faci constar el nom del notari
autoritzant. [Barcelona]. [31] p.
Català
[1732]

Àpoca atorgada per Ramon de Gaiolà, procurador del marquès de Cartellà, i Moja 86/5
protocol·litzatada per Joan Riusech, notari de Figueres, a favor de Pere
Cantenys, pagès de les costes de Perallada
Nota referent a l'escriptura d'una àpoca de 2 lliures i 10 sous per la comprà
efectuada per Ramon de Gaiolà a carta de gràcia d'un hort de Vilarnadal.
[Figueres (Alt Empordà)]. 1 p.
Català

[1750]

Nota sobre els límits d'una peça de terra de Vilarnadal

Moja 74/94

Josep Vergès fa constar els límits d'una peça de terra, de vuit vessanes.
[Vilarnadal] (Alt Empordà). 1 p.
Català
[1800]

"Nota de las casas de Vilarnadal y dels parells necessita cada hu per conruar Moja 74/97
y mensar sas terras"
Relació amb el nom de les finques i el número de parells. [Vilarnadal] (Alt
Empordà). 1 p.
Català

[1840]

Regestos d'establiments i confessions emfitèutiques de Vilarnadal referents
a les famílies Gomar i Clotas

Moja 15/4

Dossier amb dues relacions de regestos dels establiments atorgats per
Francesc de Cartellà i el seu procurador a favor de Miquel, Ramon, Jeroni,
Jaume, Margarita i Francisca Gomar, entre el 16 de novembre de 1627 a 17
de mars de 1714 i dels establiments i confessions realitzades entre 13 de
març de 1651 i 25 de març de 1714 en relació a Miquel, Baldiri, Rafel i Anton
Clotas. Separadament inclou una nota sobre dos establiments emfitèutics a
favor d'Anton Bech i Clotas i Baldiri Clotas atorgats el 15 de març de 1754 i
12 de maig de 1703 respectivament. Sl. 3 unitats. [6] p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.03.03.03.02.01.05.02. ESTABLIMENTS EMFITÈUTICS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1458,
Escriptura de venda de la peça de terra anomenada Pujals atorgada per
novembre, 2 Pere Farrer a favor de Galceran de Rocabruna

Moja 74/17

Pere Farrer, fill de Guillem, de Vilarnadal, atorga escriptura de venda a favor
de Galceran de Rocabruna, domiciliat a Peralada, de la peça de terra
anomenada Pujals situada en la parròquia de Vilarnadal. Peralada (Alt
Empordà). Còpia autèntica estesa per Joan Celler, notari de la vila i comtat
de Peralada. [2] p.
Llatí
1649,
octubre, 4

"Memorial dels establiments he permesos en Vilarnadal a 4 octubre 1649"

Moja 54/42

Relació, possiblement realitzada per Francesc de Cartellà i Malla, amb els
noms i cognoms dels emfiteutes, la localització, mida i els límits de les terres
establertes, els censos anuals que han de satisfer i els pagaments de les
entrades pels nous establiments. [Vilarnadal (Alt Empordà)]. [2] p.
Català

1760,
febrer, 23 /
1760,
febrer, 27

Informe pericial sobre un establiment emfitèutic atorgat a Vilarnadal

1805, juny,
27 / 1805,
juliol, 1

"Precari o nou establiment de una pessa de terra cituada en lo terme del
lloch de Vilarnadal, fet y firmat per Joseph Farraró pages de dit lloch en nom
de procurador de la il·lustre marquesa de moya, baronesa de aquell, a favor
de Da. Rosa de Carreras i Cunill, viuda del de Cabanas"

Moja 86/14

Joan Pont, pagès del terme de Llers, i Felip Girbal, pagès de Cabanes,
elegits per Àntimo Puig, assessor de Vilarnadal, per a informar sobre si és
perjudicial o no al bé públic de Vilarnadal l'establiment emfitèutic atorgat per
Abdon Ferraró a favor del marquès de Cartellà, d'una peça de terra
anomenada la "Llonganya petita" situada a la vora del riu Llobregat, són del
parer que sí es perjudicial. Inclou una carta de Àntimo Puig dirigida al
marquès de Cartellà en el que adjunta l'informe pericial i dóna els parers de
la universitat. [Vilarnadal (Alt Empordà)] i Figueres (Alt Empordà). [2] p.
Català
Moja 15/5

Josep Farraró, pagès i procurador de Maria Lluïsa de Copons, marquesa de
Moja, per poders signats a Barcelona el 14 de maig de 1805, atorga davant
Anton Verdalet, notari de Figueres, escriptura d'establiment a favor de Rosa
de Carreras i Cunill, viuda d'Ignasi Cunill, d'una peça de terra amb la intenció
de finir així una causa judicial relacionada amb la possessió de l'esmentada
terra. Inclou la diligència de l'assentament en el Registre d'Hipoteques de
Figueres. Figueres (Alt Empordà). Còpia estesa sobre paper segellat pel
notari autoritzant. [16] p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.03.03.03.02.01.05.02. ESTABLIMENTS EMFITÈUTICS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1860, agost, "Relación de las piezas de tierra que se han establecido de pertenencias de Moja 54/95
21
las tierras de Vilarnadal y territorios hiermos en poder del notario de Figueras
Jose Compte Lacosta"
Joaquim Artigas presenta inventari en forma de taula a set columnes dels
establiments emfitèutics realitzats a Vilarnadal, amb el detall dels noms dels
emfiteutes, l'extensió de cada peça de terra, l'entrada de l'establiment, el
cens anual, les quantitats satisfetes, la suma total a satisfer i observacions. I
inventari anònim sobre els mateixos establiments que es detallen també els
noms del llocs dels establiments i els límits. Girona i [Barcelona]. [8] p.
Castellà

Fons Marquesat de Moja
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01.03.03.03.02.01.05.03.01. LLEVADORS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1550]

"Memoria de las rendas, delmes, sensos reb la casa del Vilar de Malla y
Vilarnadal"

Moja 74/11

Relació de les rendes de diferents masos de Vilar de Malla, els censos
prestats en gallines de la casa del Vilar i les rendes de Vilarnadal. [Vilarnadal
(Alt Empordà)]. [2] p.
Català
[1615]

"Memorial dels censos fan los homens de Vilarnadal al senyor del castell"

Moja 74/9

Relació a manera de llevador dels emfiteutes de Vilarnadal amb les
prestacions senyorials de cada un, des dels censos en diner a les
prestacions en espècie (ordi, gallines, capons). [Vilarnadal (Alt Empordà)]. [6]
p.
Català
[1760]

Propietats de la difunta Maria Àngela Llaona i Rocalva a Vilarnadal

Moja 74/100

Relació anònima de la casa i peces de terra, amb la descripció del seus
límits i extensió, de Maria Àngela Llaona. [Vilarnadal] (Alt Empordà). [2] p.
Català
[1762]

"Llevador dels censos de Vilarnadal, copiat del mateix llevador dels censos
que efectivament exigessen los arrendataris en los añs de 1760, 1761 y
1762"

Moja 419

Registre dels emfiteutes de Vilarnadal i del concepte, quantia i espècie
(diners, forment, gallines) dels censos que han de satisfer al senyor redactat
devers 1762. Amb un resum al darrere de la suma total de la quantia dels
censos, el càlcul fet pel masover del Castell de Vilarnadal dels fruits dels
tersos que dóna el castell i el detall dels rendiments per espècies i concepte
(delmes, tersos i censos). [Vilarnadal (Alt Empordà)]. [17] p.
Català
[1799] "Vilarnadal. Llevador dels censos en diners y viram que reb lo senyor
1803 /
marquès de Cartellà en Vilarnadal arreglat per Ferraró en 1841"
1841 - 1856
Registre dels emfiteutes de Vilarnadal amb la quantia i espècie (diners i
gallines) de les prestacions que han de satisfer al senyor redactat el 1841
amb notícia dels deutes d'anys anteriors (alguns de 1796) i pagaments
posteriors. Inclou una primera versió o esborrany redactat devers 1799.
[Vilarnadal (Alt Empordà) i Barcelona]. 2 unitats. [22] p.
Català

Moja 216/27

1640

Moja 74/80

Llibreta d'entrades de les rendes senyorials del Castell de Vilarnadal
Assentaments comptables de Francesc de Cartellà dels delmes, terços i
censos rebuts de les collites de mestall, segal, civada, ordi, mongetes, mill,
pèsols dels emfiteutes de Vilarnadal. [Vilarnadal]. [8] p.
Català
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01.03.03.03.02.01.05.03.01. LLEVADORS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1796 - 1830 "Llevadors de Vilarnadal"

Moja 418

Dossier amb els llevadors que porten el títols següents: "Censos que lo
il·lustre senyor marquès de Cartellà reb en lo lloch de Vilarnadal tots anys",
""Nota dels censos de blat y ordi que cobra la senyora marquesa tots anys
en est poble de Vilarnadal y entran tots anys lo dia primer de agost, so és per
sant Pere y sant Faliu", "Censos que rebet [sic] lo senyor marquès de
Cartellà en Vilarnadal ab diners són los següens", "Llibreta dels censos de
gallinas y diners" i "Sensus de blat y segal y ordi que se cobran cada anys".
Tots els quals són registres dels emfiteutes de Vilarnadal i de la quantia i
espècie (diners, forment, gallines) dels censos que han de satisfer al senyor,
amb notícia dels pagaments efectuats entre 1796 i 1830. [Vilarnadal (Alt
Empordà)]. 5 unitats. [42] p.
Català
1828, juliol,
4

Nota sobre els masos de Vilarnadal

Moja 54/104

Relació anònima amb els noms dels masos de Vilarnadal proporcionats per
un masover, en el qual es fan constar: Mas Simon, Mas Simonet, Mas
Farraró de Olivas de Lladó, Mas Puig y Pujadas de Pere Andreu, Mas Casals
den Fàbregas, Mas Biura, Mas Bech y Closas i Mas Cabanyé. [Vilarnadal (Alt
Empordà)]. 1 p.
Català
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01.03.03.03.02.01.05.03.02.01. DELMES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1730]

Delmes del marquès de Cartellà

Moja 87/1

Nota amb les localitats on el marquès de Cartellà tenia dret de percebre el
delme o part del mateix, classificats pels bisbats de Vic, Girona i Urgell.
[Barcelona]. 1 p.
Castellà
1600, maig, Delme de la vinya anomenada la Consolva del terme de Cabanes
Moja 86/24
18 / [1615] /
1832
Dossier amb els antecedents jurídics pels quals Ignasi de Cunill i de Solà,
domiciliat en el poble de Cabanes, acredita el 1832 que la seva peça de terra
era lliure de pagar el delme: testimoni notarial del contracte de venda atorgat
pel mercadel Rafel Prat a favor de Rafel Masdeu i requeriment de Gràcia
Corcoll i Prats dirigit a Francesc de Cartellà pel qual davant el fet que
Francesc de Cartellà usurpà l'estiu de 1614 el delme de la Consolva, del
difunt marit de la suplicant, domini directe del qual és de mossèn Ferrer de
Cabanas, i que davant una nova collita torni a fer el mateix, el requereix a
retornar les garbes i fruits que prengué. Figueres (Alt Empordà) i [Cabanes
(Alt Empordà)]. Còpia. 2 unitats. [7] p.
Català
1769, maig, "Tasmias de Vilarnadal"
Moja 86/25
9 - 1775,
maig 1775
Relacions jurades donades per Francesc Olivas, major delmer de
l'Excusado, del delme de l'Església de Sant Pere de Vilarnadal en les quals,
complimentant un formulari, es troba la quantitat recollida del delme i la part
lliurada al delmer laic amb el detall corresponent a cada fruit, i el certificat del
major justícia de la parròquia donant fe de l'import de la venda. I nota sobre
la tàsmia de 1775. Vilarnadal (Alt Empordà). Imprès i manuscrit. 6 unitats.
[11] p.
Castellà
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01.03.03.03.02.01.05.03.02.02. CENSOS, TASQUES, LLUÏSMES I FIRME
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1615]

"Memoria de las pessas de terra que foren de la heretat d'en Vicens de
Cabanas"

Moja 54/12

Relació de set peces de terres amb els noms i cognoms dels seus propietaris
i la seva extensió que anteriorment conformava una sola heretat. [Girona]. 1
p.
Català
[1630 /
1770]

Fragments i notes sobre Vilarnadal

Moja 74/103

Dossier amb fragments i notes descontextualitzades sobre Vilarnadal.
[Vilarnadal] (Alt Empordà). 3 unitats. [3] p.
Català
[1700]

Nota sobre les prestacions senyorials de Joan Camprodon, de Vilarnadal

Moja 74/101

Nota anònima en què es detallen els conceptes de les prestacions.
[Vilarnadal] (Alt Empordà). 1 p.
Català
[1704]

"Memorial de las terras tescals de Vilarnadal"

Moja 54/65

Relació amb nou possessors que han de satifer la tasca i el braçatge, amb
l'extensió de les seves terres, amb la part cultivada i l'erma, i l'import de la
prestació. [Vilarnadal (Alt Empordà). 1 p.
Català

[1777,
octubre]

Venda d'una casa atorgada per Miquel Ferreró a favor de Josep Armada i
Bartomeu Prada

Moja 54/78

Nota, escrita possiblement pensant amb el lluïsme, sobre la compra
efectuada per Josep Armada i Bartomeu Prada d'una casa a Miquel Ferreró
per preu de 100 lliures amb la condició d'escripturar en la Cúria de
Vilarnadal. Sl. 1 p.
Català
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01.03.03.03.02.01.05.03.02.02. CENSOS, TASQUES, LLUÏSMES I FIRME
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1778]

Vendes de terres de Vilarnadal protocol·litzades per Josep Aloy i Llach,
notari de Figueres

Moja 54/87

Regestos escrits pensant amb el lluïsme de les escriptures de venda
protocol·litzades per Josep Aloy i Llach, notari de Figueres, efectuades entre
els mesos de febrer i maig de 1778 per: Isidre Jordà, pagès de Vilarnadal,
d'un tros de terra per a construir-hi una casa a Joan Fedià, treballador del
mateix lloc, per preu de 50 lliures; Joan Pujadas i Andreu, pagès, d'un tros
de terra erma, a Francesc Olivas, també pagès de l'esmentat lloc, per preu
de 115 lliures; Francesc Gastó, moliner de Cabanes, d'un hort del lloc
anomenat "La Llonganya", a Josep Buach, negociant del terme de Llers, per
preu de 15 lliures; Anna Cabanyer i Collell, viuda de Joan Collell, treballador
de Vilarnadal; Basilissa Fàbrega i Cabanyer, muller de Josep Fàbrega,
treballador també de Vilarnadal, i Pere Cabanyer, pagès, d'una peça de terra
a Patllari Boxeda, per preu 30 lliures; Jaume i Pau Collell, pare i fill,
treballadors de Cabanes, d'un peça de bosc de lloc anomenat "la Serra", de
Vilarnadal", per preu de 30 lliures, i Joan Pujadas i Andreu, pagès de
Vilarnadal, d'un tros de terra erma, de partida "Les Planioles", per preu de 40
lliures. [Figueres]. 2 unitats. [5] p.
Català
[1784]

"Nota de las alienacions de proprietats situadas en lo terme del lloch de
Vilarnadal a directe domini de la Sra. Marquesa de Moia, Sra. Jurisdiccional
de dit lloch, rebudas en poder de Anton Bonet i Requesens, notari publich
real col·legiat de número de la vila de Figueras"

Moja 54/114

Regestos escrits, pensant amb el lluïsme, d'onze escriptures
protocol·litzades per Anton Bonet i Requesens, notari de Figueres,
efectuades entre els mesos de febrer i desembre de 1783, en els quals es fa
constar la data, l'atorgant, l'objecte de venda i el preu. [Figueres]. [3] p.
Català
[1786]

Nota relativa a l'àpoca signada per Ignasi Aloi i Prats a favor de Pere Renart
pel cobrament d'un foriscapi

Moja 54/122

Apunt anònim referent a l'àpoca atorgada per Ignasi Aloi i Prats, procurador
de la marquesa de Cartellà i de Moja, davant Anton Bonet i Requesens,
notari de Figueres, a favor de Pere Renart, pagès de Mollet, de 33 lliures, 2
sous, 7 pel foriscapi corresponent a la venda a carta de gràcia atorgada per
Joan Pujadas a favor de Josep Ferraró, pagesos de Vilarnadal, d'una peça
de terra de 6 vessanes situada a Vilarnadal. [Figueres (Alt Empordà)]. 1 p.
Català
[1796]

Vendes de terres de Vilarnadal protocol·litzades per Anton Verdalet, notari de Moja 54/112
Figueres
Regestos escrits, pensant amb el lluïsme, de les escriptures de venda
protocol·litzades per Anton Verdalet, notari de Figueres, efectuades entre els
mesos de febrer i abril de 1796 per: Pere Cabanyer, pagès de Vilarnadal,
d'un tros de terra de 3 vessanes anomenada el "Camp de l'hort" a Pere
Nogué, treballador de Molins, per preu de 350 lliures, (amb el dret de lluïr i
quitar d'aquesta i una altra peça de terra), i Josep Ferraró, pagès de
Vilarnadal, d'una peça de terra a Pere Nogué. [Figueres]. 1 p.
Català
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01.03.03.03.02.01.05.03.02.02. CENSOS, TASQUES, LLUÏSMES I FIRME
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1800]

Relació de transmissions de domini útil del terme de Vilarnadal i lluïsmes
d'Orriols

Moja 86/22

Inventari de les transmissions del domini útil realitzades a Vilarnadal amb les
dates, els noms dels atorgants, les mides de les terres i els preus
convinguts, possiblement redactat a efectes de poder cobrar el lluïsme. I
"Nota dels llohismes que corresponen anals srs. Harrendadors comensant
per lo any 1796 y finir lo any 1799..." Sl. 2 unitats. [5] p.
Català
[1840]

Nota sobre la propietat de Jaume Abat, pagès de Vilarnadal

Moja 74/98

Nota anònima en què es fa constar l'extensió de la terra. [Vilarnadal] (Alt
Empordà). 1 p.
Català
1568,
setembre,
12

Escriptura de venda d'un camp, de les Deveses de Vilarnadal, atorgada per
Joan Padró i Francesc Rovira a favor de Dalmau Pujadas

Moja 74/6

Joan Padró, senyor útil i propietari de l'heretat anomenada "den Padró", del
Castell de Vilarnadal, i el seu pare Francesc Rovira, àlies Padró, venen en
pagament d'un debitori a Dalmau Pujadas, pagès del Castell de Llers, un
camp de dues vessanes situat en "Les Deveses", del terme de Cabanes i
parròquia de Vilarnadal. Inclou àpoca. Vilarnadal (Alt Empordà). Còpia. [5] p.
Llatí i català
1605,
febrer, 21

Escriptura de venda atorgada per Antoni Miralbell, pagès de Vilarnadal, a
favor de Domènec Vidalet, pagès del Castell de Cabanes

Moja 54/2

Antoni Miralbell, pagès de Vilarnada, atorga, davant Joan Pujadas, notari de
Figueres, la venda a Domènec Vidalet, pagès de Cabanes d'una peça de
terra de tres vessanes situada en el lloc anomenat "les Deveses" de Castell
de Cabanes, de preu 8 lliures; amb la prestació de censos al senyor de
Vilarnadal. Figueres (Alt Empordà). Còpia autèntica estesa per Narcís
Bassedas, notari de Figueres, datada el 11 de desembre de 1614. [2] p.
Llatí
1610

"Còpia dels articles donats en la causa de compromís se aportava entre
Galceran, Francesch de Cartellà y Mariangela Ferrer Bas y Escarrer en
poder de Joan Fexat, notari públich de Girona, en lo mes de maig de 1610,
sobre lo delme de una pessa de terra que recusava pagar dita Basferrera a
dits Castellars"

Moja 54/5

Articles presentats a instància de Galceran i Francesc de Cartellà en una
causa oberta en relació al delme d'una peça de terra; amb 14 preguntes
inicials i 4 posteriors. Sl. Còpia. [8] p.
Català
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01.03.03.03.02.01.05.03.02.02. CENSOS, TASQUES, LLUÏSMES I FIRME
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1769, març, "Venda de fatiga feta y firmada per Andreu Coll y Gommar o Gomar a favor
6
de Joan Puig, pagès de Vilademiras"

Moja 54/75

Josep Gay, notari de Figueres, certifica i transcriu l'escriptura de venda del
dret de fatiga atorgada per Andreu Coll i Gommar o Gomar, treballador de
Vilajuïga, a Joan Puig, pagès de Vilademires, per preu de 20 lliures del mas
Gommar o Gomar de Vilarnadal. Figueres. Certificat estès sobre paper
segellat el 9 d'abril de 1782. [9] p.
Català
1773,
octubre, 18

"Venda a carta de gracia feta y firmada per Joan Pujadas, pagès del lloch de Moja 54/77
Vilarnadal, a favor de Fran[ces]ch Olivas y Ferraró, pagès de dit lloch de
Vilarnadal"
Joan Pujadas, pagès de Vilarnadal, atorga davant el notari Antoni Gorgoll,
escriptura de venda a carta de gràcia de la ruscla dels suros de les terres de
la seva propietat situadas a Vilarnadal a favor de de Francesc Olivas i
Ferraró, per preu de 175 lliures i sota pactes i condicions. Figueres. Còpia
autèntica estesa pel notari autoritzant. [5] p.
Català i llatí

1774, agost, Informes relacionats amb el lluïsme del Mas Puig de Vilarnadal
26
Dossier amb la "Memòria de las transportacions del Mas Puig de Vilarnadal
per facilitar lo coneixement de la concòrdia feta entre lo senyor Josep
Terrades, ciutadà honrat de Barcelona, y Joan Pujadas Andreu y Rafer de
una ab Jaume Puig, brasser, de Mollet de altre", dictamen anònim sobre el
que cal satisfer pel lluïsme i l'informe amb el títol "Resposta a las refleccions
del senyor Cassani". Barcelona. Esborrany. [22] p.
Català

Moja 54/70

1777, maig, "Memoria y compte dels lluismes que deu lo S. Francesch Olives y Ferrero a
6 - 1787,
mi marquesa de Moya y de Cartellà de las terras seguents de Vilarnadal"
abril, 27
Relació de les vendes de terres atorgades a favor de Francesc Olives, amb
les dates, els noms dels atorgants, els notaris atorgants i els valors, amb, a
continuació, un rebut estès per Ignasi Aloi i Prats, com a procurador de la
marquesa de Moja i de Cartellà, d'haver cobrat les quantitats dels lluïsmes
referits. [Vilarnadal (Alt Empordà)]. 1 p.
Català

Moja 54/113

1790, maig, Rebut estès per Ignasi Aloi i Prats a favor de Bernat Grañer pel pagament
Moja 54/121
4 / 1790,
del lluïsme
maig, 20
Ignasi Aloi i Prats, com a procurador de la marquesa de Cartellà i de Moja,
senyora del Castell de Vilarnadal, estèn rebut a favor de Bernat Grañer,
treballador de Vilarnadal, de 12 lliures a compte del lluïsme corresponent a la
marquesa de Cartellà per la compra d'una vinya feta a Ignasi Cardoner de la
Junquera, protocol·litzada per Anton Gorgoll, per preu de 50 lliures, amb la
condició de presentar l'escriptura i d'acabar de pagar el lluïsme el 20 del
mateix mes. Figueres (Alt Empordà). [2] p.
Català
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01.03.03.03.02.01.05.03.02.03. CAUSES JUDICIALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1488, juny,
13

"[Req]uesta presentada per Pons de [Mall]a a Matheu Gironella, [....] de sant
Joan Ses Badesses"

Moja 30/28

Davant Jordi Rafel, notari de Sant Joan de les Abadesses. Sant Joan de les
Abadesses (el Ripollès). Còpia autèntica. [15] p.
Llatí i català
1584, juny,
16 - 1585,
febrer, 12

Causa judicial entre Galceran de Cartellà i Pere Prats pels drets dels delmes Moja 74/38
de Vilarnadal
Procediment obert per Galceran de Cartellà, senyor del Castell de Vilarnadal,
i Joan Bri, batlle del mateix lloc, en la Reial Audiència contra Pere Prats,
notari i familiar del Sant Ofici, pels drets dels delmes del castell i terme de
Vilarnadal. Barcelona. Còpia per a Galceran de Cartellà. [29] p.
Llatí i català

1649,
setembre,
22

"Copias de las demandas se han de fer a alguns de Cabanas de las pessas
han de capbrevar a don Francesc de Cartellà com a senyor del Castell de
Vilarnadal"

Moja 54/48

Francesc de Cartellà i Malla, senyor del Castell de Vilarnadal, davant el jutge
emfiteucari demanda a Rafel Anguer, pagès; Anna Magina Puig Prats; Josep
Brugat, i Joan Aguer, pagès, tots del castell de Cabanes i emfiteutes de
terres del lloc anomenat "Les Deveses", per no voler capbrevar. [Vilarnadal
(Alt Empordà)]. Còpia. [11] p.
Català i llatí
1703, agost, Causes emfiteuticàries promogudes per Gertrudis de Cartellà i Malla davant
11 - 1704,
Joan Francesc Duran i Seguer, jutge de capbrevació, contra Maria Roquí,
abril, 1
Francesc de Carreras i la seva esposa Francisca, Pere Aguer de la Sal,
Rafel Ramis i Josep Aguer per negar-se a capbrevar

Moja 54/63

Procediments judicials per les quals Maria Roquí, pagesa de Cabanes i viuda
de Joan Roquí; Francesc de Carreras i Reguer i la seva esposa Francisca,
domiciliats a Castelló d'Empúries; Pere Aguer de la Sal, pagès de Cabanes;
Rafel Ramis, pagès de Cabanes, i Josep Aguer, també pagès del mateix lloc
són encausats per negar-se a capbrevar terres del lloc anomenat Les
Deveses. Cada plet incorpora les diferents diligències i compareixences de
testimonis. Les cinc causes foren evocades, segons consta a la primera
pàgina, a la Reial Audiència. Inclou la concòrdia signada entre el vescomte
de Rocabertí i Galceran de Cartellà el 12 d'octubre de 1618. Figueres (Alt
Empordà)]. Còpies autèntiques esteses per Baldiri Requesens i Bonaventura
Gayolà, notaris de Figueres. [202] p.
Llatí i català
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01.03.03.03.02.01.05.03.02.03. CAUSES JUDICIALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1784,
Conflicte pels delmes de les veces i els tapissots de Vilarnadal
Moja 54/116
octubre, 1 1784,
Dossier amb una súplica i dos rebuts. Joan Morera, batlle de Vilarnadal;
desembre, 3 Jaume Puig, regidor primer; Pau Clotas, regidor últim; Pere Fàbrega, síndic, i
21 veïns de Vilarnadal, pagesos i treballadors, davant el fet que amb
consternació han rebut lletres citatòries de la Reial Audiència a instància de
Maria Lluïsa de Cartellà, marquesa de Moja i de Cartellà, per les quals se'ls
commina a pagar delme de tots els fruits, entre els quals veces i tapissots,
productes no sotmesos a dècimes, supliquen a l'esmentada marquesa amb
la voluntat de no obrir litigis ni causes tingui a bé reconsiderar la novetat.
Inclou els rebuts estesos per manament d'Agustí Auter, porter reial, dels
imports cobrats de mans d'Ignasi Aloi en concepte de dietes i treballs per
intimar les lletres citatòries de la Reial Audiència. Vilarnadal i Figueres (Alt
Empordà). 3 unitats. [5] p.
Català
1831,
octubre,
30 - 1832,
setembre,
24

Conflicte pel delme de raïms de la vinya d'Ignasi Conill situada en el terme
de Vilarnadal

Moja 54/93

1863,
octubre, 3

Certificat del judici de conciliació celebrat en el Jutjat de Pau de Masarac per Moja 54/106
la neteja d'una acèquia

Dossier relligat amb 2 lletres d'Ignasi Conill i de Solà dirigides al marquès de
Moja i de Cartellà exposant que és exempt de satisfer el delme de raïms
d'una peça de terra de 20 vessanes que fou establerta per Lluïsa de Copons
a Rosa de Conill, viuda d'Ignasi de Conill, el 27 de juny de 1805, còpia de les
dues lletres de resposta del marquès i acceptació d'Ignasi Conill de pagar.
Cabanes (Alt Empordà) i Barcelona. Original i còpia. 5 unitats. [14] p.
Castellà i català

Agustí Dalmau, secretari del jutjat del districte municipal de Masarac, partit
de Figueres, certifica que en el llibre de judicis de conciliació es troba un
judici, que transcriu, en el que van comparèixer davant el jutge Francesc
Dalmau d'una part com a part actora, i en representació de Josefa de
Sentmenat, el procurador Joaquim Artigas i el seu home bo Joaquim Jaume,
i de l'altra, els senyors Salvio Jalumed, Bonaventura Rodà, Josep Pujadas i
Ramon Farraró, convinguts; els quals van ser denunciats per no mantenir net
una acèquia medral. Masarac (Alt Empordà). [3] p.
Castellà
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01.03.03.03.02.01.06.01. TÍTOLS, ADQUISICIONS, ALIENACIONS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1630]

"Planta de las terras ditas las Devesas són prop lo riberal del riu Llobregat"

Moja 74/1

Croquis de les terres que es troben encerclades entre el riu Llobregat de
l'Empordà d'una part i el camí de Peralada a la Junquera i el rec madral o
Llobregadell, amb els noms dels emfiteutes. [Vilarnadal (Alt Empordà)]. 4
unitats. [4] p.
Català
1782,
desembre,
10 - 1783,
gener, 19

Lletres d'Anton Bonet i Requesens a Grau Cassani

1866,
desembre,
1 - 1866,
desembre,
16

Lletres de Narciso Heras de Puig a Magí Porta, administrador del Marquesat
de Moja i de Cartellà

Moja 86/32/4

Dossier amb les lletres d'Anton Bonet i Requesens, notari, referents a
l'administració dels títols de Vilarnadal. Inclou còpia d'una notificació de la
Reial Audiència de Catalunya. Figueres (Alt Empordà). 2 lletres. [9] p.
Català i castellà
Moja 103/31

Dossier amb missives de Narciso Heras de Puig (advocat) tractant de cultius
i propietats de Vilarnadal. Inclou un dictamen sobre l'esborrany de l'escriptura
de venda del Castell de Vilarnadal. Girona. 4 lletres. [13] p.
Castellà

1866,
Lletres de Pere Jodà a Magí Porta, administrador del Marquesat de Moja i de Moja 103/33
desembre, Cartellà
5 / 1866,
desembre, 7 Dossier amb missiva de Pere Jordà. Inclou un dictamen redactat per
l'advocat Narciso Heras de Puig sobre l'esborrany de l'escriptura de venda
del Castell de Vilarnadal. Figueres (Alt Empordà). 1 lletra. 2 unitats. [6] p.
Castellà
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01.03.03.03.02.01.06.02.01. ARRENDAMENTS I PARCERIES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1689,
Contracte de masoveria de l'heretat del Castell de Vilarnadal signat per Pere
desembre, 4 Joan Trull

Moja 54/57

Salvi Barris, prevere i rector de Vilarnadal, estèn el contracte privat pel qual
Pere Joan Trull, pagès habitant de Parets, s'obliga, sota pactes i condicions i
a us i costum de bon pagès a cultivar les terres de l'heretat del castell.
Vilarnadal (Alt Empordà). [3] p.
Català
1860, juny,
24

Contracte privat d'arrendament del "Camp major petit", de Vilarnadal, a favor Moja 54/109
de Gregori Farraró
Joaquim Artigas, com apoderat i en representació de Josefa de Sentmenat
de Sarriera i de Copons, marquesa de Moja, lloga a Gregori Farraró,
menestral de Vilarnadal, el camp de dues vessanes anomenat "Camp major
petit" per temps de cinc anys i sota pactes i condicions que es detallen.
Girona. 1 p.
Castellà
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1779,
"Figura del nou rech fahedor en lo Castell de Vilarnadal propi de il·lustre
octubre, 17] marquesa de Cartellà"

Moja 86/3

Croquis d'un projecte de desviament d'un rec, afluent del riu Llobregat, pel
seu pas per les terres del Castell de Vilarnadal; en el que es detallen els llits
del rec i del projectat, amb la seva amplada i la superfície, les terres del
castell i d'altres propietats, el riu Llobregat, i el cost de l'obra. [Figueres (Alt
Empordà)]. 1 p.
Català
[1850]

"Notas de gastos de las obras del Castell de la señora marquesa, de
Vilarnadal"

Moja 74/99

Compte anònim amb el valor de jornals de feina i de materials de
construcció. [Vilarnadal] (Alt Empordà). 1 p.
Català
1642,
novembre

"Memoria del gasto de las obras fetas en lo Castell de Vilarnadal en 1642"

Moja 74/76

Compte, possiblement redactat per Francesc de Cartellà, de les obres
realitzades en els mesos d'octubre i novembre de 1642 en el Castell de
Vilarnadal amb l'import de cada concepte (pots de pi, guix, claus i jornals de
mestre de cases i fuster) i relació, amb els noms i cognoms, del cobrat en
concepte de prestacions senyorials dels veïns de Vilarnadals durant els
mateixos mesos. [Vilarnadal (Alt Empordà)]. 1 p.
Català
1647

"Memoria de lo que tinch gastat per lo adobar de las tinas del Castell de
Vilarnadal lo any 1647"

Moja 74/79

Compte redactat per Francesc de Cartellà de les despeses realitzades en les
bótes del Castell de Vilarnadal amb l'import de cada concepte (cairats,
dogues i jornals de fuster) i a continuació rebut estès per Bernat Pi,
treballador del mateix terme. [Vilarnadal (Alt Empordà)]. 1 p.
Llatí
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1717 /
Comptes i rebuts d'obres de manteniment i millora realitzades en el castell i
1781 - 1795 església de Vilarnadal

Moja 54/86

Dossier amb relacions i rebuts: rebut estès per Pere Franquesa a favor de
Salvador Castells per 7 lliures, 4 sous per calç per la torre de Cartellà, 2
comptes de Pau Duran, fuster de Figueres, per les portes i finestres fetes en
el castell, "Comta del rech madral nou que·s fa al Castell de Vilarnadal",
rebut estès per Josep Vergès, masover de l'esmentat castell, a favor d'Ignasi
Aloi pels jornals d'escatir oliveres, "Compte del import de las obras fetas en
lo castell de Vilarnadal en abril de 1785", en el qual es desglossen els
materials comprats (cairons, rajoles, calç, canyes, claus...) i els jornals de
feina; "Compte del portal fet en lo Castell de Vilarnadal en gener de 1790 y
altres remiendos" (jornals de fuster i mestre de cases), anotació referent al
pagament de calç, "Nota dels gastos de que se oferexen en al Castell de
Vilarnadal lo any 1795..." (claus, panys, portes...), "Comta de lo que se a de
pagà de las obras fetas en lo Castell de Vilarnadal", "Comta de la feina de
Sarralle que y feta jo Francisco Jarí per lo castell de Vilarnadal", inventari
dels mobles del castell (principalment bótes) i nota sobre les bótes, nota de
les despeses de manteniment i millora realitzades en l'església i en el castell
de Vilarnadal i 3 ordres de pagaments estesos per Josep Vergès. Figueres,
Vilarnadal (Alt Empordà) i Orriols (Bàscara, Alt Empordà). 18 unitats. [26] p.
Català
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01.03.03.03.02.01.06.02.03. COMPTABILITATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1775,
"Vilarnadal. Comptas"
Moja 216/1
gener, 13 1780, març, Dossier amb rebuts, ordres de pagament i comptes: despesa per una crida
27
de la cúria local (sou del nunci i valor del paper segellat), ordres de
pagament esteses per Josep Vergés, masover del Castell de Vilarnadal, a
Ignasi Aloy, de Figueres, per pagar a un rajoler i a altres treballadors,
minutes i compte de Pau Duran, fuster, per treballs realitzats en el Castell de
Vilarnadal; rebut de Josep Ventura Sans i Escofet, escrivà, per l'import
cobrat d'una còpia d'un capbreu; "Nota de las alienacions fetas en poder de
Joseph Aloy y Llach, notari de Figueras, en las que se ha salvat lo directe
domini per la il·lustre senyora marquesa de Cartellà, senyora de Vilarnadal"
(amb l'import dels lluïsmes) Vilarnadal, Figueres (Alt Empordà). 10 unitats.
[13] p.
Català i castellà
1796,
febrer, 18 1797

Comptes i rebuts de despeses de Vilarnadal

Moja 54/124

Dossier amb relacions i rebuts: 2 notes amb els comptes aportats per Josep
Farraró per obres realitzades en el castell, 4 rebuts estesos per Anton Bigas i
Antoni Cerdà, notari; Narcís llavaneras, prevere i rector, i Martirà Esponellà a
favor d'Esteve Milans i Fort pel pagament de ports d'oli, per un ordre de
pagament, per satisfer a Josep Farraró pel manteniment dels recs de
Vilarnadal, i per obres, respectivament; i 3 rebuts estesos per Narcís
Llavanera i Anton Cerdà. Barcelona, Bellver, Vilarnadal (Alt Empordà). 9
unitats. [9] p.
Català
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01.03.03.03.02.01.07. CÚRIA DEL BATLLE.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1550],
setembre,
25

Causa judicial oberta en relació al secrest de bestiar per part de veïns de
Cabanes

Moja 74/68

Informacions d'una causa judicial possiblement seguida davant el batlle i
jutge del Castell de Vilarnadal sobre el secrest o embargament de bestiar per
veïns de Cabanes en la qual es recullen els testimonis de Joan Simon,
pagès, Guillem Comba i Joan Padró. [Vilarnadal (Alt Empordà)]. [21] p.
Llatí i català
[1580],
octubre, 3

Súplica de Montserrat Mirambell a un procés judicial

Moja 74/89

Montserrat Mirambell deposa en una causa judicial sobre bestiar. Acèfal i
àpode. [Vilarnadal] (Alt Empordà). [3] p.
Llatí i català
[1615]

"Sumaria en la curia de Vilarnadal contra Galderich Simon de Biure sobre
robo de cols..."

Moja 74/8

Procediment judicial contra Galderic Simon, de Biure, pel robatori d'unes cols
de la qual només es conserva la declaració d'un testimoni. Àcefal. [Vilarnadal
(Alt Empordà)]. [5] p.
Llatí i català
[1630]

"Relació de varios procesos criminals"

Moja 74/5

Inventari de 4 causes criminals obertes en la Cúria de Vilarnadal, amb un
regest en el que es consignen les signatures de cada un dels processos: K
(pel robament de garbes), M (contra Antoni Navarro, àlies Gatonat, per lladre
i matador d'homes), N (contra Alonso de la Berga, Jaume Costa i Antoni Alti
per haver robat capes i una daga a uns pastors) i D (contra Antoni Llarch per
lladre de moneda). [Vilarnadal (Alt Empordà)]. [2] p.
Català
[1700]

Resposta de Baldiri Closas, pagès de Vilarnadal, al requeriment presentat
pel comte de Peralada per haver usurpat competències jurisdiccionals del
Comtat de Peralada

Moja 74/56

Baldiri Closas, pagès de Vilarnadal, respon al requeriment presentat per
Pere Antoni Llach, procurador substituït de Mariano Catua, procurador
general del comte de Peralada, fent constar els fonaments de dret que són
exposats pel requeriment i de la captura per part del dit Closas de Fèlix
Ramis i Josep Carbonell, habitants de Cabanes, i de dues escopetes, així
com una burra de Josep Cabanes, també habitant de Cabanes, usurpant la
jurisdicció del comte de Peralada, respon que el senyor i baró del lloc i
Castell de Vilarnadal disposen de la jurisdicció, tant civil com criminal, en
virtut d'acte de donació atorgat per Dalmau de Rocaberrtí, senyor de
Peralada, a favor de Berenguer de Canadal, senyor de Vilarnadal, el 2 de
setembre de 1432. [Vilarnadal (Alt Empordà)]. Esborrany. [3] p.
Català
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1703]

"Compte y memorial del tocant a pagar al notari baix scrit de dietas y salaris Moja 74/92
y demés treballs fets en la causa criminal en la cort ordinària del lloch y
terme de Vilarnadal fulminada instant Jaume Moner y Ventós, treballador del
lloch de Vilarnadal, contra Rafel Ramis, Pere Aguer y altres particulars
habitants del lloch de Cabanas..."
Minuta del notari [Bartomeu] Mir en què es fan constar els honoraris per
conceptes. [Vilarnadal] (Alt Empordà). [2] p.
Català

[1780]

Súplica sol·licitant la prohibició de cria de cabres a Vilarnadal

Moja 74/12

Súplica anònima en la que, després d'exposar que en el terme de Vilarnadal
es produeix un abús de pastures per part de ramats de cabres de persones
que comercien en aquest gènere de bestiar, el perjudicial que són per
l'agricultura i el fet que ja existeixen antecedents jurídics prohibint-les,
sol·licita la prohibició de la cria en el lloc i terme de Vilarnadal. [Vilarnadal (Alt
Empordà)]. Esborrany. [3] p.
Castellà

1513, maig, Escriptura de cessió de malfactors atorgada pel vescomte de Rocabertí a
6
Elisabet de Malla

Moja 74/21

Joan Solsona, com a procurador general del vescomte de Rocabertí, promet
a Elisabet de Malla, muller de Ponç de Malla, cavaller, cedir els malfactors
Pere Martí i Antoni Robador. Vilarnadal (Alt Empordà). Còpia autèntica
estesa per Dionís Peres. [2] p.
Llatí
1527,
octubre,
12 - 1577,
agost, 12

"Liber causarum verbalium regestri et aliarum rerum curie castri de
Vilarnatallo de tempore mei Petri Figueres maioris diebus auctoritate
magnifici domini dicti Castri de Vilarnatallo, notarii publici dicti castri"

Moja 293

Registre amb els procediments seguits en les causes judicials obertes
davant el jutge de la Cúria del Castell de Vilarnadal i crides publicades pel
senyor del mateix castell. Vilarnadal (Alt Empordà). [344] p.
Llatí i català
1545, agost,
25 - 1552,
desembre,
31

"Testimoni del procés en la curia de Perelada, a instància del procurador
fiscal de la mateixa contra Francesch Padró y altres de Vilarnadal per abús
de jurisdicció, habent pres a Guillem Puig de Massarach y portar-lo a las
presons de Vilarnadal, no obstant de ser del terme de Perelada, jurisdicció
del visconde de Rocabertí..."

Moja 74/25

Causa judicial seguida en la Cúria del Castell de Peralada a instància del
procurador fiscal contra Francesc Padró, batlle de Vilarnadal, per haver pres
i engarjolat a Guillem Puig de Masarac. Peralada (Alt Empordà). Còpia
autèntica estesa per Pere Farrer, notari de Peralada, datada el 5 d'octubre
de 1567. [364] p.
Llatí i català
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01.03.03.03.02.01.07. CÚRIA DEL BATLLE.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1545,
setembre,
29

Procés informatiu amb les declaracions dels testimonis per manament de
Moja 74/23
Ponç de Malla, senyor del castell de Vilarnadal, en relació a l'empresonament
de Guillem Puig
Deposicions de Miquel Martí, Rafel Riba, Baltasar Busquet, Francesc Padró
a les preguntes en relació a la captura i empresonament en el Castell de
Vilarnadal de Guillem Puig. Vilarnadal (Alt Empordà). Fragment. [27] p.
Llatí i català

1546, agost,
25 - 1546,
novembre,
24

"Sumaria en la curia de Perelada, de Dalmau de Rocaberti, a instancia del
Moja 74/24
procurador fiscal, contra lo batlle de Vilarnadal per haber pres a Guillem Puig
de Masserach en lo terme de Perelada, jurisdicció del visconde de
Rocaberti..."
Causa judicial seguida en la Cúria del Castell de Peralada a instància del seu
procurador fiscal contra Francesc Padró, batlle de Vilarnadal, per haver pres
i engarjolat a Guillem Puig, quan no disposava de competència jurisdiccional.
Peralada (Alt Empordà). [174] p.
Llatí i català

1546,
novembre,
28

Manament de Joan Casals, batlle de Vilarnadal, a Baldiri Vicens

1549

Causa judicial seguida en la Cúria del Castell de Vilarnadal en relació a una
peça de terra

Moja 74/83

Joan Casals, batlle de Vilarnadal per mossèn Ponç de Malla ordena a Baldiri
Vicens, arrendador del castell de Vilarnadal, que, sota pena de cinquanta
ducats, no tregui cap cosa del terme. [Vilarnadal (Alt Empordà)]. 1 p.
Català
Moja 74/26

Procés obert a instància de Jaume Ponç de Malla, senyor del Castell de
Vilarnadal, relatiu possiblement a una disputa pels delmes i drets d'una peça
de terra. Acèfal. Vilarnadal (Alt Empordà). [36] p.
Llatí i català
1549,
novembre,
10 - 1549,
novembre,
15

"Sumaria en la curia de Vilarnadal, a instancia del procurador fiscal de la
mateixa contra Joan Deyron, francès, pres en las presons de Vilarnadal per
lladre y vagamundo..."

Moja 74/27

1549,
novembre,
15

Sentència del jutge ordinari de la Cúria del Castell de Vilarnadal condemnant Moja 74/78
a Joan d'Iran

Jaume Casals, procurador fiscal de la Cúria del Castell de Vilarnadal,
denuncia a Joan Deyron, francès, d'haver comesos furs. A continuació són
interrogats dos testimonis i l'acusat. Vilarnadal (Alt Empordà). [24] p.
Llatí i català

Francesc Joher, notari de Figueres i jutge ordinari de la cúria del senyor
Jaume Ponç de Malla, del Castell i terme de Vilarnadal, després d'exposar
que s'han seguit les formalitats processals en la causa contra Joan d'Iran,
acusat de rodamon, el condemna a ser assotat pels llocs acostumats de
Vilarnadal. Inclou la diligència de la promulgació de la sentència. Vilarnadal
(Alt Empordà). [2] p.
Llatí
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1550, maig, Relacions de lletres de manament de la Cúria del Castell de Vilarnadal
18 - 1583,
octubre, 21 Dossier amb les notes en què es deixa constància individual de la notificació
de lletres de requeriment emanades del batlle de Vilarnadal a instància de
tercers. Vilarnadal (Alt Empordà).38 unitats. [42] p.
Llatí i català

Moja 74/87

1551,
Acta d'inventari dels béns de Narcís Martí, de Vilarnadal
novembre, 2
Joan Deinat, substitut de notari, per manament del jutge de la cúria de
Vilarnadal, i amb la presència de testimonis redacta inventari dels béns de
Narcís Martí. Vilarnadal (Alt Empordà). [6] p.
Català

Moja 74/20

1552, juliol,
23 - 1663,
novembre,
22

Moja 74/102

Fragments de processos i altres diligències judicials de Vilarnadal
Pàgines i fragments de causes i diligències del batlle de la vila. Vilarnadal
(Alt Empordà). [15] p.
Llatí i català

1556, març, Lletres entre Jaume Gil, veguer de Peralada, i Jaume Casals, batlle de
25 / 1556,
Vilarnadal
maig, 16
Missives sobre sobre la denúncia de Francesc Gil a Pere de Canadal i altres
veïns de Vilarnadal per deutes. Peralada (Alt Empordà). Original, esborrany.
2 unitats. [3] p.
Llatí

Moja 74/86

1562,
octubre, 19

Moja 74/33

Crida del batlle de Vilarnadal per manament de Ponç de Malla, senyor del
Castell de Vilarnadal
Jaume Casals, batlle del lloc i terme de Vilarnadal, disposa onze ordinacions;
de caràcter moral i religiós, defensiu, d'ordre públic i civil. Vilarnadal (Alt
Empordà). [4] p.
Català

1562,
setembre,
28

Lletres de requeriment a instància de Bartomeu Bianya

1563, abril,
23

"Sumaria sobre mort de una cabra en lo corral del Padró de Vilarnadal,
propia de Pere de Malla..."

Moja 74/32

Bartomeu Bianya, de Sant Pere Pescador, sol·licita a la jurisdicció de
Vilarnadal l'expedició de lletres de requeriment. Vilarnadal (Alt Empordà). 1 p.
Llatí
Moja 74/30

Informació judicial oberta per la mort d'una cabra del senyor del Castell de
Vilarnadal. Vilarnadal (Alt Empordà). [11] p.
Llatí i català
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1563,
desembre,
22 - 1564,
gener, 13

"Testimonial rebut en la curia de Cabanes, a instancia del procurador fiscal
de la mateixa sobre un embarg de bestiar que feu N. Cartellà en lo terme de
Cabanes y partida anomenada las Devesas, jurisdicció del Castell de
Cabanes del visconde de Rocaberti y fent conduir lo bestiar al Castell de
Vilarnadal"

Moja 74/31

Procés judicial que s'inicia amb la denúncia del fiscal davant Baldiri Vicens,
batlle de Cabanes, per l'embarg de bestiar realitzat per ordre del senyor de
Vilarnadal en la peça de terra coneguda per les Deveses. Segueixen les
diligències i compareixences de testimonis. Cabanes (Alt Empordà). Còpia
autèntica estesa per Pere Ferrer, notari de Peralada i Castell de Cabanes.
[87] p.
Llatí i català
1568, juliol,
2

"Sumaria en la curia del castell de Vilarnadal contra Pere Pons, francès per
no haber guardat lo embarch de unas garbas que estaban embargadas..."

Moja 74/34

Procés amb les declaracions de Pere Pons. Vilarnadal (Alt Empordà). [9] p.
Llatí i català

1570, agost, Inventari i subhasta dels béns d'Antic Mirambell difunt, pagès de Vilarnadal
Moja 74/36
26 - 1571,
gener, 8
Inventari judicial i venda per encant a instància dels tutors i curadors dels fills
d'Antic Mirambell dels seus béns mobles. Vilarnadal (Alt Empordà). [19] p.
Llatí i català
1572,
gener, 24 1591,
novembre,
16

"Trasllat de causa de ecsecució, en la curia ordinaria del castell de Vilarnadal Moja 74/52
a requeriment del batlle de Armentera al de Vilarnadal, instant Joan Gorgoll,
entre parts dels acreedors de Joan Pedró, dueño del mas Pedró de
Vilarnadal, contra los tutors y curadors dels menors fills de dit Pedró..."
Sebastià Gorgoll, procurador de Joan Gorgoll, prevere, demanda, com a
creditor, els tutors i curadors dels fills de Joan Padró, davant la cúria
d'Armentera, la qual trasllada la causa a la Cúria del Castell de Vilarnadal,
que realitza l'execució. Inclou, separadament, còpia de la sentència de
graduació de creditors inclosa en les darreres pàgines del procés. Vilarnadal
(Alt Empordà). 2 unitats. [740] p.
Llatí i català

1572,
Lletres del batlle de L'Armentera dirigides al batlle de Vilarnadal
gener, 24 /
1572, març, Lletres de la cúria de L'Armentera a instància de Joan Gorgoll. L'Armentera
13
(Alt Empordà). 2 unitats. [2] p.
Llatí

Moja 74/37

1573, març, "Procés original en la curia de Vilarnadal per la assignació de curadors dels
17 - 1573,
bens de Joan Falgués, pagès de dit poble, per la confecció del inventari y
maig, 17
encant dels mateixos bens"

Moja 74/39

Causa judicial de nomenament de curadors del patrimoni del difunt Joan
Falgués, pagés i llogueter del Castell de Vilarnadal, així com de la seva
venda. Inclou, separadament, inventari redactat amb la presència d'Antoni
Mijavila, notari de Figueres i Antoni Casals i Joan Vicens, pagesos, i ordre
del jutge. Figueres i Vilarnadal (Alt Empordà). 3 unitats [227] p.
Llatí i català
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1576,
novembre,
13

Lletra citatòria del batlle de Vilabertran al batlle Castell de Vilarnadal

Moja 26/72

El batlle comunica que a requeriment de Jaume Martra, canonge, prior del
Monestir de la Beata Maria i administrador d'una causa pia, es requereixi a
Joan Casals i a Baldiri Puig, pagesos de Vilarnadal, a satisfer pensions de
censal impagades d'un censal que van vendre a Gabriel Bruguera, canonge i
fundador de la causa pia. Vilabertran (Alt Empordà).
Llatí

1577, agost, Causa judicial seguida en la Cúria del Castell de Vilarnadal pel robament de
16
bestiar

Moja 74/44

Declaracions de Joan Guillem, pastor; Jaume Casals, batlle del Castell de
Vilarnadal, i Joan de Prat, testimonis en una causa oberta pel robament de
bestiar. Vilarnadal (Alt Empordà). [13] p.
Llatí i català
1577,
gener, 14

Inventari dels béns de Joan Simon difunt, pagès de Vilarnadal

Moja 74/43

Inventari post mortem redactat a instància de la viuda de Joan Simon, tutora i
curadora dels seus fills, i protocol·litzat per Antoni Mijavila, notari. Vilarnadal
(Alt Empordà). [52] p.
Llatí i català
1578, juliol,
31 - 1578,
agost, 18

"Trasllat de causa en la curia de Vilarnadal, entre parts de Francisco Simon
pages de dit poble, com hereu de Miquel Simon contra Joana Simon y Puig
viuda de aquest, sobre pago de drets dotals que acreditaba son marit y ara
corresponen a son hereu dit Francisco Simon..."

Moja 74/45

Francesc Valls, pedranyaler, habitant de Figueres, com a procurador de
Francesc Simon, pagès, nadiu de Biure i habitant de Vilarnadal i hereu
universal del seu germà Miquel Simon, demanda davant Antic Llavanera,
notari i jutge de la Cúria del Castell de Vilarnadal, a Joana Puig, viuda de
Miquel Simon, per la meitat de les millores que realitzà el seu germà en la
casa que Joana aportà com a dot, així com també la part de la collita i béns
dotals. Inclou, separadament, la demanda de Francesc Simon contra la seva
germana Joana. Vilarnadal (Alt Empordà). 2 unitats. [81] p.
Llatí i català
1578,
Nota sobre la nul·litat d'un procés de la cúria del Castell de Vilarnadal
novembre, 4
El jutge Llevanera signa la nu·litat d'un procés per defectes de forma.
Vilarnadal (Alt Empordà). 1 p.
Llatí

Moja 74/88

1578,
octubre, 17

Moja 74/41

Recurs de Joana Puig al jutge del Castell de Vilarnadal
Joana Puig, muller d'Arnau Colell, exposa que el manament dictat pel batlle
del Castell de Vilarnadal a instància de Julià Serra, pagès del veïnat de Pons
de Molins, pel qual se la prohibeix a entrar en unes terres de les quals és
propietària, és nul i injust perquè s'ha imposat sense "cognició de causa" per
la qual cosa demana sigui revocat. Vilarnadal (Alt Empordà). 1 p.
Català i llatí
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1579, juny,
24 - 1595,
abril, 1

Llibre de causes verbals de la Cúria del Castell de Vilarnadal

Moja 74/55

Sentències motivades de les causes verbals seguides davant el jutge de la
Cúria del Castell de Vilarnadal. Inclou unes crides publicades per Joan
Ambri, batlle del Castell de Vilarnadal, el 4 de desembre de 1589. Vilarnadal
(Alt Empordà). [126] p.
Llatí i català

1580, maig, Causa judicial oberta en la Cúria del Castell de Vilarnadal pel maltractament
8
a Joan àlies Managan, pastor

Moja 74/48

Denuncia anònima davant el jutge del Castell de Vilarnadal a Pere Padró per
haver pegat bastonades a Joan àlies Managan, pastor de Jaume Casals,
batlle de Vilarnadal. Vilarnadal (Alt Empordà). [19] p.
Llatí i català
1581, abril,
14 - 1584

Causes verbals i sentències del jutge de la Cúria del Castell de Vilarnadal

Moja 74/49

Compareixences de testimonis en causes verbals amb les corresponents
sentències del jutge, Antic Llavanera. Vilarnadal (Alt Empordà). Fragments. 2
unitats. [9] p.
Llatí i català
1581,
Moja 74/63
Herència de Jaume Casals, de Vilarnadal
febrer, 8 1581, maig, Dossier que reuneix primerament l'inventari post mortem dels béns de
15
Jaume Casals redactat per Hipòlit Heres, pagès del Castell de Vilarnadal i
tutor del seu fill Miquel assignat per Antoni Antic Llevanera, jutge ordinari de
la Cúria del Castell de Vilarnadal. Acontinuació la demanda interposada per
Francesc Badia davant Antoni Antic Llavanera reclamant al tutor esmentat 4
ducats que havia deixats a Jaume Casals, una escriptura de reconeixement
de deute atorgada davant Antoni Antoni Mitjavila per la qual Hipòlit Heres
reconeix deure 15 lliures i 8 sous a Antoni Rostell i concòrdia entre la segona
muller de Jaume Casals i Hipòlit Heres. Vilarnadal [Alt Empordà). 3 unitats.
[110] p.
Llatí i català
1582, juliol,
23 - 1582,
agost, 18

"Trasllat de causa en la curia ordinaria del Castell de Vilarnadal entre parts
de Gallart Pou, pagès de dit lloch contra Joan Ambri per haber aquest
espoliat a Pou dels bens de sa difunta muller Sebastiana Camprodon que
poseia per sos credits..."

Moja 74/51

Gallard de Pou, pagès, habitant de Vilarnadal, demanda davant Antic
Llavanera, notari i jutge de la Cúria del Castell de Vilarnadal, a Joan Ambri,
tutor dels pubills de Sebastiana Campredon, per les millores que realitzà en
la casa de Sebastiana. Inclou inventari post mortem. Vilarnadal (Alt
Empordà). Incomplet [147] p.
Llatí i català
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1582, juliol,
31

"Trasllat de causa, en la curia de Vilarnadal, entre parts de Beneta muller de Moja 74/50
Gallart de Puto, pagès de Vilarnadal, contra lo curador de Monserrat
Mirambell fill y hereu de Antich Mirambell de dit lloch, germà dit Monserrat de
la espressada Beneta..."
Beneta Mirambell, muller de Gallard de Pou i germana de Monserrat
Mirambell, demanda verbalment davant Antoni Antic Llavanera, notari i jutge
de la Cúria del Castell de Vilarnadal, a Antoni Mestres, pagès i curador de
Monserrat Mirambell, pagès de Vilarnadal i hereu d'Antic Mirambell, difunt,
sense que consti el motiu. Figueres (Alt Empordà). [12] p.
Llatí i català

1582,
octubre,
29 - 1582,
desembre, 1

"Procés en la curia del castell y terme de Vilarnadal entre parts del
Moja 74/53
procurador patrimonial de Galceran de Cartellà, senyor de dit castell, contra
Quirse Ferrer (a) Vicens del castell de Cabanes sobre pasturas de bestiar en
lo terme de Vilarnadal, contravenint als bans publicats, per lo cual fou
peñorat de tres eguas..."
Bertran Salvà, com a procurador patrimonial de Galceran de Cartellà,
després d'exposar que per crides publicades per Galceran de Cartellà,
senyor del Castell de Vilarnadal, per les quals es prohibeix fer pasturar
qualsevol mena de bestiar per les herbes salvatges, prats i deveses del
terme, demanda davant Antic Llavanera, notari i jutge de la Cúria del Castell
de Vilarnadal, a Quirze Ferrer, àlies Vicenç, del Castell de Cabanes, per
haver posat a pasturar un ramat d'egües. Vilarnadal (Alt Empordà). [151] p.
Llatí i català

1583,
desembre,
18 - 1584,
juliol, 13

Causes judicials contra Anton Llarch per lladre i per portar pedrenyals

Moja 74/64

Dossier amb les causes judicials obertes contra Anton Llarch, àlies Pairer,
natural de Marsella i mestre de cases. Una s'inicia amb la denúncia de Joan
Fabra, procurador fiscal de la cúria, acusant a Llarch d'haver robat diners a
Pere Daymar, prevere i rector de l'església de Vilarnadal, no treballar i anar
armat de pedrenyal curt i prohibit. Amb les diligències posteriors, amb les
compareixences de Arnau Collell, Esteve Vigoró, com a testimonis, i del
mateix acusat. Un segon procediment s'inicia amb la denúncia del mateix
Joan Fabra acusant a Llarch de portar pedrenyal curt i espasa fora de mida,
menyspreant les crides i ordinacions reials; amb les diligències posteriors,
primer amb les compareixences de Pere Morer i Montserrat Mirambell,
pagesos de Vilarnadal, com a testimonis, i del mateix acusat, i a continuació
de la denúncia del mateix procurador fiscal d'haver l'acusat fugit de la presó
del castell. Inclou separadament un "Compte de les despeses fetes en la
enquesta feta contra Antoni Peyrer Llarch", una nota i dues súpliques del
mateix Toni Llarch en les presons del Castell de Vilarnadal en les que fa
constar que s'hi troba per denúncia del pubill Simon el qual li va tirar amb
pedrenyal, i després de manifestar que està empresonat injustament, sense
que hagi preceït enquesta, suplica sigui alliberat o que sigui incoada
l'enquesta per poder-se defensar, altrament posa recurs a la Reial Audiència.
Vilarnadal (Alt Empordà). 6 unitats. [113] p.
Llatí i català
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1584, agost, Demanda presentada davant la Cúria de Vilarnadal per Antoni Simon contra Moja 86/2
19
Joan Ambi i la seva esposa Caterina per incompliment dels seus deures com
a tutors
Antoni Simon, fill del difunt Joan Simon, pagès de Vilarnadal, súplica que
davant el fet que Joan Ambi, pagès del mateix lloc, i Caterina, esposa seva i
viuda de Joan Simon, no han donat mai compte de l'administració dels béns i
rendes del pare, els quals estan sotmesos per disposicions testamentàries i
la minoria d'edat dels fills a règim de curadors, siguin condemnats.
[Vilarnadal (Alt Empordà)]. 1 p.
Català i llatí
1584, juliol,
23 - 1616,
juny, 28

Crides del batlle del Castell de Vilarnadal emanades per manament de
Galceran de Cartellà, senyor del Castell de Vilarnadal

Moja 74/65

Pregons estesos per Hipòlit Eras, Garau Terrades i Joan Ambrí, batlles del
Castell de Vilarnadal, per manament de Galceran de Cartellà, pel lloc i terme
de Vilarnadal; de caràcter moral i religiós, defensiu, d'ordre públic i civil.
Inclou una crida del terme de Campmany realitzada el 1616. Campmany i
Vilarnadal (Alt Empordà). [32] p.
Català i llatí
1586, maig, Denúncia presentada per Gerard de Putó davant el jutge del Castell de
18
Vilarnadal en defensa de la possessió d'una peça de terra

Moja 74/66

Gerard de Putó, després d'exposar que Galceran de Cartellà li establí una
peça de terra, denuncia a un tal Carol, pagès, per haver llaurat la seva
propietat. Vilarnadal (Alt Empordà). [4] p.
Llatí i català
1588, juny,
20

Taba de la venda de la casa i heretat de Joan Pedró de Vilarnadal

Moja 74/19

Crida de la venda en subhasta judicial a instància d'Andreu Figueres, prevere
de Vilabrertran, de la casa i heretat de Joan Pedró de Vilarnadal, amb la
descripció de les propietats a subhastar i les condicions. Vilarnadal (Alt
Empordà). [2] p.
Català
1591, març, Lletres de requeriment de la Cúria del Castell de Vilarnadal
Moja 74/73
7 - 1591,
setembre, 9 Hipòlit Serés, batlle de Vilarnadal, requereix als batlles de Ciurana i Peralada
les execucions de les causes obertes per Jeroni Cros, pagès de Sant Pere
Pescador, i Francesc Roquí, pagès de Castell de Cabanes, contra Gerard
Barruser i Sebastià Puig, respectivament. Vilarnadal (Alt Empordà). [3] p.
Llatí
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1591,
novembre,
16

"Sumaria en la curia de Vilarnadal a instancia del procurador fiscal de la
mateixa contra Francesch Ramis y Francesch Roqui del Castell de Cabanes
per danys causats en la cassa, contravenint a las cridas..."

Moja 74/67

Procés judicial que s'inicia amb la denúncia del fiscal al batlle Hipòlit Eres i
jutge Antoni Antic Llavanera pel fet que Francesc Ramis i Francesc Roqui,
del Castell de Cabanes, han infringit les prohibicions de les crides per les
quals es prohibeix caçar i portar armes. Segueixen les diligències
informatives amb les compareixences dels testimonis d'Antoni Simon, Arnau
Collell, Gerard de Putó i Joan Camprodon. Vilarnadal (Alt Empordà). [23] p.
Llatí i català
1594,
setembre,
27 / 1596,
octubre, 29

"Sumaria en la curia de Vilarnadal, a instancia del pr[ocurad]or fiscal, sobre
haberse retirat per varios garbas de uns camps, sens pagar lo delme y la
primicia..."

Moja 74/71

Denúncies d'Hipòlit Eres i Joan Cristau, procuradors fiscals, al jutge del
Castell de Vilarnadal pel fet d'haver recollides garbes sense haver pagat el
delme i la primícia. Vilarnadal (Alt Empordà). [7] p.
Llatí i català
1595, juliol,
12 - 1609,
gener, 23

"Registre o llibre de cort de diversos actes rebuts per Joan Guiades, notari,
Moja 54/9
al temps que vivia regint la notaria del present castell y terme de Vilarnadal..."
Llibreta amb provisions del jutge de Vilarnadal, amb així mateix demandes
presentades al mateix, inventaris fets per les execucions judicials. Vilarnadal
(Alt Empordà). [30] p.
Llatí i català

1609,
octubre

"Sumària en la Cúria de Vilarnadal, a denúncia de Miquel Cristian, pagès de
dit lloch, contra Francesch Bas y altres per robo de garbas propias de dit
Cristiau..."

Moja 54/3

Miquel Cristiau, pagès de Vilarnadal, denuncia a Francesc Ferrer Bas
d'haver-li robat, amb ajuda d'una carreta i d'altres persones armades amb
pedrenyals, les garbes d'un camp de la seva propietat en el terme de
Vilarnadal. A continuació són interrogats en el procés informatiu: Nicolau
Pons, Hipòlit Heres i Casals, pagès; Baldiri Bocalba, pagès, i Antoni Simon.
Vilarnadal (Alt Empordà). [8] p.
Llatí i català
1613, abril,
17 - 1614,
març, 20

Causa judicial seguida en la Batllia de Vilarnadal entre Joan Flor, rector de
l'església de Vilarnadal, i Antoni Simon, pagès, d'una part, i Anna Casals i el
seu marit Joan Transfort, de l'altra

Moja 86/19

Davant Benet Ros, jutge ordinari del Castell de Vilarnadal, Joan Flor i Antoni
Simon demanden a Anna Casals, muller de Joan Transfort, per, com hereva
del seu pare Hipòlit, els lloguers en forma de cortans de blat d'unes terres
arrendades els anys 1609, 1610 i 1611. Vilarnadal (Alt Empordà). [11] p.
Llatí i català
1613, abril, Manaments del jutge de la Cúria del Castell de Vilarnadal
27 - 1630,
novembre, 7 Disposicions i crides del jutge. Vilarnadal. [42] p.
Llatí i català
Fons Marquesat de Moja
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1614,
gener, 15 1614,
gener, 16

Causa judicial oberta pel procurador fiscal de la Cúria de Vilarnadal contra
Moja 54/107
Joan Bertran, Joan Navarro, t. Vilar, Baldiri Clauset i altres veïns de Masarac
per llaurar un camp del senyor de Cartellà
El procurador fiscal davant Benet Ros, jutge ordinari del lloc de Vilarnadal,
denuncia a Joan Bertran, Joan Navarro, t. Vilar, Baldiri Clauset i altres veïns
per haver llaurat un camp del senyor del Castell de Vilarnadal. Segueixen les
diligències informatives amb les compareixences dels testimonis de Gerard
Terrades, masover del castell de Vilarnadal; Pere Clotas, pagès; Miquel
Casals, pagès; Baldiri Puig, pagès; Andreu Triter, Jaume Tristany, Jaume
Comte. Vilarnadal (Alt Empordà). [19] p.
Llatí i català

1616, maig, "Manament ha Garau Terrades, balla de Vilarnadal, fet per lo senyor
20
procurador"

Moja 54/16

Francesc de Cartellà, donzell, procurador general del seu pare Galceran de
Cartellà, senyor del castell i terme de Vilarnadal, mana a Garau Terrades,
batlle de l'esmentat castell, que vaja cada dia i fins el dia del Corpus amb sis
homes cap de casa, armats amb les millors armes, als camins públics o
collades a reconéixer i vigilar les persones que no coneixeran per tal
d'encarcerar les culpables de delictes. Vilarnadal. Còpia autèntica estesa per
Josep Feixes, notari de Vilarnadal. [2] p.
Català i llatí
1619, març, Inventari i encant públic de l'heretat de Miquel Casals, difunt, pagès de
17
Vilarnadal

Moja 54/27

Inventari i encant dels béns de Miquel Casals redactat per Narcís
Casasnovas, notari del Vilarnadal pel senyor de Cartellà. Vilarnadal (Alt
Empordà). [8] p.
Llatí i català
1622, juliol,
4

Crides de Galceran de Cartellà, prevere i donzell, senyor del Castell de
Vilarnadal

Moja 54/19

Galceran de Cartellà disposa trenta-dues ordinacions pel lloc i terme de
Vilarnadal; de caràcter moral i religiós, defensiu, d'ordre públic i civil.
Vilarnadal (Alt Empordà). [12] p.
Català i llatí
1623, agost, "Sumaria en la cúria del castell de Vilarnadal, a denúncia del pro[curad]or
2 - 1623,
fiscal de la mateixa, contra varios, per robo de garbas de dit castell, que
setembre, 3 possehia Galceran de Cartellà".

Moja 54/23

Procés judicial que s'inicia amb la denúncia del fiscal pel robatori de garbes
de blat del senyor del Castell de Vilarnadal. Segueixen les diligències i
compareixences de testimonis. Vilarnadal (Alt Empordà). [18] p.
Català i llatí
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1623, juny,
19 - 1623,
juliol, 4

Causa judicial oberta en la Cúria de Vilarnadal per denúncia del procurador
fiscal de la mateixa contra Joan Navarro i Francesc Vilar, pagesos de
Masarac

Moja 54/22

El fiscal denuncia a Joan Navarro i a Francesc Vilar per haver infringit el
capítol 12 de les crides de 4 de juliol de 1622 referents a pastures.
Segueixen les diligències posteriors. Inclou lletra citatòria. Masarac i
Vilarnadal (Alt Empordà). [13] p.
Català i llatí
1623, juny, 6 Crides de Francesc de Cartellà com a procurador de Galceran de Cartellà,
prevere i donzell, senyor del Castell de Vilarnadal

Moja 54/20

Francesc de Cartellà i Malla disposa ordinacions pel lloc i terme de Vilarnadal
referents a porcs i truges. Vilarnadal (Alt Empordà). [2] p.
Català
1623,
Lletra del lloctinent i capità general de Catalunya al senyor, batlle i oficials de Moja 54/24
setembre, 2 Vilarnadal
Joan Sentís, bisbe de Barcelona i lloctinent i capità general de Catalunya, fa
saber al senyor, al batlle i altres oficials del lloc de Vilarnadal que, davant la
denúncia verbal presentada per Jeroni Pejoan, pagès de Masarac i soldat del
rei en la fortalesa de Roses, que no li ha estat respectat el seu fur militar,
mana restituir, sota pena de 100 ducats, els béns presos al denunciant.
Castelló d'Empúries (Alt Empordà). Còpia. [2] p.
Català
1628, juny,
25 - 1629,
octubre, 20

Causa judicial seguida en la Cúria de Vilarnadal entre Joan Troy contra
Miquel Gommar per un impagament d'un deute de 6 lliures i 12 sous
reconegut en un albarà

Moja 74/58

Pau Casanova, com a procurador de Joan Troy, pastor de Vilarnadal,
demanda davant Francesc Pont i Llobart, jutge de la Cúria del Castell de
Vilarnadal, a Miquel Gommar, pagès de Vilarnadal, per un impagament de 6
lliures i 12 sous, d'un albarà signat el 26 de novembre de 1622. Vilarnadal
(Alt Empordà). [13] p.
Llatí i català
1630,
Llibre de crides i provisions del jutge del Castell de Vilarnadal
octubre, 6 1683, març, Lluís de Cartellà disposa trenta-quatre ordinacions pel lloc i terme de
8
Vilarnadal; de caràcter moral i religiós, defensiu, d'ordre públic i civil;
segueixen així mateix crides de Francesc de Cartellà i manaments del jutge
del lloc en relació a causes judicials. Vilarnadal (Alt Empordà). [320] p.
Català i llatí
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1632,
desembre,
26

"Sumaria en la curia de Vilarnadal, a denuncia del Pr[ocurad]or fiscal de la
mateixa, contra Joan Trasfort, batlle de dit lloch per haber donat bolleta de
sanitat a un viatger que venia del Rosselló, ahont hi habia la peste..."

Moja 555/IX

Procés judicial obert davant Francesc Pont i Llombart, jutge del lloc de
Vilarnadal, per la denúncia d'Esteve Ribas, procurador fiscal, pel fet que
Joan Trasfort, batlle de Vilarnadal, ha estès pòlissa de salut a Damià
Ensenyat, mallorquí, procedent del Rosselló, quan no la podia donar perquè,
per crides reials, procedia de país afectat per l'epidèmia de la pesta.
Segueixen les diligències informatives amb les compareixences dels
testimonis d'Aniol Simon, Baldiri Puig, Miquel Gomar, Margareta Guillaumas,
Maria Vernis, Anna Ortal, Bartomeu i Antoni Transfort, Baldiri Simon i Pere
Sumalla i, en el procediment, una lletra del lloctinent i capità general de
Catalunya dirigida a Francesc de Cartellà. Inclou una còpia autèntica estesa
per Francesc Prats, notari de Figueres, de les primeres diligències
informatives. Vilarnadal (Alt Empordà). [74] p.
Llatí, català i castellà
1632,
gener, 2 1632,
gener, 8

"Sumaria en la cúria de Vilarnadal, a denúncia del pro[curad]or fiscal de la
mateixa, contra Joan Martí per haber contravingut a las cridas que
prohibeixen pasturar bestiar estranger en lo terme de dit lloch...".

Moja 54/37

Procés judicial que s'inicia amb la denúncia del fiscal pel fet que Joan Martí
ha incomplert les crides per les quals es prohibeix fer pasturar bestiar
foraster en el terme. Segueixen les diligències informatives amb les
compareixences dels testimonis de Quirze Vermi, Bernat Pi, Baldiri Simon,
Pere Puig i Esteve Malloll. Vilarnadal (Alt Empordà). [11] p.
Llatí i català
1632,
gener, 6 1635,
gener, 10

Manaments del jutge de la Cúria del Castell de Vilarnadal

1635,
gener, 19 1635,
febrer, 10

"Sumaria contra Anton Navarra (a) Gatonat per home de mala vida...".

Moja 54/36

Disposicions i crides del jutge. Vilarnadal. [33] p.
Llatí i català
Moja 54/40

Procés judicial obert davant Francesc Pont i Llombart, jutge ordinari del lloc
de Vilarnadal, per la denúncia d'Esteve Ribas, procurador fiscal, pel fet que
Antoni Navarra, habitant de Peralada, portava armes i era home de mala
vida. Segueixen les diligències informatives amb les compareixences dels
testimonis de Joan Roura, sastre; Montserrat Ferrer, Salvador Morera,
pagès; el mateix acusat, Aniol Simon, pagès; Pau Terrer, Francesc Pelegrí.
Vilarnadal (Alt Empordà). [36] p.
Llatí i català
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1639,
octubre,
17 - 1639,
novembre,
12

Causa judicial contra Alonso de Barraga, Jaume Costa i Antoni Albi per
haver robat capes de pastor, una daga i dos ganivets

Moja 54/44

Procés judicial obert davant Francesc Pont i Llombart, jutge ordinari del lloc
de Vilarnadal, i amb Esteve Ribas com a procurador fiscal, per la denúncia
de Pere Simon, pastor de Vilabertran, contra Alonso de Barraga, del Regne
de Castella; Jaume Costa, pagès de Galliners, i Antoni Albi, de Sant Llorenç
de la Muga, per haver-li robat una capa de pastor, una daga i dos ganivets
així com també altres capes a Josep Fayart i Guillem Dalmeu. Segueixen
les diligències informatives, amb les compareixences del denunciant i dels
testimonis de Josep Puigfaner, Bartomeu Transfort, pagès de Vilarnadal;
l'acarament entre Pere Simon i Antoni Albi, Jaume Costa i Alonso de
Barraga, i les diligències posteriors. Vilarnadal (Alt Empordà). [51] p.
Llatí i català

1645,
"Sumaria en la curia de Vilarnadal, a denuncia del pr[ocurad]or fiscal de la
Moja 54/46
gener, 30 - mateixa contra Antoni Simon y Pere Sumalla per maltractes..."
1647, maig,
Procés judicial obert davant Joan Antoni Pujadas Vilar, jutge ordinari del lloc
28
de Vilarnadal, per la denúncia de Joan Porter, procurador fiscal, pel fet que
Aniol Simon, batlle de Vilarnadal, i Pere Sumalla, pagesos de Vilarnadal,
havien maltractat a Margarida Gommar, mare de Ramon Gommar, la qual
havia impedit al seu fill sortir del castell de Vilarnadal on es trobaven
refugiats per anar a l'encontre dels enemics castellans. Segueixen les
diligències informatives amb les compareixences dels testimonis de
Margarida i Ramon Gommar, Joan Cantons, cirurgià; Fèlix Matas, Miquel
Clotas, pagès, Salvi Moner i Baldiri Rocalba. Inclou una lletra de Francesc de
Cartellà i Malla, senyor de Vilarnadal, dirigida al jutge Joan Antoni Pujades
Vilar, de 15 de desembre de 1646, donant avís de rebuda de l'enquesta o
diligències informatives amb la provisió donada pel jutge i en la qual ordena
la captura de Pere Sumalla. Vilarnadal (Alt Empordà). [19] p.
Llatí i català
1650,
novembre,
24 / 1650,
desembre,
18

"Vot y parer dels d[oct]ors Boffill y Mir de que no deu Miquel Clotas de
Vilarn[ad]ar obeir al manament a ell fet per lo jutge de Vilarnadal a instància
de Anniol Simon"

Moja 54/43

Els doctors en dret [Rafel] Bofill i [Jaume] Mir, a petició de Francesc de
Cartellà i Malla, emeten dictamen sobre el manament a Miquel Clotas, dictat
pel doctor Joan Gay, jutge ordinari de la Cúria de Vilarnadal, a instància
d'Aniol Simon, perquè tregui la palla de la seva propietat de la paret del
corral d'Aniol Simon. A parer dels lletrats, "no deu obeir dit Miquel Clotas a
dit manament". Inclou el manament. Barcelona i Vilarnadal (Alt Empordà). 2
unitats. [3] p.
Català i llatí

1655, maig, Escriptura atorgada per Aniol Simon davant Benet Fluvià i Abrich, notari de
16
Perpinyà, a favor de Joan de Bassedas

Moja 54/120

Aniol Simon, pagès i batlle del Castell de Vilarnadal, presta sacrament i
homenatge a favor de Joan de Bassedas, senyor del castell de Vilarnadal.
Còpia autèntica estesa pel mateix notari autoritzant. Perpinyà. [2] p.
Llatí
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1658,
"Sumaria contra varios per perturbadors y altres delictes...".
novembre,
17 - 1658,
Procés judicial obert davant Antoni de Pasol, jutge ordinari del lloc de
desembre, 5 Vilarnadal, per la denúncia d'Ignasi Bartalot, procurador fiscal, pel fet que
Baldiri Simon, batlle de Vilarnadal; Miquel Clotas i Baldiri Rocalba, pagesos,
es negaren a pagar el delme i Miquel Clotas, a més, per viure
escandalosament, en definitiva per amotinats i perturbadors. Segueixen les
diligències informatives amb les compareixences dels testimonis de Isidor
Baxa, Josep Alavés, Miquel Capella. Inclou dues lletres de Baldiri Simon a
Joan Basedas. Vilarnadal (Alt Empordà). [24] p.
Llatí i català

Moja 54/50

1660, juny, 7 Causa judicial oberta per Joan Vernís davant la Cúria de Vilarnadal contra
Miquel Capella pel robatori de vi

Moja 54/99

Joan Vernís, treballador de Vilarnadal, demanda davant Antoni Padern, jutge
ordinari de la Cúria de Vilarnadal, a Miquel Capella per haver-li robat vi.
Segueix el testimoni de Josep Gomar, pagès de Vilarnadal. Figueres (Alt
Empordà). Fragment. [2] p.
Llatí i català
1660, juny, 8 Lletra de Baldiri Llahona a Francesc de [Cartellà]

Moja 233/2/114

Dossier amb la lletra de Baldiri Llahona, en la que, després d'exposar que el
batlle, d'ordre del senyor de Vilarnadal, havia ordenat el desterrament de la
seva germana. demana que s'hi pugui quedar. Vilarnadal (Alt Empordà). 1
carta. [2] p.
Català
1687, juny,
17

Acta de presència i manifestacions estesa a requeriment de Francisca de
Gelabert i Monrodon

Moja 54/56

Bonaventura Gayolà, notari de Figueres, estèn acta de com Josep Casabó,
escrivà i substitut seu, a requeriment de Francisca de Gelabert i Monrodon,
viuda, i dels testimonis de Jaume Janer i Dídac Morera, pagesos, constituïts
tots en presència d'Esteve Puig, batlle de Vilarnadal, en una terra sembrada,
comptaren les garbes del cereal trobat, les quals foren carregades sobre
dues carretes i portades a Vilarnadal per ser repartides entre l'arrendatari del
delme, el rector com beneficiari de la primícia i l'arrendatari del vintè.
Vilarnadal (Alt Empordà). Còpia autèntica estesa pel notari autoritzant. [5] p.
Llatí i català
1702,
febrer, 23 1702,
febrer, 25

"Copia auctentica del original proces de una informacio rebuda instant los
consols de Vilarnadal en la Curia de dit lloch de Vilarnadal"

Moja 54/59

Procés judicial de caràcter informatiu a la manera "ad futuram rei memoriam"
obert davant Joan Francesc Duran i Seguer, jutge ordinari del lloc de
Vilarnadal, i a instància dels jurats i cònsols de Vilarnadal, sobre els preus
dels cereals, en la qual Josep Vicens i Francesc Matas, pagesos de
Figueres, responen a les preguntes presentades pels jurats i cònsols.
Figueres (Alt Empordà). Còpia autèntica signada per Joan Mir, notari de
Figueres. [8] p.
Català i llatí
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1702,
gener, 12 1702,
gener, 13

"Copia auctentica de la informació rebuda en la Cort de Vilarnedal a instancia Moja 54/58
dels consols de la universitat de dit lloch"
Procés judicial de caràcter informatiu a la manera "ad futuram rei memoriam"
obert davant Joan Francesc Duran i Seguer, jutge ordinari del lloc de
Vilarnadal, i a instància de Domingo Clos i Jaume Collell, tant en nom de
jurats i cònsols com en nom dels pagesos i veïns de Vilarnadal, sobre el fet
que el 1692 la cavalleria de l'exèrcit espanyol menjà camps sembrats de
Vilarnadal, en la qual Francesc Matas i Josep Vicens, pagesos de Figueres,
responen a les preguntes presentades pels jurats i cònsols. Figueres (Alt
Empordà). Còpia autèntica estesa per Joan Mir, notari de Figueres. [9] p.
Llatí i català

1734, juny, "Trasllat de causa en la curia de Vilarnadal entre parts de Joseph Ferraró y
Moja 54/71
19 - 1734,
Jordà contra Pere Clos y Pere Feliu de dit lloch de Vilarnadal y los regidors
setembre, 9 de Cabanes sobre perturbació de estos a aquell en la possessió de una
pessa de terra anomenada la Llongaña, de 12 vessanas, en lo terme de
Cabanas, que li fou establerta per lo Sr. Marquès de Cartellà, Sr. De dit lloch
de Vilarnadal..."
Josep Farreró i Jordà, pagès, denúncia davant la Cúria de Vilarnadal, amb
Josep Puig com a jutge ordinari i Joan Riussech i Morera com a escrivà, a
Pere Clos i Pere Feliu, pagesos, i als regidors de Cabanes pel fet que li
discuteixen els drets de possessió d'una peça de terra anomenada "La
Llonganya", de dotze vessanes, situada en el terme de Cabanes, la qual li
pertany per establiment emfitèutic atorgat al seu favor pel marquès de
Cartellà, demanant així mateix immunitat. Vilarnadal (Alt Empordà). Còpia de
la part demandant. [11] p.
Castellà
1760, abril,
14 - 1761,
juny, 5

Declaracions testificals d'una causa entre Cruañas i Miquel Aloy relacionada
amb bestiar

Moja 54/79

Esteve Fedavella, teixidor de lli de Figueres; Ignasi Bassagoda, confiter de
Peralada, Rafel Jacas, bracer d'Olot, i Abdon Farreró responen a algunes
preguntes dels articles presentats per un tal Cruañas; i Josep Cabañer,
pagès de Vilarnadal, Joan Erra, pastor de Sant Climeny, i Pere Ballanosa,
pastor de Prats de Molló ho fan dels articles presentats per Miquel Aloy. Plet
relacionat amb bestiar. Figueres (Alt Empordà). [14] p.
Català i llatí
1762, maig, Repartiment del preu de la venda per execució en la Cúria de Vilarnadal dels Moja 54/80
12
béns de Pau Tarrès
Josep Cavañer, batlle de Vilarnadal, ordena, del resultat de la venda per
execució dels béns de Pau Tarrès, veí de l'esmentat lloc, al dipositari
nombrat d'ofici el pagament de diferents quantitats. Figueres i Vilarnadal (Alt
Empordà). Còpia. [2] p.
Castellà

Fons Marquesat de Moja

1016

01.03.03.03.02.01.08. UNIVERSITAT.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1729]

Informe de Joan Galí, batlle de Vilarnadal, sobre les talles de la Universitat
de Vilarnadal

Moja 54/81

Joan Galí, amb el testimoni de Pau Terrès i Francesc Janí, tots de
Vilarnadal, redacta per ordre rebuda d'autoritat no detallada i alhora
manament d'Ignasi de Cartellà de 7 d'agost de 1729 un informe en relació a
la súplica presentada per veïns de Vilarnadal al marquès de Cartellà,
queixant-se que els regidors del poble han imposat més talles de les
necessàries i que es necessari que donin comptes a petició, en el qual
detalla els imports de les talles i les partides pagades. [Vilarnadal (Alt
Empordà)]. [2] p.
Català
1626,
gener, 17 /
1680,
gener, 4

"Censal de penció de 100 sous y preu de 100 lliures creat per lo síndich de la Moja 54/34
universitat y singulars personas del lloch de Vilarnadal al reverent Andreu
Oliveras, prevere, rector de la isglésia parrochial de Sant Mateu de
Montnegra com a llayca y privada persona"
Testimoni notarial estès per Rafel Monràs, notari de Girona, de l'escriptura
protocol·litzada per Onofre Caixes de la venda atorgada per Segismon
Costa, prevere, com a síndic procurador de la universitat de Vilarnadal d'un
censal de preu 100 lliures i pensió anual de 100 sous a favor d'Andreu
Oliveres, el 17 de gener de 1626; amb assentament d'haver-se signat lluició
el 4 de gener de 1680 a favor de Lluís de Cartellà i Desbac. Girona. [6] p.
Llatí i català

1628, juny,
24

"Censal de pensió de sinch-cents sous y preu de sinch-centas lliures venut y
creat per lo síndich de la Universitat y singulars personas del castell, lloch y
terme de Vilarnadal"

Moja 54/30

Francesc Llopis, síndic i procurador de la universitat i veïns de Vilarnadal,
amb el consentiment de Francesc Cartellà i Malla, senyor de l'esmentat
terme, atorga escriptura de venda a favor de Rafel Alba, farmacèutic; Gabriel
Masdeu, ciutadà honrat, i Montserrat Huguet, com a tutors i curadors dels
fills del difunt Joan Alba, notari de Girona, d'un censal mort de 500 lliures de
preu i 500 sous de pensió anuals; escriptura protocol·litzada per Onofre
Caixes. Inclou un fragment d'una escriptura amb una anotació de 2 de juliol
de 1660 referent a una execució del censal. Girona. Còpia autèntica estesa
per Rafel Monràs, notari de Girona. 2 unitats. [11] p.
Llatí
1629,
"Còpia de acte de encarregament de censals fet per don Francesc de
setembre, 8 Cartellà a la universitat y singulars del lloc de Vilarnadal"

Moja 54/33

Testimoni notarial estès per Rafel Monràs, notari de Girona, de l'escriptura
protocol·litzada per Onofre Caixas, notari de Girona, atorgada per Francesc
de Cartellà i Malla, senyor del castell, terme i jurisdicció de Vilarnadal, de
l'encarregament de censals prèviament venuts per la Universitat de
Vilarnadal. Còpia. 2 unitats. [4] p.
Llatí
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1636, març, Censal mort creat per la Universitat de Vilarnadal
6 / 1674,
abril, 21
Jaume Pinós, síndic de la Universitat de Vilarnadal, atorga, en representació
de l'esmentada universitat per escriptura de poders que es transcriuen,
escriptura de venda de censal mort davant Francesc Vilar, notari de
Figueres, de 600 lliures de preu a favor de Francesc Mas. A continuació
segueix escriptura de lluïció atorgada per Joan París, ferrer de Maçanet de
Cabrenys, davant Francesc Berart, notari de Figueres. Figueres (Alt
Empordà). [26] p.
Llatí

Moja 54/97

1649

Moja 54/47

Talles del batalló de Vilarnadal
Relacions amb els noms i cognoms de veïns de Vilarnadal amb l'import en
sous i diners que cada un ha de satisfer de la talla o impost per mantenir
possiblement un batalló de soldats, amb les dades dels imports a doble
columna, a manera de comparativa, de la "talla vella" i la "talla nova".
[Vilarnadal (Alt Empordà)]. [4] p.
Català

1654, juny,
16

Lletra citatòria de la Reial Audiència dirigida als creditors de Vilarnadal a
instància de la Universitat de Vilarnadal

Moja 54/101

Joan d'Àustria, lloctinent i capità general de Catalunya, notifica als preveres
dels Aniversaris de les esglésies de la Seu i Sant Feliu de Girona, i a altres
creditors de Vilarnadal, que, per part del síndic de la Universitat de Vilarnadal
li ha estat presentada súplica, que transcriu, en la qual s'exposa que amb
motiu de la guerra la terra està davastada, no obstant la qual cosa alguns
creditors, entre ells els dels Aniversaris de l'Església de Sant Feliu de Girona,
amb 30 lliures amb tres censals de pensió; els Aniversaris de la Seu de
Girona, amb un censal de 30 lliures de pensió, i el Convent de les Monges de
Sant Daniel de Girona, de 25 lliures de pensió, entre altres, han comminat fer
les execucions de les pensions dels censals sense tenir en consideració a
les circumstàncies bèl·liques i malgrat l'interès de la universitat i particulars
de pagar, per la qual cosa supliquen a la Reial Audiència sia admesa ferma
de dret i que els creditors siguin citats; així insta als creditors a comparèixer
davant el tribunal per respondre a la demanda. Barcelona. [2] p.
Llatí i català
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1660, juny,
21

Lletra citatòria de la Reial Audiència dirigida a Joan Bassedas i de Biure a
Moja 54/52
instància de Francesc de Cartellà i Malla, síndic de la universitat de Vilarnadal
Francisco de Orozco, lloctinent i capità general de Catalunya, notifica a Joan
Bassedas, canonge de la Catedral de Girona, que, per part del síndic de la
Universitat de Vilarnadal, Francesc de Cartellà i Malla, li ha estat presentada
súplica, que transcriu, en la qual s'exposa que per mercè de França
l'esmentat canonge obtingué la mercè de les rendes del lloc de Vilarnadal
des de l'any 1655, dels quals fruits pel capítol cinquè de les Conferències de
Figueres de 28 d'abril de 1660 està obligat a pagar les pensions dels censals
de l'esmentat lloc, però com los creditors pretenen voler fer pagar les
pensions a la universitat, particulars del terme i a Francesc de Cartellà,
supliquen que sia declarat no estar obligats a la prestació de les esmentades
pensions corresponents al temps que posseïa les rendes Joan Bassedas així
com, per ser plet major de 300 lliures, evocar la causa a la Reial Audiència;
així insta a Joan Bassedas a comparèixer davant el tribunal per respondre a
la demanda. Barcelona. Còpia simple. [14] p.
Llatí i català

1660, juny,
21

Lletra citatòria de la Reial Audiència dirigida a Joan Bassedas i de Biure,
Moja 26/60
canonge de la Seu de Girona, i creditors de la universitat, castell i baronia de
Vilarnadal a instància del síndic de dita universitat i de Francesc de Cartellà
Francisco de Orozco, marquès de Mortara i virrei de Catalunya, notifica a
Joan Bassedas i als creditors que, per part de Francesc de Cartellà i Malla, li
ha estat presentada demanda, que transcriu, en la qual s'exposa que
l'esmentat canonge fou segrestador del castell, terme i baronia de Vilarnadal
i collí els fruits del lloc corresponents al senyor des de 1655 i que pel Tractat
de Figueres de 1660 està obligat a pagar les pensions dels censals, i com
els creditors pretenen fer pagar dites pensions a l'esmentada universitat i
veïns del lloc, supliquen que sia declarat no estar-hi obligats durant el temps
que ha posseït l'esmentat Bassedas les rendes del terme; així els insta a
comparèixer davant el tribunal per respondre a la demanda. Barcelona. 1 p.
Llatí i català

1674,
novembre,
23

Rebut estès per Miquel Casellas, domer i procurador del Monestir de Sant
Daniel de Girona, a favor de la Universitat de Vilarnadal

Moja 54/55

Miquel Casellas, prevere, estèn rebut de 100 lliures les quals ha rebut de
mans de Lluís de Cartellà i Desbac, corresponents a les pensions de 1666,
1667, 1668 i 1669 d'un censal de la Universitat de Vilarnadal, i anota així
mateix el cobrament de 2 lliures, 6 sous i 2 diners corresponents a despeses.
Girona. [1] p.
Català
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1716,
octubre, 28

Notificació de l'impost del Cadastre que ha de satisfer la Universitat de
Vilarnadal

Moja 54/100

José Patiño, intendent general de l'exèrcit, notifica als jurats del lloc i terme
de Vilarnadal que, a partir de les bases impositives publicades en l'edicte de
15 d'octubre de 1716, han de cobrar 3.717 reals, quantitat que hauran
d'imposar als veïns i dipositar en la Taula dels Comuns Dipòsits de
Barcelona o en el cap de vegueria. Barcelona. Imprès amb anotacions
manuscrites. [3] p.
Castellà
1717, març, Respostes del rector i cónsols de Vilarnadal a un qüestionari sobre la
Moja 54/68
29 / 1717,
població
juny, 14
Francesc Orador, rector de l'Església parroquial de Sant Pere de Vilarnadal,
dóna fe de les respostes a un articulat, possiblement el Cadastre,
primerament sobre l'extensió i qualitat de les terres de la rectoria, l'obra de
l'església i dels veïns del lloc, amb el detall dels seus noms i cognoms, edat i
de la llar, i en segon lloc, i redactat pels cónsols, sobre la composició de les
25 famílies del lloc amb el nom del cap de família i l'edat de cadascun dels
seus membres. Vilarnadal. 2 unitats. [6] p.
Català i llatí
1717,
setembre,
29

Escriptura de poders atorgada per Jaume Bech i Clotas i Antoni Morera,
Moja 54/69
batlle i regidor respectivament de Vilarnadal, davant Joan Riussech i Morera,
notari de Figueres, a favor de Miquel Llorell
Jaume Bech i Clotas, pagès i batlle de Vilarnadal, i Antoni Morera, treballador
i regidor de l'esmentat lloc, anomenen com a síndic a Miquel Llorell, notari de
Barcelona i li atorguen poders per poder comparéixer davant l'administrador
general de les reials salines del Principat de Catalunya o del subdelegat de la
Intendència General o qualssevols altres persones per poder denunciar els
veïns del terme i després signar les obligacions de prendre i consumir la sal
que serà assenyalada. Figueres. Còpia autèntica estesa sobre paper segellat
pel notari autoritzant el 5 d'octubre de 1717. [3] p.
Castellà

1722, maig,
6 / 1791,
octubre,
18 - 1819,
abril, 18 /
1851, agost,

Moja 86/32/6
Vilarnadal, Ajuntament. Emprius del terme, pastures. Inclou còpies de 4
cartes enviades. Vilarnadal (Alt Empordà) i Barcelona. 11 lletres (incloses les
4 còpies). [25] p.
Català
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1728,
octubre, 10
/ 1747,
novembre,
20 - 1807,
setembre,
24

Propostes a batlle i regidors de Vilarnadal

Moja 86/21

1791,
desembre,
14

Lletres de Pere Sorts, Joan Fedier, Pere Trilla, Josep Armada, Jaume
Cantenys, Josep Labrossa a la marquesa de Cartellà

Dossier amb les propostes dels veïns de Vilarnadal a batlle i regidors
dirigides al marquès de Cartellà, senyor jurisdiccional del lloc i terme, dels
anys 1728, 1747, 1751, 1787, 1788, 1790, 1791, 1792, 1796, 1798, 1799,
1800, 1801, 1802, 1803, 1804 i 1807, certificat estès per Francesc Prats i
Matas, secretari i escrivà principal de cambra i govern de la Reial Audiència
del Principat de Catalunya, donant fe del nomenament per part del marquès
de Cartellà de Narcís Gomar com a batlle de Vilarnadal el 1753 i súplica de
Salvador Oliveras, menestral, sol·licitant poder renunciar al càrrec de regidor.
En el dors de la proposta dels veïns de 20 de setembre de 1751 es troba
estesa la còpia del nomenament del marquès. Barcelona i Vilarnadal (Alt
Empordà). 24 unitats. [30] p.
Català, castellà i llatí
Moja 86/32/7

Dossier amb les lletres de Pere Sorts (síndic procurador), Joan Fedier, Pere
Trilla, Josep Armada, Jaume Cantenys, Josep Labrossa, sobre l'empriu de la
fusta de l'estepa. Inclou còpia de la resposta enviada. Vilarnadal (Alt
Empordà). 2 cartes (inclosa la còpia). [4] p.
Castellà
1796,
octubre, 5

Cartellà, Maria Lluïsa de (muller de Josep de Copons i Oms (IV marquès de
Moja))

Moja 86/32/8

Labrossa, Josep. Sobre la proposta de batlle i regidors de Vilarnadal.
Figueres (Alt Empordà). 1 lletra. 1 p.
Castellà

1815, març, Lletres de Narcís Llavanera a la marquesa de Moja
Moja 230 bis/40
8 - 1818,
mars, 17
Dossier amb les missives de Narcís Llavanera (prevere). Inclou una carta de
Miquel Pujadas en representació de l'Ajuntament de Vilarnadal, súplica del
cirurgià Pere Hors, còpies de 8 cartes enviades, 7 de les quals escrites en el
dors de les cartes rebudes. Vilarnadal i Barcelona. 21 lletres. [41] p.
Català
1847, març, Lletra de l'Ajuntament de Vilarnadal a la marquesa de Moja
Moja 54/115
21
Bonaventura Rodà, alcalde de Vilarnadal; Vicent Ferraró, Joan Faliu, Josep
Farraró i Josep Pujadas, pèrits, després de manifestar la forta contribució
impositiva a la qual es veuent sotmesos els immobles de Vilarnadal i que és
precís que l'Ajuntament de Vilarnadal faci un "apeo general" amb un nou
reconeixement pericial de les terres del terme a efectes de repartir
equitativament la carga, la qual cosa no és de l'aprovació de Josep Farraró i
Ardit, procurador de la marquesa, sol·liciten no posi inconvenients. Vilarnadal
(Alt Empordà). [2] p.
Castellà
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[1630]

"Memorial de las visitas fetas de la iglesia de Vilarnadal"

Moja 74/61

Notes sobre les visites a l'Església de Vilarnadal els anys 1514, 1520, 1547,
1563, 1569, 1572, 1582 i 1589. [Vilarnadal]. [5] p.
Català i llatí
[1630]

"Memorials de alguns actes trobats entre los que té lo prior de Nostra Señora Moja 54/45
de l'Om y tractan de la institutió del benefissi de Sant Pere de Vilarnadal y de
la iglesia de dit lloc"
Regest i transcripció, realitzada per Francesc de Cartellà i Malla, d'una
escriptura de 1262, que esmenta la institució i càrrecs del Benefici de Sant
Pere de Vilarnadal instituït per Guillerma Jorda, i de dues concòrdies de 1340
i 1418 atorgades pel prior de Nostra Senyora de l'Om i els veïns i beneficiat
de Vilarnadal. Peralada i Vilarnadal (Alt Empordà). [10] p.
Català i llatí

1580, juliol,
20

"Acte de donació de la casa de la rectoria de Vilarnadal feta per Galceran de Moja 74/46
Cartella ha favor del rector de Vinarnadal [sic] durant empero son beneplasit
tant solament y de sos successos"
Galceran de Cartellà, senyor del terme i Castell de Vilarnadal atorga
escriptura de cessió gratuïta, però temporal, condicionada a la lliure
disposició del senyor i dels seus hereus, de la casa de la rectoria de
l'Església de Sant Pere de Vilarnadal a Felip Mirambell. Vilarnadal (Alt
Empordà). Còpia. [5] p.
Llatí

1617,
desembre,
11 - 1619,
maig, 9

Vintè imposat per l'obra de l'església de Sant Pere de Vilarnadal

Moja 54/15

Registres comptables amb els títols "Llibre del vintè de la isglésia de
Vilarnadal de tots los grans y fruits se troben y ajusten en dit lloch de l'any
1617" i "Llibre dels qui deuran al vintè fet imposar per la obra de la iglésia de
Sant Pere de Vilarnadal", en els quals costen les quantitats que ha de
satisfer cada heretat, els seus cognoms i assentaments de les confessions
dels deutes de cada contribuent. Vilarnadal. [29] p.
Català

1633,
Rebut estès pel rector de l'església de Vilarnadal
[desembre],
8
Joan Pere Gallart, prevere i rector de l'església de Sant Pere de Vilarnadal,
esten rebut a favor de [Francesc] de Cartellà i Malla. Pel mal estat, no es
llegeix ni la quantia ni el concepte. [Vilarnadal (Alt Empordà]). 1 p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.03.03.03.02.01.09. PARRÒQUIA.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1633, agost,
1 - 1692,
novembre,
26

"Relatió de la rectoria, benefissis simples eclesiàstichs y franquesa que són Moja 277
de patronat y presentatió del señor del Castell de Vilarnadal y de las antigas
casas de Massanet, de Malla, de Camos y Desvilar y de las institucions y
dotalias, presentations y permutas que·s seran pogudas trobar de dita
rectoria, benefissis y franquesa, feta per don Francesch de Cartellà y Malla,
señor de dit castell y casas y treta de lo que ha pogut atrobar en los archius y
escrivanias episcopals de Gerona y Vic y en los actas y escripturas de ditas
casas y en las de dits benefissis en l'any 1633"
Llibre amb la descripció històrica de la rectoria i els beneficis, i regestos dels
instruments jurídics que hi estan relacionats, dels Cartellà i llinatges
emparentats, Malla, Camós i Desvitllar, redactat el 1633 per Francesc de
Cartellà, però amb assentaments posteriors del mateix autor i de successors
seus. A la segona pàgina es troba una nota de Francesc de Cartellà i Malla
de propòsits o prefaci i a continuació una taula. Inclou, sense relligar, dues
notes sobre el benefici de Santa Maria de Pineda. Les institucions de les
quals tracta el llibre són: la rectoria de l'Església de Sant Pere de Vilarnadal,
els beneficis de Sant Jaume de la Torre de Cartellà, de Sant Miquel de
l'Església de Vidreres, de Sant Jaume i Sant Cugat de l'Església de Pineda,
de Sant Esteve i Sant Pere Màrtir de Sant Pere de Torelló i el títol anomenat
de la "Franquesa de Malla", consistent en rendes i drets, principalment
localitzats en la ciutat de Vic. [Maçanet de la Selva] (la Selva). [78] p.
Català i llatí

1797,
Rebut estès per Narcís Llavanera, prevere i rector de Vilarnadal, a favor de la Moja 54/111
novembre, 4 marquesa de Moja i de Cartellà
Narcís Llavanera, prevere i rector de Vilarnadal, estèn rebut de 500 lliures
que li ha lliurat la marquesa de Moja, 300 lliures piadosament per la Rectoria
i les 200 restants pel paller de la mateixa. Vilarnadal (Alt Empordà). 1 p.
Català
1811,
setembre
16 - 1820,
juny 26

Cartes de Joan Gispert, moliner, Bartomeu Jordà i el rector de Martorell

Moja 358/6

Dossier amb les lletres de Joan Gispert, Bartomeu Jordà i el rector de
Martorell, tractant, principalment, del molí de Martorell, de diners de les obres
pies per a l'església de Martorell i d'impostos. Inclou 5 còpies de cartes
enviades, una de les quals enviada a Francesc Batlle. Martorell de la Selva,
Maçanet de la Selva (Selva) i Barcelona. 13 cartes (incloses les còpies). 10
unitats. [17] p.
Català i castellà

1844, maig, Súplica de Narcís Pascual, rector, i Vicent Farraró, batlle, en representació
30
dels veïns de Vilarnadal a la marquesa de Moja de la Torre

Moja 54/102

Narcís Pascual, rector, i Vicent Farraró, batlle, després d'exposar que les
campanes de l'església parroquial es troben rompudes i no es poden tocar,
supliquen la concessió de part de les llenyes baixes del terme de Vilarnadal
amb la intenció de fer campanes noves. Vilarnadal (Alt Empordà). 1 p.
Castellà
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01.03.03.03.02.01.09. PARRÒQUIA.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1864,
novembre,
21 - 1865,
maig, 2

Lletres de Miquel Isamat a Magí Porta, administrador del Marquesat de Moja
i de Cartellà

Moja 103/32

Dossier amb missives de Miquel Isamat (ecònom), tractant de la parròquia
de Vilarnadal. Vilarnadal, Masarac, (Alt Empordà). 3 cartes. [5] p.
Castellà
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01.03.03.03.02.02.01. TÍTOLS I POSSESSIÓ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1740]

"Nota dels que tenían empriu de pasturar en lo bosch del terme de Curull"

Moja 105/11

Relació dels masos amb el dret de pastura. [Barcelona]. 1 p.
Català
[1775]

Estimació de l'extensió i qualitat de les terres del patrimoni Cartellà situades
a Sant Pere de Torelló, la Vola i Sant Llorenç de Dosmunts

Moja 473/28

Dossier amb les estimacions en les quals es fa constar la qualitat, l'extensió
en quarteres, el delme de blat, espelta, ordi, civada, faves, cànem, mill i fajol
de diferents finques sense denominació, però amb un número. [Barcelona].
[6] p.
Castellà
[s. XVIII]

"Memorial dels hòmens propis y alous que rep lo senyor del Castell de
Curull, los quals té en feu per lo Rey, y dels hòmens propis y alous que té lo
senyor de la casa o forsa del Vilar que té en franc alou"

Moja 105/7

Nota, a manera de títol, que es devia trobar en el dors d'un memorial o
llevador avui desaparegut. [Barcelona]. [2] p.
Català
1419,
novembre,
24

Lletra del rei Alfons el Magnànim al batlle general de Catalunya en relació al
Castell de Curull

Moja 1 bis/55

Alfons el Magnànim disposa que, atès que Joan Garcia, verguer de
l'Audiència, en nom del rei havia pres la jurisdicció alta i baixa, civil i criminal
del Castell de Curull i que donat que la sentència de 7 d'agost de 1417 que
legitima la possessió no esmenta cap jurisdicció, es reintegri l'esmentat
castell a Ponç de Malla, com si no fos pres, quedant la jurisdicció civil i
criminal pel rei, manant al batlle general de Catalunya que ho faci observar.
Sant Cugat del Vallès. [2] p.
Llatí
1628, maig, Compravenda de Francesc Cartellà Malla dels delmes, censos i altres rendes Moja 473/3
29
de Sant Esteve de Granollers, Sant Julià, Sant Pere, Sant Feliu i Sant Vicenç
de Torelló i Sant Hilari de Vidrà
Dossier que inclou el contracte privat de compravenda signat entre Francisca
Sarriera i de Pons, muller de Joan Sarriera i de Gurb, i Francesc Desbac i
Descatllar d'una part i Francesc de Cartellà Malla de l'altra pel qual Joan
Sarriera i de Gurb ven a Francesc de Cartellà el delme, censos, tasques i
altres drets i rendes que tenen en els termes de Sant Esteve de Granollers i
en els castells de Torelló i el Curull, amb les senyories directes i amb els qual
es troba el patronat d'un benefici eclesiàstic, sota clàusules, que es detallen,
per un preu de 7.300 lliures, que es satisfan en diferents partides.
L'acompanya el "Memorial de la compra que ha feta don Francesc de
Cartellà y Malla en poder de Anthoni Joan Fita, notari públic de Barcelona y
Onofre Caxas, notari públic de Girona...", en el qual es detallen els diferents
pagaments. Girona. [7] p.
Català
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01.03.03.03.02.02.01. TÍTOLS I POSSESSIÓ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1661,
novembre,
16

"Investidura del feu del Castell de Curull y de la carlania del Castell de
Torelló en favor de don Lluys y dona Gertrudis de Cartellà a 16 de noembre
1661"

Moja 105/3

Acta de la investidura del castell de Curull i la castlania de Torelló per part de
Pere Roca, notari de Barcelona, com a procurador de Lluís de Cartellà i
Descatllar i de la seva esposa Gertrudis, en la que davant testimonis, que es
detallen, fa homenatge al batlle general de Catalunya i rep la investidura
d'aquests feus. Barcelona. Còpia autèntica estesa per Antoni Pejoan, notari
de Barcelona i escrivà major de la Batllia General de Catalunya. [6] p.
Llatí
1673, juliol,
12

"Investidura del Castell de Curull y de la Carlania de Torelló"

Moja 105/4

Acta de la investidura del castell de Curull i la castlania de Torelló per part de
Pere Pons, notari de Barcelona, com a procurador de Lluís de Cartellà i
Desbac i de la seva esposa Gertrudis, en la que davant testimonis, que es
detallen, i per manament reial, fa homenatge al batlle general de Catalunya i
rep nova investidura d'aquests feus. Barcelona. Còpia autèntica estesa per
Francesc Daguí, notari de Barcelona i escrivà major de la Batllia General de
Catalunya. [5] p.
Llatí
1674,
"Venda perpètua feta y firmada per Gaspar Salgueda, pagès, hereu del Mas
setembre, 8 Salgueda de la parròquia de Sant Hylari de Vidrà, bisbat de vich; Victòria
/ [1742]
Salgueda, muller sua; Jaume Salgueda, Joan Salgueda y Sagimon
Salgueda, fills, al noble señor don Lluís de Cartellà y Dezbach de un balans
de terra de pertinènties de dit Mas Salgueda"

Moja 502/VI/1

Gaspar Salgueda, la seva muller Victòria i els seus fills Jaume, Joan i
Segimon atorguen davant Francesc Vila, notari de Vic, escriptura de venda a
favor de Lluís de Cartellà i Desbac d'una peça de terra erma i boscosa de
100 quarteres de sembradura, que pertany al seu mas anomenat Salgueda,
situada en el lloc de La Vola i el Curull, del municipi actual de Sant Pere de
Torelló, per un preu de 615 lliures. En la portada es troba assentada
l'anotació que els marquesos de Cartellà el 3 d'agost de 1742 establiren
davant Carles Rondó, notari de Barcelona, la peça de terra a Pere Vinyeta,
pagès de Sant Pere de Torelló. Sant Pere de Torelló, Torelló (Osona). Còpia
autèntica.
Llatí i català
1727, maig, Informe sobre les tinences de terra sobre el bosc de Curull
15
Certificat signat per Josep Campas i Pere Prat Molas, pagesos de Santa
Maria de Besora i de Sant Pere de Torelló respectivament, en el que a
petició del marquès de Cartellà detallen les tinences, extensions i
sembradures sobre el bosc de Curull de la parròquia de Sant Hilari de Vidrà,
terme de la Vola. Consten les cases o hisendes, la qualitat de les terres i les
mides en quarteres. [La Vola] (Osona). [3] p.
Català
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01.03.03.03.02.02.01. TÍTOLS I POSSESSIÓ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1806,
novembre,
29 / 1807,
desembre,
19

Certificats notarials de l'escriptura de venda i de l'acta d'investidura dels feus Moja 105/5
del Castell de Curull i carlania de Torelló
Dossier amb els certificats estesos per Antoni Capdevila Olzina, notari de
Barcelona i arxiver de l'Arxiu del Reial Patrimoni de Catalunya, pels quals,
primer, dóna fe que Maria Lluïsa Descatllar, marquesa de Cartellà i de Moja,
li ha mostrat una escritura autèntica en quatre pergamins, conservada en
l'arxiu de la seva casa, per la qual consta que el 20 de febrer de 1368 Pere
de Milany va vendre a Roger de Malla el Castell de Curull, donant fe del seu
contingut, i, en segon lloc, certifica que en un llibre amb el títol "Liber
secundus literarum feudorum Cathaloniae" es troba la investidura, que
transcriu, amb data del 27 d'abril de 1368, del feu del Castell de Curull.
Acompanya els certificats la factura del notari, en la qual fa constar
investidures que no es troben en aquest dossier, les de 14 de juny de 1460,
29 de març de 1600, 23 de maig de 1629, 16 de novembre de 1661, 12 de
juliol de 1673 i 6 de juny de 1748. Barcelona. Còpia i original. 3 unitats. [14] p.
Castellà i llatí
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01.03.03.03.02.02.02. CAUSES JUDICIALS PER LA JURISDICCIÓ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1385]

"Memorial fet per la causa de la jurisdictió de Curull"

Moja 105/2

Dossier amb els apuntaments a un procés judicial sobre la jurisdicció del
Castell de Curull i transcripció anònima i posterior (possiblement del segle
XVII) de les esmentades al·legacions. Sl. 2 unitats. [6] p.
Llatí
1649, abril
1 - 1672,
gener 24

Lletres de Josep Oriol a Lluís de Cartellà i Desbac

Moja 468/15

Dossier amb les missives de Josep Oriol en les que tracta del Mas Güell de
la Vola, allotjaments, censals... Inclou esborrany de lletra a Jacint Martí Pou,
procurador. Barcelona. 6 lletres. [11] p.
Català
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01.03.03.03.02.02.03.02. ARRENDAMENTS DE RENDES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1619]

"Memorial dels preus en què en lo present any de 1619 apar se han de
arrendar les propietats del Castell del Vilar en lo Bisbat de Vic"

Moja 473/2

Estimació feta de la mà de Francesc de Cartellà i Malla de les rendes de
diferents propietats i drets, entre altres, per les collites de gra i raïm del
Castell del Vilar, pels arrendaments de l'heretat anomenada les Salines, la
casa i hort d'en Nicolau, la Coma del Coll; pels censos i delmes de la Vola, el
delme de la parròquia de Sant Llorenç de Dosmunts i part del de Sant Pere
de Torelló...[Maçanet de la Selva] (la Selva). [2] p.
Català
[1629]

"Memòria dels arrendaments se han de fer de les propietats del Castell de
Curull y Casa del Vilar en lo Bisbat de Vic"

Moja 473/4

Estimació feta de la mà de Francesc de Cartellà i Malla dels diferents
arrendaments de les rendes de diverses propietats i drets, entre altres, pels
censos i delmes de la Vola, el delme de la parròquia de Sant Llorenç de
Dosmunts i part del de Sant Pere de Torelló, per les collites de gra i raïm del
Castell del Vilar, pels arrendaments de l'heretat anomenada les Salines
...[Maçanet de la Selva] (la Selva). [1] p.
Català
[1700]

Plec de condicions de la subhasta de l'arrendament de les rendes del
patrimoni Cartellà

Moja 473/12

Plec de condicions per la venda a públic encant del lloguer per quatre anys
del delme de pa, llana i carnalatges de la parròquia de Sant Andreu de la
Vola i de Sant Llorenç Dosmunts i de les heretats anomenades Salgueda,
Despaulella, situades en la parròquia de Sant Hilari de Vidrà; de la tercera
part del delme de pa, vi, llana i carnalatges de Sant Pere de Torelló i de
l'heretat anomenada la Vinyeta de la mateixa parròquia; del delme o part del
delme dels masos Pujol Roger, Torrents i Guàrdia, també de Sant Pere de
Torelló; del delme i les parts de les herbes del Castell del Vilar, així com
també de les herbes de les heretats de les Salines de la Baudella i de la
Coma del Coll, de la parròquia de la Vola; de les parts, lloguers i herbes de la
finca Vilarassa, de Torelló; dels censos en pa, vi, diners, gallines i altres
espècies de la Vola, Sant Hilari de Vidrà, Sant Martí Sescorts, Sant Pere,
Sant Feliu i Sant Vicenç de Torelló, i de Sant Marcel Saderra; del terçó de
delme de pa, vi i carnalatge de Sant Pere de Torelló i les parts i lloguers de
la casa i heretat de les Rovires, de Torelló. [Barcelona]. [3] p.
Català
[1734]

Censos cobrats i incobrables del marquès de Cartellà

Moja 473/20

Comptes anònims dels censos cobrats per compte dels arrendadors de les
rendes senyorials (amb una relació del gra recollit) i dels censos no
cobrables. [Sant Pere de Torelló] (Osona). 3 unitats. [10] p.
Català
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01.03.03.03.02.02.03.02. ARRENDAMENTS DE RENDES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1735]

"Nota dels cenços de grans, gallinas y capons an de cobrar los arrendataris
de las rendas de l'il·lustre senyor marquès de Cartellà de l'arrendament dels
añs 1732, 1733, 1734 y 1735"

Moja 473/18

Relació a manera de llevador en el qual consten els censataris del Castell de
Curull amb les espècies i quantia dels censos que han de satisfer.
[Barcelona]. [2] p.
Català
[1736]

"Comta del que he cobrat dels sensos del dia 12 de setembre de 1736 en
avant"

Moja 473/22

Relació anònima dels censataris i dels imports que han satisfet. [Sant Pere
de Torelló] (Osona). 1 p.
Català
[1770]

Inventari de les rendes senyorials del Castell de Curull i Casa del Vilar

Moja 473/38

Dossier amb una relació a manera d'informe de les formes de les rendes
percebudes pels marquesos de Cartellà en les parròquies de la Vola, Sant
Pere de Torelló, Saderra i Sant Llorenç de Dosmunts [Barcelona]. 3 p.
Català
[1800]

Nota dels pactes establerts entre la marquesa de Moja i de Cartellà amb el
col·lector de rendes Francesc Vergés Amat

Moja 473/37

Nota anònima en què es fa constar que la marquesa dóna al col·lector un
percentatge del 10%, els carnelatges del delme de Sant Pere, el cànem que
li correspon així com altres espècies, que es detallen. [Barcelona]. 1 p.
Català
1564,
Entrades per arrendaments de les rendes i propietats del Castell de Vilar,
Moja 473/1
febrer, 27 / Sant Llorenç de Dosmunts, Coma del Coll i la Baulella i pagaments
1564, març,
6
Plec amb assentaments anònims d'un membre del llinatge Malla de regestos
dels arrendament en encant públic de les herbes del Vilar, els delmes de
Sant Llorenç de Dosmunts, Sant Pere de Torelló i de la Vola i dels lloguers
de les propietats anomenades Coma del Coll, la Baulella i el molí de Torelló.
Inclou així mateix pagaments de despeses domèstiques i jornals i vendes.
[Sant Pere de Torelló] (Osona). [6] p.
Català
1647,
octubre, 1 1650,
gener, 14

Ordres de pagament de Francesc de Cartellà Malla a l'arrendatari de les
rendes dels Castell de Curull i del Vilar

Moja 473/8

Dossier amb les ordres de pagaments esteses per Francesc de Cartellà a
Pau Estanyol, botiguer de Vic, per les quals mana que passi a pagar al seu
fill Jaume de Cartellà a compte de l'arrendament de les rendes dels castells
de Curull i del Vilar. En el peu de les mateixes ordres, i en unitats separades,
es troben els rebuts corresponents estesos per Jaume de Cartellà. Girona i
Barcelona. 7 unitats. [14] p.
Català
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01.03.03.03.02.02.03.02. ARRENDAMENTS DE RENDES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1728,
novembre,
22 - 1729,
març, 2

Lletres de Gaspar Mas de Mas al marquès de Cartellà

Moja 233/2/84

1732-1736

Llibreta de les despeses i entrades de Jaume Estavanell i els seus socis,
arrendataris dels delmes i censos del marquès de Cartella dels llocs de Sant
Pere i la Vola

Dossier amb les missives de Gaspar Mas de Mas (paraire), tractant dels
arrendaments. Sant Pere. 2 cartes.
Català

Moja 355/I

Inclou assentaments de rebuts signats per Narcís de Cartellà.
Català
1735,
gener, 31

Certificat notarial estès per Francesc Abadal de l'escriptura de poders
atorgats per Jaume Estavanell i Josep Codina a favor de Josep Campàs

Moja 473/21

Francesc Abadal, notari de Vic, certifica de com Jaume Estavanell i Josep
Codina, arrendataris de les rendes senyorials del marquès de Cartellà de les
parròquies de Sant Pere, Sant Feliu i Sant Vicenç de Torelló, han atorgat
davant seu poders a favor de Josep Campàs, paraire de Sant Pere de
Torelló amb facultats per poder cobrar i atorgar les corresponents àpoques.
Vic (Osona). 1 p.
Castellà
1772,
gener, 8 1772,
gener, 25

"Arrendament per temps de quatre anys, y quatre cullitas que comensaran lo Moja 473/23
die 1 de maig de 1772, fet y firmat per lo il·lustre senyor marquès de Cartellà
en Barcelona domiciliat a favor de Joseph Martí, notari real de la vila de
Thorà, Bisbat de Solsona, de totas las rendas, delmes, fruits, carnelatges,
censos y demés rèddits, preus de arrendaments de acretats y altres drets
que sa senyoria annualment reb y percebeix en las parroquias de Sant Pere
de Torelló, Sant Vicens y Sant Feliu de Torelló, Sant Marsal Saderra, Sant
Hylari de Vidrà, Sant Martí de Sas Corts y Sant Andreu de la Bola, junt ab las
dècimas, la una de Çarriera y la altra de Sant Llorens de Dosmunts en lo
Bisbat de Vich"
Escriptura d'arrendament atorgada per Ignasi Alemany, marquès de Cartellà,
davant Josep Antoni Cassani, notari de Barcelona, a favor de Josep Martí,
notari de Torà, de les rendes que l'esmentat senyor reb en les parròquies de
Sant Pere, Sant Vicenç i Sant Feliu de Torelló, Sant Marçal Saderra, Sant
Hilari de Vidrà, Sant Martí Sescorts i Sant Andreu de la Vola, per un termini
de temps de quatre anys, un preu de 9.200 lliures i sota pactes i condicions
que es detallen. Inclou les diligències dels assentaments efectuats en els
registres d'hipoteques de Barcelona i Cervera. Barcelona. Còpia autèntica
estesa pel mateix notari autoritzant. Barcelona. [16] p.
Català, llatí i castellà
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1774,
desembre,
22 - 1775,
gener, 20

"Arrendament fet y firmat per la il·lustre donya Maria Lluïsa de Alemany,
Moja 473/26
Descatllar, Desbach, Oms, Ahones y Malla, marquesa de Cartellà y de Moya
a favor de Christòfol Xarpell, pagès de la vila de Torà, Bisbat de Solsona, de
totas las rendas de diferents pobles que dita señora té en lo Bisbat de Vich"
Escriptura d'arrendament atorgada per Maria Lluïsa de Copons, marquesa
de Cartellà, davant Josep Ribas Granés, notari de Barcelona, a favor de
Cristòfol Xarpell, familiar del Sant Ofici i pagès de Torà, de les rendes que
l'esmentada senyora reb dels dominis i propietats de Vic, en les parròquies
de Sant Pere, Sant Vicenç i Sant Feliu de Torelló, Sant Marçal Saderra, Sant
Hilari de Vidrà, Sant Martí Sescorts i Sant Andreu de la Vola, per un termini
de temps de quatre anys, un preu de 9.600 lliures i sota pactes i condicions
que es detallen. Inclou les diligències dels assentaments efectuats en els
registres d'hipoteques de Barcelona i Cervera. Barcelona. Còpia autèntica
estesa pel mateix notari autoritzant. Barcelona. [17] p.
Català i castellà

1774,
octubre 5 1774,
octubre 5

Lletres de Ramon Solà Xarpell a Grau Cassani

1778, juny,
25

Lletres de Segimon Rierola Casanova a la marquesa de Moja

Moja 468/28

Dossier amb la missiva de Ramon Solà Xarpell (comerciant de Manresa) en
la que tracta dels arrendataris de les cases delmeres de Sant Pere de
Torelló. Inclou l'esborrany d'una súplica presentada al jutge de la casa
delmera. Manresa (Bages). 1 carta i 1 súplica. [5] p.
Català i castellà
Moja 468/21

Dossier amb la missiva de Segimon Rierola Casanova en la que tracta del
col·lector de rendes. La Vola (Osona). 1 carta. 1 p.
Català

1779, juny,
25

"Arrendament per quatre anys fet y firmat per la il·lustre senyora marquesa
de Cartellà y de Moya a favor de Christòfol Xarpell, de totas las rendas de
Torelló, la Bola y altres del Bisbat de Vich per preu de 10.250 lliures"

Moja 473/30

Escriptura d'arrendament atorgada per Maria Lluïsa de Copons, marquesa
de Cartellà, davant Grau Cassani, notari de Barcelona, a favor de Cristòfol
Xarpell, familiar del Sant Ofici i pagès de Torà, de les rendes que
l'esmentada senyora reb dels dominis i propietats de Vic, en les parròquies
de Sant Pere, Sant Vicenç i Sant Feliu de Torelló, Sant Marçal Saderra, Sant
Hilari de Vidrà, Sant Martí Sescorts i Sant Andreu de la Vola, per un termini
de temps de quatre anys, un preu de 10.250 lliures i sota pactes i condicions
que es detallen. Inclou les diligències dels assentaments efectuats en els
registres d'hipoteques de Barcelona i Solsona. Barcelona. Còpia autèntica
estesa pel mateix notari autoritzant. Barcelona. [17] p.
Català i castellà
1783,
gener, 26

Lletres de Miquel Albareda a Grau Cassani

Moja 468/2

Dossier amb la missiva de Miquel Albareda en la que tracta dels
arrendaments de Sant Pere i la Vola. Vic (Osona). 1 carta. 1 p.
Català
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1783, juny,
26 - 1783,
juliol, 2

"Arrendament per quatre añs fet y firmat per la il·lustre senyora marquesa de Moja 473/31
Cartellà y de Moya a favor de Adjutori Vilaró de totas las rendas de Torelló,
la Bola y altres del Bisbat de Vich per preu de 11.250 lliures"
Escriptura d'arrendament atorgada per Maria Lluïsa de Copons, marquesa
de Cartellà, davant Grau Cassani, notari de Barcelona, a favor d'Adjutori
Vilaró, paraire de Manlleu, de les rendes que l'esmentada senyora reb dels
dominis i propietats de Vic, en les parròquies de Sant Pere, Sant Vicenç i
Sant Feliu de Torelló, Sant Marçal Saderra, Sant Hilari de Vidrà, Sant Martí
Sescorts i Sant Andreu de la Vola, per un termini de temps de quatre anys,
un preu de 11.250 lliures i sota pactes i condicions que es detallen. Inclou les
diligències dels assentaments efectuats en els registres d'hipoteques de
Barcelona i Vic. I sense relligar, rebut de l'arrendatari d'haver obtingut de
Grau Cassani, procurador de la marquesa de Moja, el llevador de les rendes.
Barcelona. Còpia autèntica estesa pel mateix notari autoritzant. [16] p.
Català i castellà

1795, agost, "Arrendament firmat per la il·lustre senyora marquesa de Cartellà y de Moya Moja 473/32
11 - 1795,
a favor de Adjutori Vilaró de la vila de Manlleu de las rendas de la Vola,
setembre, 2 Torelló y altres per temps de quatre anys que comensaran a 1 maig de 1796
y finiran lo dia últim del mes de abril de l'any 1800 per preu de 14.000 lliures"
Escriptura d'arrendament atorgada per Maria Lluïsa de Copons, marquesa
de Cartellà, davant Francesc Fochs, notari de Barcelona, a favor d'Adjutori
Vilaró, pagès, de les rendes que l'esmentada senyora reb dels dominis i
propietats de Vic, en les parròquies de Sant Pere, Sant Vicenç i Sant Feliu
de Torelló, Sant Marçal Saderra, Sant Hilari de Vidrà, Sant Martí Sescorts i
Sant Andreu de la Vola..., per un termini de temps de quatre anys, un preu
de 14.000 lliures i sota pactes i condicions que es detallen. Inclou les
diligències dels assentaments efectuats en els registres d'hipoteques de
Barcelona i Vic. Inclou una còpia simple. Barcelona. Còpia autèntica estesa
pel mateix notari autoritzant. 2 unitats. [26] p.
Català i castellà
1801, juliol,
26 - 1804,
agost, 4

Súplica de Jaume Molas dirigida a la marquesa de Cartellà

Moja 473/35

Dossier que inclou la súplica de Jaume Molas, pagès de Sant Pere de
Torelló i propietari i arrendador del Mas Guàrdia, per la qual, després
d'exposar que l'arrendatari del delme de la parròquia pretén cobrar-li la
dècima indegudament, demana que ordenin a l'esmentat arrendatari
s'abstingui a sol·licitar-li el delme, adjuntant un certificat dels arrendataris del
mas, i una còpia de la lletra de la marquesa a l'arrendatari ordenant deixi
d'intentar cobrar al suplicant. Sant Pere de Torelló, Vic (Osona). Barcelona.
Còpies. 3 unitats. [4] p.
Castellà i català
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1802, març, Escriptura d'arrendament de les rendes del Castell de Curull i casa del Vilar Moja 473/33
16 - 1802,
atorgada per la marquesa de Cartellà i de Moja a favor d'Adjutori Vilaró
març, 22
Escriptura d'arrendament atorgada per Maria Lluïsa de Copons, marquesa
de Cartellà, davant Francesc Fochs, notari de Barcelona, a favor d'Adjutori
Vilaró, comerciant de Manlleu, de les rendes que l'esmentada senyora reb
dels dominis i propietats de Vic, en les parròquies de Sant Pere, Sant Vicenç
i Sant Feliu de Torelló, Sant Marçal Saderra, Sant Hilari de Vidrà, Sant Martí
Sescorts i Sant Andreu de la Vola..., per un termini de temps de quatre anys,
un preu de 12.000 lliures i sota pactes i condicions que es detallen. Inclou les
diligències dels assentaments efectuats en el Registre d'hipoteques de
Barcelona. Barcelona. Còpia autèntica estesa pel mateix notari autoritzant.
[11] p.
Català i castellà
1806,
gener, 30 1807,
febrer, 1

Escriptura d'arrendament de les rendes del Castell de Curull i casa del Vilar
atorgada per la marquesa de Cartellà i de Moja a favor d'Adjutori Vilaró

Moja 473/34

Dossier que inclou: l'escriptura d'arrendament atorgada per Maria Lluïsa de
Copons, marquesa de Cartellà, davant Francesc Fochs, notari de Barcelona,
a favor d'Adjutori Vilaró, paraire i comerciant de Manlleu, de les rendes que
l'esmentada senyora reb dels dominis i propietats de Vic, en les parròquies
de Sant Pere, Sant Vicenç i Sant Feliu de Torelló, Sant Marçal Saderra, Sant
Hilari de Vidrà, Sant Martí Sescorts i Sant Andreu de la Vola..., per un termini
de temps de quatre anys, un preu de 12.100 lliures i sota pactes i condicions
que es detallen. Inclou les diligències dels assentaments efectuats en el
Registre d'hipoteques de Barcelona. Així mateix una nota d'advertiment del
que deu satisfer l'arrendatari, un certificat del subarrendament atorgat per
Joan Moret, arrendatari dels delmes de Vic, a favor d'Adjutori Vilaró en el
qual es troben estesos dos rebuts, i una nota sobre les pagues de
l'arrendament. Barcelona i Vic (Osona). Còpia autèntica de l'escriptura
estesa pel mateix notari autoritzant. 4 unitats. [14] p.
Català i castellà
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[1638, maig] "Comptes llargues de tot lo que ha pagat y fet pagar Sagimon Casas de Sant Moja 473/7
Pere de Torelló a don Francesch de Cartellà per lo preu de l'arrendament de
las rendas dels castells de Curull y del Vilar, comensat a 1 de maig de 1635"
Relació redactada per ordre cronològic per Francesc Cartellà Malla de les
quantitats cobrades de Segimon Casas, paraire, a compte de l'arrendament
de les rendes senyorials del Castell de Curull entre el 2 d'abril de 1635 i el 3
de juny de 1639. En el dors, una altra llista amb els pagaments efectuats per
Bartomeu Ayats per ordre del mateix arrendatari. [Maçanet de la Selva] (la
Selva). [3] p.
Català
[1650]

"Memòria dels fruyts cullits en las rendas dels castells de Curull y del Vilar
any 1650"

Moja 473/9

Nota de Francesc de Cartellà i Malla amb la producció d'ordi, civada, mill i
faves, així com també el valor el diner de les rendes. [Girona]. [3] p.
Català
[1842] /
[1846]

Censos cobrats per Francisco Vergés i Amat

Moja 205/36

Dossier que inclou una relació ordenada cronològicament amb els censataris
que satisferen censos, amb la data, de 1835 a 1842, i el seu valor econòmic,
i una nota amb les espècies satisfetes pels masovers de les heretats
anomenades les Salines, Vilarasa, Castell de la Vinyeta, Coma del Coll,
Cartellà i Mas Miquel Ferrer el 1846. [Sant Pere de Torelló (Osona)]. [8] p.
Català
1652

"Memoria dels grans se són cullits en las rendas del Castell de Curull y del
Vilar; és tansolament la mitat"

Moja 473/10

Llibreta amb els comptes de la llana, el blat i "grans grossers" (ordi, faves i
civada) obtinguts en concepte de delme i altres prestacions senyorials.
[Maçanet de la Selva] (la Selva). [8] p.
Català
1704 - 1708 Llibre de cobrament del marquès de Cartellà de rendes de la Vola, Curull i
Sant Pere de Torelló

Moja 475/I

Registre de les entrades per arrendaments dels drets senyorials, pels
carnalatges cobrats i vendes del delme. Sl. [19] p
Català
1795,
desembre,
14 - 1852,
desembre,
25

Rebuts d'impostos satisfets pels marquesos de Moja de la Torre per les
propietats de Santa Margarida i els Monjos, Vilafranca del Penedès, Sant
Vicenç i Sant Pere de Torelló, Terradelles, La Vola i Fornells de la Selva

Moja 1/16

Rebuts de contribucions militars (miquelets de la Guerra Gran, quintes, palla
i utensilis), del cadastre, sobre delmes i altres conceptes estesos
majoritariament pels municipis on s'ubiquen les propietats. Santa Margarida i
els Monjos, Sant Vicenç i Sant Pere de Torelló, Terradelles, Girona, Pruit, La
Vola, Fornells de la Selva. Imprès i manuscrit. 40 unitats. [39] f.
Català i castellà
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1812, agost, "Torelló. La Vola. Comptes"
Moja 205/1
18 - 1813,
agost, 21
Dossier que inclou els comptes: "Nota dels diners me antregats Verges
prosedens de la qullita de 1809 y 1810", "Estat del càrrech de lo que té
enquerregat Verges de la qullita de 1811 y algun altre rosach", "Estat del
descàrrech de 1811 de lo que té enqurregat Verges", "Apendice al meu
compte de 1811", "Estat del càrrech que té enquerregat Vergés de la qullita
de 1812 y alguns altres rosechs" (amb un estat del descàrrec adherit) i "Nota
dels diners dels sensos que tinch cobrats des de 1 de novembre 1809 a 13
mars de 1813 de lo que té enquerregat Vergés" (amb un rebut adherit). Vic
(Osona). 6 unitats. [14] p.
Català
1813,
octubre, 1 1813,
desembre,
21

"Compte de Francisco Vergés de l'any 1813"

1814,
novembre,
26 - 1815,
novembre,
28

"Compte de Francisco Vergés de l'any 1814"

1815,
febrer, 24 1816,
octubre, 24

"Compte de Francisco Vergés de l'any 1815"

Moja 205/3

Dossier amb el compte dels ingressos presentat per Francesc Vergés Amat i
dos rebuts estesos per la marquesa de Moja i de Cartellà a favor del
col·lector per diners prestats a compte de la collita. Vic (Osona). 3 unitats. [5]
p.
Català
Moja 205/4

Dossier que inclou els comptes: "Estat del càrrech que té enquerregat
Vergés, de Cartellà, de la qullita de 1814 y alguns altres ròsechs a saber",
"Estat del descàrrech de 1814" (despeses), una nota de resum dels comptes
i un rebut estès per Martí Bosch a favor de la marquesa de Moja i de
Cartellà. Vic (Osona) i Barcelona. 4 unitats. [4] p.
Català
Moja 205/5

Dossier que inclou els comptes: "Estat del que té enquerregat Vergés, de
Cartellà, de la qullita de 1815 y alguns altres ròsechs a saber" i "Estat del
descàrrech de 1815" (despeses), amb l'aprovació de la marquesa de Moja i
de Cartellà, i tres rebuts justificatius de les despeses a favor de l'esmentada
marquesa. Vic (Osona) i Barcelona. 4 unitats. [7] p.
Català

1816, agost, "Compte de Francisco Vergés de l'any 1816"
Moja 205/6
1816 1817, juliol, Dossier que inclou els comptes: "Estat del que té enquerregat Vergés, de
16
Cartellà, de la qullita de 1816 a saber" i "Estat del descàrrech de 1816"
(despeses), amb l'aprovació de la marquesa de Moja i de Cartellà, i tres
rebuts justificatius de les despeses a favor de l'esmentada marquesa. Vic, La
Vola, (Osona) i Barcelona. 4 unitats. [6] p.
Català
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1817,
febrer, 1 1818,
octubre, 7

"Compte de Francisco Vergés de l'any 1817"

Moja 205/7

Dossier que inclou els comptes: "Estat del que té enquerregat Vergés, de
Cartellà, de la qullita de 1817 a saber", "Descàrrech de 1817" (despeses), i
"Nota dels diners que té cobrat Vergés del sensons des de 27 mars 1813 a
22 jener 1817", ambdós documents amb l'aprovació de la marquesa de Moja
i de Cartellà, i quatre rebuts estesos per l'esmentada marquesa. Barcelona. 6
unitats. [7] p.
Català

1818, maig, "Compte de Francisco Vergés de l'any 1818"
Moja 205/8
27 - 1819,
març, 23
Dossier que inclou els comptes: "Estat de lo que té enquerregat Vergés, de
Cartellà, de 1818 a saber" i "Descàrrech de 1818" (despeses), amb
l'aprovació de la marquesa de Moja i de Cartellà, una nota lliurada per
Francesc Vergés sobre "talla comuna", una minuta del notari Josep Masmitjà
i quatre rebuts justificatius. Sant Pere de Torelló, Roda de Ter, Vic (Osona) i
Barcelona. 7 unitats. [9] p.
Català i castellà

1819, juliol,
31 - 1820,
juliol, 2

Comptes de Francesc Vergés de 1819

1820,
novembre,
4 - 1822,
febrer, 13

Comptes de Francesc Vergés de 1820

1824,
febrer, 7 1824,
desembre,
15

Comptes de Francesc Vergés de 1823

Moja 205/9

Dossier que inclou els comptes: "Estat de lo que té enquerregat Vergés, de
las rendas de Cartellà, de la qullita de 1819 a saber" i "Descàrrech de 1819"
(despeses), amb l'aprovació de la marquesa de Moja i de Cartellà; una lletra
de la marquesa dirigida a Josepa Cors en la qual es troba estès un rebut i
quatre rebuts. Sant Pere de Torelló (Osona) i Barcelona. 6 unitats. [7] p.
Català i castellà
Moja 205/10

Dossier que inclou els comptes: "Estat de lo que té enquerregat Vergés, de
las rendas de Cartellà, de la qullita de 1820 a saber" i "Descàrrech de 1820"
(despeses), amb l'aprovació de la marquesa de Moja i de Cartellà, i, relligats,
quatre rebuts. Vic (Osona) i Barcelona. [7] p.
Català
Moja 205/12

Dossier que inclou els comptes: "Estat de lo que té enquerregat Vergés, de
las rendas de Cartellà, de la qullita de 1823 a saber" i "Descàrrech de 1823"
(despeses), amb l'aprovació de la marquesa de Moja i de Cartellà, i, relligats,
quatre rebuts. Sant Pere de Torelló (Osona) i Barcelona. [7] p.
Català

1824,
Comptes de Francesc Vergés de 1824
octubre, 6 1825,
Dossier que inclou els comptes: "Estat del que té enquerregat Vergés de las
novembre, 3 rendas de Cartellà de la qullita de 1824 a saber" i "Descàrrech de 1824"
(despeses), amb l'aprovació de la marquesa de Moja i de Cartellà, i relligats
tres rebuts estesos per Pau Vilaró, apoderat, a favor de Francesc Vergés.
Barcelona. [7] p.
Català
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1825,
novembre,
22 - 1827,
maig, 10

Comptes de Francesc Vergés de 1825

Moja 205/16

1827, juny,
19 - 1828,
febrer, 3

Comptes de Francesc Vergés de 1826

Dossier que inclou els comptes: "Estat de lo que té enquerregat Vergés de
las rendas de Cartellà de la quallita de 1825 a saber" i "Descàrrech de lo
1825" (despeses), amb l'aprovació de la marquesa de Moja i de Cartellà, i
relligats tres rebuts estesos per Pau Vilaró, apoderat, a favor de Francesc
Vergés i una nota referent a un rebut. Barcelona. [7] p.
Català
Moja 205/17

Dossier que inclou els comptes: "Estat de lo que té enquerregat Vergés de
las rendas de Cartellà de la quallita de 1826 a saber" i "Descàrrech de 1826"
(despeses), amb l'aprovació de la marquesa de Moja i de Cartellà, i relligats
cinc rebuts estesos per Pau Vilaró, apoderat, a favor de Francesc Vergés, i
separadament "Estat dels sensos a cobrats Francisco Vergés y Amat fins lo
dia 14 abril de 1826". Barcelona. [7] p.
Català

1828,
Comptes de Francesc Vergés de 1827
Moja 205/18
gener, 15 1829, abril, 2 Dossier que inclou els comptes: "Estat de lo que té enquerregat Vergés de
las rendas de Cartellà de la quallita de 1827 a saber" i "Descàrrech de 1827"
(despeses), amb l'aprovació de la marquesa de Moja i de Cartellà, i relligats
cinc rebuts estesos per Pau Vilaró, apoderat, a favor de Francesc Vergés i
un de Josep Reig, rector de la parròquia de Sant Andreu de la Vola. La Vola,
(Osona) i Barcelona. [10] p.
Català
1829,
gener, 31 1829,
desembre,
19

Comptes de Francesc Vergés de 1828

1830,
desembre,
12 - 1832,
gener, 26

Comptes de Francesc Vergés de 1830

Moja 205/19

Dossier que inclou els comptes: "Estat de lo que té enquerregat Vergés de
las rendas de Cartellà de la quallita de 1828 a saber" i "Càrrech" (despeses),
amb l'aprovació de Pau Vilaró, apoderat de la marquesa de Moja i de
Cartellà, i relligats quatre rebuts estesos pel mateix apoderat a favor de
Francesc Vergés. Barcelona. [8] p.
Català
Moja 205/23

Dossier que inclou els comptes: "Estat de lo que té enquerregat Vergés de
las rendas de Cartellà de la quallita de 1830 a saber" i "Descàrrech"
(despeses), amb l'aprovació de Pau Vilaró, apoderat de la marquesa de Moja
i de Cartellà, i relligats 8 rebuts estesos pel mateix apoderat a favor de
Francesc Vergés i 17 rebuts més de despeses. Vic, Sant Pere de Torelló,
(Osona) i Barcelona. 2 unitats. [29] p.
Català i castellà
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1830,
febrer, 27 1830,
desembre,
15

Comptes de Francesc Vergés de 1829

Moja 205/20

1832,
gener, 26 1833,
febrer, 13

Comptes de Francesc Vergés de 1831

1833,
desembre,
7 - 1834,
desembre,
21

Comptes de Francesc Vergés de 1833

1834,
desembre,
10 - 1835,
[abril], 26 /
1839,
desembre, 4

"Sant Pere de Torelló. Comptes que ha presentat lo col·lector Francisco
Vergés y Amat dels anys y cullitas de 1834 a 1839 inclusives definits en 4
desembre de 1839"

Dossier que inclou els comptes: "Estat de lo que té enquerregat Vergés de
las rendas de Cartellà de la quallita de 1829 a saber" i "Descàrrech"
(despeses), amb l'aprovació de Pau Vilaró, apoderat de la marquesa de Moja
i de Cartellà, i relligats sis rebuts estesos pel mateix apoderat a favor de
Francesc Vergés i sis rebuts més de despeses. Vic, Sant Pere de Torelló,
(Osona) i Barcelona. [15] p.
Català i castellà
Moja 205/24

Dossier que inclou els comptes: "Estat de lo que té enquerregat Vergés de
las rendas de Cartellà de la quallita de 18301 a saber" i "Descàrrech"
(despese), amb l'aprovació de Pau Vilaró, apoderat de la marquesa de Moja i
de Cartellà, i unes "Observacions en los comptes de Vergés", que
incorporen, relligats, rebuts i lletres de l'apoderat, així com també altres
rebuts de tercers. Barcelona. 2 unitats. [26] p.
Català

Moja 205/26

Dossier que inclou els comptes: "Estat de lo que té enquerregat Vergés de
las rendas de Cartellà de la cullita de 1833 a saber" i "Descàrrech"
(despeses), amb l'aprovació de Pau Vilaró, apoderat de la marquesa de Moja
i de Cartellà, i relligats, però separadament, 11 rebuts i lletres esteses pel
mateix apoderat a favor de Francesc Vergés i 11 rebuts més de despeses.
Vic, Sant Pere de Torelló, (Osona) i Barcelona. 2 unitats. [27] p.
Català i castellà
Moja 205/27

Dossier que inclou el "Compte del col·lector Francisco Vergés y Amat de la
cullita de 1834 definit en 4 desembre de 1839", en el qual es troben els
assentaments de les entrades (ventes de collites i productes agrícoles i
lloguers) i de les despeses (jornals de treballadors i impostos); un informe
"Observacions en los comptes de Francisco Vergés y Amat de 1834 a 1839
inclusives definits en 4 desembre de 1839", i, relligats, amb el títol "Recibos
del compte del col·lector Francisco Vergés de la cullita de 1834 definit en 4
desembre de 1839", rebuts justificatius. Sant Pere de Torelló (Osona) i
Barcelona. 3 unitats. [14] p.
Català
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1834,
desembre,
26 - 1839,
desembre,
4 / 1842,
febrer, 9

"Sant Pere de Torelló. Resumen dels comptes de Francisco Vergés y Amat
dels anys y cullitas de 1834 a 1839 inclusives y dels censos y carnelatges
des de 9 desembre a 4 desembre de 1839 definits en 4 desembre de 1839"

Moja 205/33

1836, maig,
9 - 1836,
desembre,
22 / 1839,
desembre, 4

"Sant Pere de Torelló. Compte del col·lector Francisco Vergés y Amat de la
cullita de 1835 definit en 4 desembre de 1839"

1837,
febrer, 15 1837,
desembre,
28 / 1839,
desembre, 4

"Sant Pere de Torelló. Compte del col·lector Francisco Vergés y Amat de la
cullita de 1836 definit en 4 desembre de 1839"

Dossier que inclou la "Liquidació y resumen general dels comptes que ha
presentat Francisco Vergés y Amat de Sant Pere de Torelló a la senyora
marquesa de Moya dels anys y cullitas de 1834 a 1839 inclusives y en cuant
a censos y carnelatges des de 9 desembre de 1830 fins a 4 desembre de
1839', l"Estat dels sensos y carnelatjes cobrats des del dia 9 desembre 1830
en què fou lo últim pasament de comtas en Barcelona a fins a 4 desembre
del corrent añ 1839", "Recibos y documents de las contribucions pagadas en
los anys de 1834 a 1839 inclusives y estat comparatiu de son import ab lo
que de ell resulta carregat en los comptes que ha presentat Francisco
Vergés y Amat definits en 4 desembre 1839" (5 estats de contribucions),
l'"Estat comparatiu de lo que resulta pagat per contribucions per las rendas a
càrrech de Francisco Vergés y Amat de Sant Pere de Torelló ab lo que est
carrega en los comptes de las cullitas de 1834 a 1839 inclusives definits en 4
desembre 1839 i tres rebuts d'impostos. Sant Vicenç de Torelló, La Vola
(Osona) i Barcelona. 11 unitats. [18] p.
Català i castellà
Moja 205/28

Dossier que inclou l' "Estat de lo que té enquerregat Vergés de las rendas de
Cartellá de la cullita de 1835", en el qual es troben els assentaments de les
entrades (ventes de collites i productes agrícoles i lloguers) i de les despeses
(jornals de treballadors i impostos), i, relligats, amb el títol "Recibos del
compte de Francisco Vergés y Amat de la cullita de 1835 definit en 4
desembre de 1839", rebuts justificatius. Sant Pere de Torelló (Osona) i
Barcelona. 2 unitats. [17] p.
Català
Moja 205/29

Dossier que inclou l' "Estat de lo que té encarregat Francisco Vergés de las
rendas de Cartellá de la cullita de 1836", en el qual es troben els
assentaments de les entrades (ventes de collites i productes agrícoles i
lloguers) i de les despeses (jornals de treballadors i impostos), un informe
sobre les contribucions extraordinàries pagades del teme de la Vola i,
relligats, amb el títol "Recibos del compte de Francisco Vergés y Amat de la
cullita de 1836 definit en 4 desembre de 1839", rebuts justificatius. La Vola,
Sant Pere de Torelló (Osona) i Barcelona. 3 unitats. [25] p.
Català i castellà
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1838,
gener, 22 1838,
octubre, 18
/ 1839,
desembre, 4

"Sant Pere de Torelló. Compte del col·lector Francisco Vergés y Amat de la
cullita de 1837 definit en 4 desembre de 1839"

Moja 205/30

1839,
desembre,
13 - 1842,
abril, 13

"Sant Pere de Torelló. Compte que ha presentat lo col·lector Francisco
Vergés y Amat de la cullita de 1840 en 9 febrer de 1842. Definit en 13 abril
de 1842"

Dossier que inclou l' "Estat de lo que té encarregat Francisco Vergés de las
rendas de Cartellá de la cullita de 1837", en el qual es troben els
assentaments de les entrades (ventes de collites i productes agrícoles i
lloguers) i de les despeses (jornals de treballadors i impostos), i, relligats,
amb el títol "Recibos del compte de Francisco Vergés y Amat de la cullita de
1837 definit en 4 desembre de 1839", rebuts justificatius. Vic, Sant Pere de
Torelló (Osona) i Barcelona. 2 unitats. [17] p.
Català
Moja 205/34

Dossier que inclou "Comptas de Cartellà de 1840", amb l'aprovació de Pau
Vilaró, apoderat de la marquesa de Moja i de Cartellà, unes "Observacions
en los comptes del col·lector Francisco vergés y Amat de la cullita de 1840
de fecha 9 febrer de 1842", i, relligats, amb el títol "Sant Pere de Torelló.
Recibos del compte de la cullita de 1840 presentat per Francisco Vergés en
9 febrer de 1842", rebuts i lletres de l'apoderat, així com també altres rebuts
de tercers. Sant Pere de Torelló, La Vola, Vic (Osona) i Barcelona. 3 unitats.
[86] p.
Català i castellà
1839,
"Sant Pere de Torelló. Comptes que ha presentat lo col·lector Francisco
Moja 205/31
gener, 14 - Vergés y Amat dels anys y cullitas de 1834 a 1839 inclusives definits en 4
1839,
desembre de 1839"
desembre, 4
Dossier que inclou l' "Estat de lo que té enquerregat Vergés de las rendas de
Cartellá de la cullita de 1838", en el qual es troben els assentaments de les
entrades (ventes de collites i productes agrícoles i lloguers) i de les despeses
(jornals de treballadors i impostos), i, relligats, amb el títol "Recibos del
compte de Francisco Vergés y Amat de la cullita de 1838 definit en 4
desembre de 1839", rebuts justificatius. Sant Pere de Torelló (Osona) i
Barcelona. 2 unitats. [7] p.
Català
1839,
"Sant Pere de Torelló. Compte del col·lector Francisco Vergés y Amat de la Moja 205/32
octubre,
cullita de 1839 definit en 4 desembre de 1839"
16 - 1839,
desembre, 4 Dossier que inclou l' "Estat de lo que té enquerregat Francisco Vergés y
Amat de las rendas de Cartellà de la cullita de 1839", en el qual es troben els
assentaments de les entrades (ventes de collites i productes agrícoles i
lloguers) i de les despeses (jornals de treballadors i impostos), i, relligats,
amb el títol "Recibos del compte de Francisco Vergés y Amat de la cullita de
1839 definit en 4 desembre de 1839", una lletra de Pau Vilaró, apoderat de la
marquesa de Moja, dirigida a Francisco Vergés i un rebut justificatiu. Sant
Pere de Torelló (Osona) i Barcelona. 2 unitats. [7] p.
Català
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1842,
febrer, 22 1843, abril,
19

"Sant Pere de Torelló. Compte que ha presentat lo col·lector Francisco
Vergés y Amat de las cullitas de 1841 y 1842 en 4 de mars de 1843. Definit
en 19 de abril de dit any"

Moja 205/35

Dossier que inclou un plec amb primerament els estats dels càrrecs i
després dels descàrrecs de les collites de 1841 i 1842, amb l'aprovació de
Pau Vilaró, apoderat de la marquesa de Moja i de Cartellà, i relligades en el
mateix plec les "Observacions en lo compte de Francisco Vergés de 1841 y
1842", i, relligats, però separadament amb el títol "Sant Pere de Torelló.
Recibos del compte de las cullitas de 1841 y 1842 presentat per Francisco
Vergés en 4 de mars de 1843", rebuts i lletres de l'apoderat, així com també
altres rebuts de tercers. Camarasa (Noguera), La Vola, Vic, Sant Pere de
Torelló (Osona) i Barcelona. 2 unitats. [34] p.
Català i castellà
1843, abril,
16 - 1844,
desembre,
4 / 1845,
maig, 6

"Sant Pere de Torelló. Compte presentat per Francisco Vergés de la cullita
Moja 205/37
de 1843 y de lo cobrat y pagat des de 4 mars de 1843 a 28 de janer de 1845.
Definit en 6 maig de 1845"

1845,
febrer, 21 1846,
gener, 28

"Sant Pere de Torelló. Compte presentat per Francisco Vergés de la cullita
de 1844 y de lo cobrat y pagat des de 28 janer de 1845 a 12 janer de 1846.
Definit en 28 janer de 1846"

Dossier que inclou "Comptes de Cartellà que presenta Vergés des de 4 mars
de 1843 fins a 28 janer de 1845", amb l'aprovació de Pau Vilaró, apoderat de
la marquesa de Moja i de Cartellà, unes "Observacions en lo compte de
Francisco Vergés de 28 janer de 1845", i, relligats, amb el títol "Sant Pere de
Torelló. Recibos del compte presentat per Francisco Vergés de la cullita de
1843 y de lo cobrat y pagat des de 4 mars de 1843 a 28 janer de 1845",
rebuts i lletres de l'apoderat, així com també altres rebuts de tercers. Sant
Pere de Torelló, Vic, La Vola (Osona) i Barcelona. 3 unitats. [48] p.
Català i castellà
Moja 205/38

Dossier que inclou "Compte que presenta Francisco Vergés y Ribas,
procurador de la il·lustríssima senyora marquesa de Moya y de Cartellá a D.
Pau Vilaró, procurador general de dita senyora de tot lo cobrat y pagat des
de lo dia 28 de janer de 1845 fins lo dia 12 janer del present any 1846", amb
l'aprovació de l'apoderat general, unes "Observacions en lo compte de
Francisco Vergés de 12 janer de 1846", i, relligats, amb el títol "Sant Pere de
Torelló. Recibos del compte presentat per Francisco Vergés de la cullita de
1844 de la cullita de 1844 y de lo cobrat y pagat des de 28 janer de 1845 a
12 janer de 1846", rebuts i lletres de l'apoderat, així com també altres rebuts
de tercers. Torelló, Vic, Sant Pere de Torelló, La Vola, Sant Vicenç de Torelló
(Osona) i Barcelona. 3 unitats. [31] p.
Català
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1846,
desembre,
9 - 1848,
juny, 2

"Sant Pere de Torelló. Compte presentat per Francisco Vergés de las cullitas Moja 205/40
de 1846 y 1847 y de lo cobrat y pagat des de 6 desembre de 1846 a 2 juny
de 1848"
Dossier que inclou el plec "Sant Pere de Torelló. Comptes de 1846 y 1847"
en el qual es detallen els càrrecs (valors de les collites de les masoveries així
com també dels ingressos senyorials per delmes, censos i lluïsmes), "data"
(despeses) i censos; unes "Observacions en lo compte de Francisco Vergés
de 6 desembre de 1846 y respostas a ellas del mateix vergés",
"Observacions en lo compte de Francisco Vergés de 1846 y 1847 de fecha 2
juny de 1848 y contestació de Vergés de 28 agost de 1849", "Notas
pendents sobre comptes ab lo col·lector Francisco Vergés en 30 abril de
1847", "Notas pendents sobre las observacions fetas en lo compte de
Francisco Vergés de 1846 y 1847 de fecha 2 juny de 1848 y sobre la
contestació que ha donat Vergés en 28 agost de 1849" i, relligats, amb el
títol "Sant Pere de Torelló. Recibos del compte presentat per Francisco
Vergés de las cullitas de 1846 y 1847 y de lo cobrat y pagat des de 6
desembre de 1846 a 2 juny de 1848", rebuts i lletres de l'apoderat, així com
també altres rebuts de tercers. Granollers (Vallès Oriental), Olot (Garrotxa),
Sant Vicenç de Torelló, La Vola, Torelló, Santa Maria del Corcó, Sant Pere
de Torelló, Vic (Osona) i Barcelona. 5 unitats. [81] p.
Català i castellà

1846,
febrer, 7 1846,
desembre,
6 / 1849,
setembre,
14

"Sant Pere de Torelló. Compte presentat per Francisco Vergés de la cullita
de 1845 y de lo cobrat y pagat des de 12 janer a 6 desembre de 1846"

1848,
octubre, 4 1849,
setembre,
14

"Sant Pere de Torelló. Compte de la cullita de 1848 y de lo cobrat y pagat
des de 2 juny de 1848 a 14 setembre de 1849"

Moja 205/39

Dossier que inclou el plec "Sant Pere de Torelló. Comptes de 1845", en el
qual es detallen els càrrecs (valors de les collites de les masoveries així com
també dels ingressos senyorials per delmes, censos i lluïsmes), "data"
(despeses) i censos; unes "Observacions en lo compte de Francisco Vergés
de 28 janer de 1845", i, relligats, amb el títol "Sant Pere de Torelló. Recibos
del compte presentat per Francisco Vergés de la cullita de 1845 y de lo
cobrat y pagat des de 12 janer a 6 desembre de 1846", rebuts de l'apoderat
Pau Vilaró, així com també altres rebuts de tercers. Olot (Garrotxa), La Vola,
Torelló, Vic, Sant Pere de Torelló (Osona) i Barcelona. 3 unitats. [41] p.
Català
Moja 205/41

Dossier que inclou "Sant Pere de Torelló. Comptes de 1848", en el qual es
detallen els càrrecs (valors de les collites de les masoveries així com també
dels ingressos senyorials per delmes, censos i lluïsmes), "data" (despeses) i
censos; unes "Observacions en lo compte de Francisco Vergés de 1848 que
ha presentat en 14 setembre de 1849", i, relligats, amb el títol "Sant Pere de
Torelló. Recibos del compte presentat per Francisco Vergés de la cullita de
1848 y de lo cobrat y pagat des de 2 juny 1848 a 14 setembre de 1849",
rebuts i lletres de l'apoderat, així com també altres rebuts de tercers. Torelló,
Vic, Sant Pere de Torelló, La Vola (Osona) i Barcelona. 3 unitats. [51] p.
Català i castellà
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1850, març, "Sant Pere de Torelló. Compte comprehensiu des de 9 setembre de 1849 a Moja 205/42
7 - 1857,
31 janer 1857 que ha presentat lo col·lector Francisco Vergés y Ribas"
gener, 31
Dossier amb el plec "Comptes que presenta Francisco Vergés y Ribas al
senyor procurador general de la il·lustre senyora marquesa de Moya y
Cartellà des de lo dia 9 de setembre de 1843 fins al 31 janer", amb
l'aprovació de l'apoderat general, en el qual es troben, en primer lloc, la
"Contestació que dóna Francisco Vergés y Ribas a las observacions fetas
per lo senyor procurador general de la il·lustre senyora marquesa de Cartellà
y de Moya, a las notas que quedan pendents dels comptes de fecha 2 juny
1848 y contestació que féu a 29 agost de 1849", i a continuació els comptes
amb els càrrecs (valors de les collites de les masoveries així com també dels
ingressos senyorials per delmes, censos i lluïsmes), "data" (despeses) i
censos; unes "Observacions en los comptes de Francisco Vergés y Ribas de
31 janer de 1857 en 8 mars de 1857", "Notas sobre comptes ab Francisco
Vergés y Ribas, anteriors al de 31 janer de 1857 que no han pogut solventarse y quédan pendents per parlar-ne a viva veu en 8 mars de 1857", una nota
sobre la localització a l'arxiu dels comptes de Vergés de 31 de gener de 1857
fins a abril de 1860 i, relligats, amb el títol "Sant Pere de Torelló. Recibos del
compte comprehensiu des de 9 setembre de 1849 a 31 janer de 1857 que ha
presentat lo procurador Francisco Vergés y Ribas", rebuts i lletres de
l'apoderat Pau Vilaró, així com també altres rebuts de tercers. Olot
(Garrotxa), Torelló, Vic, Sant Pere de Torelló, La Vola (Osona) i Barcelona. 5
unitats. [287] p.
Català i castellà
1860, juny,
6 - 1862,
juny, 3

Comptes de Pau Viñas Sala de 1860 a 1861

Moja 205/43

Dossier amb la "Cuenta de lo recaudado y satisfecho por infraescrito
procurador de las heredades que la excelentísima señora marquesa de Moya
y de Cartellá posee en el término de la Vola: Castell, Salinas, Vilarrasa y
Coma del Coll...", el qual incorpora l'aprovació de Magí Porta, apoderat
general de la marquesa de Moja; l'informe "Rectificaciones que según lo
observado por don magin Porta, apoderado general de la señora marquesa y
lo contestado por don Pablo Viñas en conformidad deben hacerse en las
cuentas presentadas por este en 25 marzo 1862"; una nota referent a
lluïsmes per les escriptures de dues vendes de finques de Sant Pere de
Torelló i de la Vola i, relligats, amb el títol "Comprobante de las cuentas
presentadas en 25 marzo 1862 por Dn. Pablo Viñas y Sala, apoderado de la
señora marquesa en Torelló, comprensivas en cuanto a productos y gastos
de masoverias de la cosecha o año de 1860 y en cuanto a todo lo demás
des de marzo de 1860 a 31 diciembre de 1861", rebuts de despeses i
impostos. Torelló, Vic, Sant Pere de Torelló, La Vola (Osona) i Barcelona. 4
unitats. [43] p.
Català i castellà
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1861, maig,
2 - 1862,
juny, 28 /
1863, juny,
27 / 1864,
març, 12

Comptes de Pau Viñas Sala de 1861 a 1862

Moja 205/44

1862, agost,
10 - 1863,
juliol, 11 /
1864, març,
12

Comptes de Pau Viñas Sala de 1862 a 1863

Dossier amb la "Cuenta de lo recaudado y satisfecho por el infraescrito
procurador de las heredades que la excelentísima señora marquesa de Moya
y de Cartellá posee en el término de la Vola: Castell, Salinas, Vilarrasa y
Coma del Coll...", el qual incorpora l'aprovació de Magí Porta, apoderat
general de la marquesa de Moja, i, relligats, amb el títol "Comprobantes de
las cuentas presentadas en 27 junio 1863 por Dn. Pablo Viñas y Sala,
apoderado de la señora marquesa en Torelló, comprensivas en cuanto a
productos y gastos de las heredades de la cosecha o año de 1861 y hasta
30 junio 1862 y en cuanto a censos desde 31 diciembre 1861 a 30 junio
1862", rebuts de despeses i impostos. Torelló, La Vola (Osona) i Barcelona.
2 unitats. [21] p.
Català i castellà
Moja 205/45

Dossier amb la "Cuenta de lo recaudado y satisfecho por el infraescrito de
las heredades Castell, Salinas, Vilarrasa y Coma del Coll que posee la
excelentísima señora marquesa de Moya y de Cartellá posee en el término
de la Vola, partida de Vic, y demás rentas que posse en dicho partido dende
30 junio de 1862 al día de le fecha", el qual incorpora l'aprovació de Magí
Porta, apoderat general de la marquesa de Moja, i, relligats, amb el títol
"Comprobantes de las cuentas presentadas en 11 julio 1863 por Dn. Pablo
Viñas y Sala, apoderado de la señora marquesa en Torelló, comprensivas
desde 30 junio de 1862 a 11 julio 1863", rebuts de despeses i impostos.
Torelló, La Vola (Osona) i Barcelona. 2 unitats. [27] p.
Català i castellà

1862, gener Rendiments de les propietats i negociacions amb els masovers de les
heretats Vilarrasa, Castell i Salines dels anys 1860 a 1862

Moja 48/1

Dossier amb l'estat dels productes líquids de les heretats i boscos de les
finques anomenades Castell, Salines, Vilarrasa, Comadelcoll i censos dels
dominis; un informe sobre el resultat de les negociacions amb els masovers
sobre els lloguers i una nota sobre la mesura de la quartera a Torelló.
Barcelona. 3 unitats. [6] p.
Castellà
1863, agost,
2 - 1863,
desembre,
23 / 1866,
gener, 24 1866, agost,
29

Comptes de Pau Viñas Sala de 1863 a 1865

Moja 205/46

Dossier amb la "Cuenta de lo recaudado y satisfecho por el infraescrito
apoderado de las rentas que los señores herederos de confianza de la
excelentísima señora marquesa de Moya y de Cartellá, difunta tienen en este
partido de Vich consistentes en cuatro heredades llamadas Castell, Salinas,
Vilarrasa y Coma del Coll y en varias partidas de censos comprende dende
el 11 julio de 1863 a 6 agosto de 1865", el qual incorpora l'aprovació de Magí
Porta, apoderat general de la marquesa de Moja, i, relligats, amb el títol
"Comprobantes de las cuentas presentadas en 24 enero 1866 por Dn. Pablo
Viñas y Sala, apoderado de la herencia de confianza de la excelentísima
señora marquesa de Moya y de Cartellá en Torelló, comprensivas desde 7
agosto 1864 a 5 agosto 1865", rebuts de despeses i impostos. Sant Martí
Sescorts, Vic, Torelló, La Vola (Osona) i Barcelona. 2 unitats. [35] p.
Català i castellà
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1865, agost,
13 - 1866,
febrer, 25 1867,
novembre,
23 / 1868,
març

Comptes de Pau Viñas Sala de 1865 a 1865

Moja 205/47

1874, juliol,
16

Comptes de Pau Viñas Sala de 1867 a 1874

Dossier amb la "Cuenta de lo recaudado y satisfecho por el infraescrito
apoderado de las rentas que los señores herederos de confianza de la
difunta excelentísima señora marquesa de Moya y de Cartellá tienen en este
partido de Vich consistentes en cuatro heredades conocidas por Castell,
Salinas, Vilarrasa y Coma del Coll situadas en el término municipal de la
Bola hoy día pertenecientes ya a otros dueños, y en varios partidos de
censos comprende del 6 agosto de 1865 al día de la fecha", el qual incorpora
l'aprovació de Magí Porta, apoderat general de la marquesa de Moja;
"Observaciones a las cuentas de Dn. Pablo Viñas de 23 noviembre 1867" i
"Contestación a las observaciones hechas al infrascrito por D. Magín Porta a
las cuentas de 23 noviembre de 1867" i, relligats sense títol, rebuts de
despeses i impostos. Vic, Torelló, La Vola (Osona) i Barcelona. 3 unitats. [39]
p.
Català i castellà
Moja 205/48

Dossier amb "Estado que presenta el infrascrito a los señores herederos de
confianza de la difunta excelentísima señora marquesa de Moya y de
Cartellá de lo cobrado y pagado desde noviembre de 1867 a la fecha", en el
que consten els cobraments efectuats en concepte de censos i per venda de
fusta i els diners lliurats a l'apoderat general, amb la conformitat de Magí
Porta. Vic (Osona). [2] p.
Castellà
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1706,
gener, 23

Lletres de Francisco Reverter al marquès de Cartellà

Moja 468/19

Dossier amb la missiva de Francisco Reverter (notari de Torelló) en la que
parla del Mas Roviras. Torelló (Osona). 1 carta. [2] p.
Català
1772,
gener, 23

Lletra a Pere Viñas dels marquesos de Moja

Moja 468/34

Dossier amb la carta enviada a Pere Viñas, de Sant Pere de Torelló (Osona).
Barcelona. Còpia. 1 carta. 1 p.
Català
1778, març, Lletres d'Anton Botines als marquesos de Moja i a Grau Cassani
23 - 1783,
octubre, 3
Dossier amb les missives d'Anton Botines en les que tracta de masoveries,
delmes i escriptures. Sant Pere de Torelló (Osona). 9 cartes. [17] p.
Català

Moja 468/3

1789,
Lletres de Josep Solà a la marquesa de Moja
Moja 468/27
febrer, 24 1789, abril, 6 Dossier amb la missiva de Josep Solà (escrivent) en la que tracta de les fites
del Mas Palou. Inclou còpies de 2 cartes enviades a Josep Solà. Torelló
(Osona). 3 cartes (incloses les còpies). [12] p.
Català
1801,
novembre,
17 - 1820,
gener, 13

Lletres de Gaspar Masdemós a la marquesa de Moja i a Josep Ignasi
Moja 468/11
Claramunt, procurador general de la casa Moja i secretari de l'Ajuntament de
Barcelona
Dossier amb les missives de Gaspar Masdemós (rector de Sant Pere de
Torelló) en la que tracta de delmes, escriptures, caritat... Inclou una lletra a
Esteve Fort, una carta també signada per Josep Gallifa i còpies de trentacinc cartes enviades. Sant Pere de Torelló, Saderra, Vic i Barcelona. 94
cartes (incloses les còpies de les cartes enviades). [182] p.
Català i castellà

1812, juny,
28 - 1815,
novembre,
21

Lletres de Francisco Vergés Amat a la marquesa de Moja i Cartellà i a Josep Moja 230 bis/83
Ignasi Claramunt, procurador general de la casa Moja i secretari de
l'Ajuntament de Barcelona
Dossier amb les missives de Francisco Vergés i Amat en la que tracta de
temes generals de patrimoni de Sant Pere de Torelló. Inclou quatre cartes
dirigides a Josep Ignasi Claramunt, procurador general de la casa Moja i
secretari de l'Ajuntament de Barcelona, amb anotació amb les respostes, i
còpies de carta de resposta escrites en el dors de dues cartes. Sant Pere de
Torelló i Barcelona. 14 cartes (incloses les còpies de les cartes de resposta).
[15] p.
Català

1860, abril,
12 - 1874,
juliol, 30

Lletres de Pau Viñas Sala a Jaume Salvador i a Magí Porta

Moja 103/75

Dossier amb missives de Pau Viñas Sala, tractant del patrimoni de Torelló.
Inclou còpia de cartes enviades. Barcelona, Torelló i Vic (Osona). 157 cartes.
[364] p.
Castellà i català
Fons Marquesat de Moja
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1862, agost, Lletres de Tomàs Viñes a Magí Porta, administrador dels béns del marquesat Moja 103/76
21 - 1862,
de Moja
setembre, 8
Dossier amb missives de Tomàs Viñes (oncle de Pau Viñes Sala). Torelló
(Osona). 4 lletres. [4] p.
Català

1865,
novembre,
21

Lletres de Francesc Vergés a Julià Maresme

Moja 103/74

Dossier amb missiva signada per Ramon Vergés en nom del seu pare
Francesc, dirigida a Julià Maresme, rector de l'església de Sant Jaume de
Barcelona i administrador del Mas Salines de la Vola, de Sant Pere de
Torelló. Torelló (Osona). 1 carta. [3] p.
Castellà
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1347,
febrer, 5 1347, juny,
14

"Capbreu de la Calania de Toralló y Saderra"

Moja 353/I

1347,
febrer, 5 1347, juny,
14

Capbreu del Castell de Curull i Casa del Vilar

1364,
febrer, 19 1364,
febrer, 23

"Capbreu de Torelló regonegut a Ramon de Gurb en l'any 1364 rebut per
Baranguer de Molandino notari"

1378, abril,
29

"Còpia de una capbrevatió antiga feta per Ramon de Vall, de Curull, a
Ramon de Gurb en l'any 1378"

Confessions atorgades pels emfiteutes del Castell de Curull i Casa del Vilar a
favor de Francesc de Malla i Ramon de Dosrius. [Torelló] (Osona). [66] p.
Català i llatí
Moja 354

Confessions atorgades pels emfiteutes del Castell de Curull i Casa del Vilar a
favor de Francesc de Malla i Ramon de Dosrius. Inclou sumari onomàstic.
[Torelló] (Osona). Còpia autèntica estesa a petició de Ponç de Malla per
Antoni Ferrer, notari de Vic, el primer d'agost de 1515. [74] p.
Català i llatí
Moja 171

Capbreu amb 47 confessions emfitèutiques atorgades davant Berenguer del
Molí (de Molendino), a favor de Ramon de Gurb. Inclou a l'inici dos sumaris
onomàstics, el primer de Francesc de Cartellà. Torelló (Osona). Còpia
autèntica sense datar però possiblement d'inicis del segle XVII, estesa per
Joan Goell, i també rubricada per Miquel Ordinyachs i Antoni Famada,
notaris de Barcelona. [38] p.
Llatí i català
Moja 105/12

Ramon de Vall atorga davant Berenguer de Molins, ciutadà de Vic i notari per
tota Catalunya, escriptura de confessió del seu mas de la parròquia de Sant
Hilari de Vidrà i terme del Castell de Curull a favor de Ramon de Gurb.
Barcelona. Còpia simple i incompleta de testimoni notarial. [3] p.
Llatí
1391, agost,
31 - 1391,
octubre, 24
/ 1395,
setembre,
11

"Capbreu de Curull regonegut a Roger de Malla, any 1391"

1391, agost,
31 - 1391,
octubre, 24
/ 1395,
setembre,
11

Capbreu de Roger de Malla, senyor de Curull, de les rendes del castell de
Curull

Moja 464

Capbreu amb 40 confessions emfitèutiques atorgades a favor de Roger de
Malla, senyor del Castell de Curull, de les rendes del castell de Curull. Inclou
a l'inici sumari escrit per Francesc de Cartellà i a la part del darrera a la
manera de llevador la relació d'emfiteutes i dels censos que estan obligats a
satisfer. Sant Pere de Torelló (Osona). Còpia autenticada per Miquel Umbert,
notari de Sant Feliu de Pallarols, a instància de Francesc de Cartellà, el 6 de
juliol de 1617. [81] p.
Català i llatí
Moja 173

Capbreu amb confessions atorgades per emfiteutes del Castell i terme de
Curull i Casa del Vilar a favor de Roger de Malla, senyor del Castell de
Curull. Sant Pere de Torelló (Osona). [78] p.
Català i llatí

Fons Marquesat de Moja

1049

01.03.03.03.02.02.05.01.01. CAPBREUS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1395,
setembre,
11 - 1395,
octubre, 23

"Trellat del capbreu del Castell de [Cu]rull y casa del Vilar"

Moja 236/III

1556,
novembre,
9 - 1557,
octubre, 7

"Capbreu regonegut a Anna Çarriera y de Gurb, senyora de la casa de
Moja 170
Monreal serca de Vich dels alous de las parroquias de Sant Feliu, Sant Pere,
Sant Vicens de Torelló y Sant Hilari de Vidrà, vuy de la Casa de Cartellà, en
poder de Salvador Junyent, notari de Vich, any 1556"

Capbreu amb 29 confessions emfitèutiques atorgades a favor de Roger de
Malla, senyor del Castell de Curull. Sant Pere de Torelló (Osona). Còpia
simple. [153] p.
Llatí

Capbreu amb 19 confessions emfitèutiques atorgades davant Salvador
Junyent, notari de Vic, a favor d'Anna Sarriera i de Gurb. Inclou al darrere un
sumari onomàstic redactat per Francesc de Cartellà. Sense relligar un foli
amb una anotació. Sant Pere de Torelló i Sant Feliu deTorelló (actualment
Torelló) (Osona). Còpia autèntica estesa per Joan Riquer, notari de Vic, a
instància de Francesc de Cartellà el novembre de 1628. [43] p.
Llatí i català
1590, juny,
1 - 1590,
juliol, 30 /
1620,
febrer, 28

"Capibrevium feudorum et iurium dominicalium Castri de Curull parochiae
Santi Andreae de la Vola et domus de Villario parochiae Sancti Petri de
Torillione factum ilustrisimi domino Galcerando de Cartilliano domicello
Gerunde domiciliato domino eorundem castri et domus extractum a suo
originali recondito in notaria publica Vallis de Hostolesio"

Moja 128

Confessions emfitèutiques (74) atorgades davant Joan Vilar, àlies Ombert, a
favor de Galceran de Cartellà, senyor del Castell de Curull, de les rendes del
castell de Curull. Inclou a l'inici anotacions, a manera de regestos,
d'escriptures i un sumari dels emfiteutes continguts en el capbreu; al darrere
una confessió atorgada per Antoni Joan Prat a favor de Galceran de Cartellà,
autenticada per Onofre Caixas, notari de Girona. Sant Pere de Torelló
(Osona) i Girona. Còpies autenticades per Joan Vilar, Joan Vinyes i al final
per Miquel Ombert, notari de Sant Feliu de Pallarols, el qual a instància de
Francesc de Cartellà rubrica el volum el 5 de juliol de 1616. [106] p.
Llatí
1648, agost,
27 - 1651,
setembre,
19 / 1663,
novembre,
12 - 1668,
agost, 2

"Capbreu de Torelló, Vilar y la Vola"

Moja 129

Capbreu amb 19 confessions emfitèutiques atorgades davant Jaume Niubó,
rector de Sant Pere de Torelló, i el notari Francesc Vila a favor de Francesc i
Lluís de Cartellà respectivament. Inclou a l'inici sumari onomàstic, i al darrere
una escriptura de confirmació d'establiment atorgat per Francesc de Cartellà
el 15 de juliol de 1631 i una altre de confirmació d'indivís atorgada per Bernat
de Gurb de 25 de maig de 1361. Sant Pere de Torelló (Osona). Còpies
autèntiques esteses per Jaume Niubó i Francesc Vila, i còpies simples. [82] p.
Llatí i català
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1664,
"Capbrevium feudorum et iurium castri de Curull paroquiae Santi Andreae de Moja 130
febrer, 19 - la Vola et domus del Vilar paroquiae Santi Petri de Torelló"
1677,
novembre, 4 Capbreu amb 62 confessions emfitèutiques atorgades davant Joan Francesc
Vila, notari de Vic, a favor de Lluís de Cartellà. Inclou al darrere un sumari
onomàstic. Vic (Osona). Còpies autèntques esteses pel mateix notari. [206] p.
Llatí i català

1664,
Capbreu de las possessions i rendes de Lluís de Cartelà a Sant Andreu de la Moja 126
febrer, 20 - Bola i a Sant Pere de Torelló
1677,
novembre, 4 Confessions emfitèutiques (62) atorgades davant Joan Francesc Vila, notari
de Vic, a favor de Lluís de Cartellà i 7 escriptures de precaris atorgades per
Pere Vinyolas, com a procurador de Lluís de Cartellà. Inclou a l'inici sumari
onomàstic. Vic (Osona). Còpia autèntica estesa sobre paper segellat per
Francesc de Gavanyac, notari de Torelló, el 25 d'abril de 1801. [374] p.
Llatí i català
1687,
novembre,
15 - 1715,
juliol, 7

Capbreu de les rendes i drets dels llocs de Sant Andreu de la Vola, Sant
Moja 303
Pere, Feliu i Vicenç de Torelló, Sant Marcel de Saderra, Sant Martí Sescorts i
Sant Hilari de Vidrà, dels senyors Lluís i Geltrudis de Cartellà Desbac
Capbreu amb 55 confessions emfitèutiques, 11 precaris, 1 àpoca i 3
reduccions de tasques i firma atorgats davant Feliu Reverter i Francesc
Reverter, notaris de Torelló, a favor de Lluís de Cartellà i Desbac i la seva
esposa, senyors de la Torre de Cartellà. Inclou sumari onomàstic a l'inici.
Torelló (Osona). Còpia autèntica estesa sobre paper segellat per Fortià
Reverter Aimeric, notari de Torelló, el 3 de febrer de 1785. [117]
p.
.
Català i llatí

1786,
gener, 4 1791,
novembre,
11 / 1792,
març, 4 1795,
gener, 4

"Capbreus de La Vola, los 3 Torellons, Saderra, Sescorts y Vidrà"

Moja 165

Capbreus relligats en un sol volum amb 64 i 33 confessions emfitèutiques
atorgades davant Anton Masmitjà Gotlló i Josep Masmitjà Bassas, notaris de
Torelló, a favor de Maria Lluïsa de Copons, muller de Josep de Copons. Es
troben estesos en el primer capbreu (folis 1 al 250) el despatx de concessió
del dret a capbrevar del Real Acuerdo de 10 de desembre de 1783; el
nomenament de jutge i elecció d'oficials del procés de capbrevació atorgat
per Josep Solà, escrivent de Torelló i procurador de l'esmentada marquesa
de Moja i de Cartellà, a favor de Josep Francesc Alberch, advocat de la Reial
Audiència domiciliat a Vic, com a jutge, i com a notaris i escrivans a Anton
Masmitjà Gotlló i Josep Masmitjà Bassas; l'escriptura de poders per
capbrevar atorgats per la marquesa a favor de Josep Solà i després de les
dues primeres confessions, i els edictes proclamats pels batlles de La Vola i
Sant Vicenç de Torelló compel·lint a capbrevar. En el segon (del foli 251 al
336), els mateixos despatx del Real Acuerdo, poders de la marquesa i
nomenament de jutges i oficials. També es troba estès, finalitzant el capbreu,
una concessió amb pactes i condicions atorgada pel procurador Josep Solà
a favor del Bací de les ànimes de l'Església de Sant Pere de Torelló. Inclou
índex onomàstic unitari a l'inici. Torelló (Osona). Còpies autèntiques esteses
sobre paper segellat per Josep Masmitjà Bassas, notari de Torelló, el 20 de
novembre de 1794 i el 5 de gener de 1795 respectivament. [686] p.
Català, llatí i castellà
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1786,
gener, 4 1791,
novembre,
11 / 1792,
març, 4 1795,
gener, 4

"Capbreus de La Vola, los tres Torellons, Saderra, Sescorts y Vidrà"

Moja 125

1786,
gener, 4 1791,
novembre,
11 / 1792,
març, 4 1795,
gener, 4

Capbreus de les rendes i drets dels llocs de Sant Andreu de la Vola, Sant
Moja 177
Pere, Feliu i Vicenç de Torelló, Sant Marcel de Saderra, Sant Martí Sescorts i
Sant Hilari de Vidrà, de la senyora Maria Lluïsa de Copons

Capbreus relligats en un sol volum amb 64 i 33 confessions emfitèutiques
atorgades davant Anton Masmitjà Gotlló i Josep Masmitjà Bassas, notaris de
Torelló, a favor de Maria Lluïsa de Copons, muller de Josep de Copons. Es
troben estesos en el primer capbreu (folis 1 al 186) el despatx de concessió
del dret a capbrevar del Real Acuerdo de 10 de desembre de 1783; el
nomenament de jutge i elecció d'oficials del procés de capbrevació atorgat
per Josep Solà, escrivent de Torelló i procurador de l'esmentada marquesa
de Moja i de Cartellà, a favor de Josep Francesc Alberch, advocat de la Reial
Audiència domiciliat a Vic, com a jutge, i com a notaris i escrivans a Anton
Masmitjà Gotlló i Josep Masmitjà Bassas; l'escriptura de poders per
capbrevar atorgats per la marquesa a favor de Josep Solà i després de les
dues primeres confessions, i els edictes proclamats pels batlles de La Vola i
Sant Vicenç de Torelló compel·lint a capbrevar. En el segon (del foli 187 al
254), els mateixos despatx del Real Acuerdo, poders de la marquesa i
nomenament de jutges i oficials. Inclou índex onomàstic unitari a l'inici.
Torelló (Osona). Segones còpies autèntiques esteses sobre paper segellat
per Anton Masmitjà Hereter, notari de Torelló, el 22 de desembre de 1839.
[524] p.
Català, castellà i llatí

Capbreus relligats en un sol volum amb 64 i 33 confessions emfitèutiques
atorgades davant Anton Masmitjà Gotlló i Josep Masmitjà Bassas, notaris de
Torelló, a favor de Maria Lluïsa de Copons, muller de Josep de Copons. Es
troben estesos en el primer capbreu (folis 1 al 249) el despatx de concessió
del dret a capbrevar del Real Acuerdo de 10 de desembre de 1783; el
nomenament de jutge i elecció d'oficials del procés de capbrevació atorgat
per Josep Solà, escrivent de Torelló i procurador de l'esmentada marquesa
de Moja i de Cartellà, a favor de Josep Francesc Alberch, advocat de la Reial
Audiència domiciliat a Vic, com a jutge, i com a notaris i escrivans a Anton
Masmitjà Gotlló i Josep Masmitjà Bassas; l'escriptura de poders per
capbrevar atorgats per la marquesa a favor de Josep Solà i després de les
dues primeres confessions, i els edictes proclamats pels batlles de La Vola i
Sant Vicenç de Torelló compel·lint a capbrevar. En el segon (del foli 251 al
335), els mateixos despatx del Real Acuerdo, poders de la marquesa i
nomenament de jutges i oficials. També es troba estès, finalitzant el capbreu,
una concessió amb pactes i condicions atorgada pel procurador Josep Solà
a favor del Bací de les ànimes de l'Església de Sant Pere de Torelló. Inclou
índex onomàstic unitari a l'inici. Torelló (Osona). Còpia simple. [683] p.
Català, castellà i llatí
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1648 "Recibos"
Moja 503/II
1815,
setembre, 6 Dossier amb rebuts de pensions de censals, pagaments del cadastre
borbònic i d'altres estesos per notaris i advocats per l'elaboració d'escriptures
i participació en causes judicials (remuneració a Rafel Matheu per la còpia
d'un capbreu de la Vola i Sant Pere de Torelló). Barcelona, Torelló, Sant
Pere de Torelló, Vic (Osona). 29 unitats. [39] p.
Català i castellà
1788, agost, Lletres de Jaume Torrens-Generós a la marquesa de Moja
9 - 1790,
octubre, 12 Dossier amb les missives de Jaume Torrens-Generós (pagès) en les que
tracta d'una capbrevació. Inclou còpia de 2 cartes enviades. Sant Pere de
Torelló (Osona) i Barcelona. 4 cartes (incloses les còpies). [9] p.
Català

Moja 468/29

1791,
desembre,
11

Lletres de Josep Masmitjà a la marquesa de Moja

Moja 468/12

1801, abril,
26 - 1801,
juny, 12

Lletres de Francisco Gavanyac a Francesc Verdaguer

sd.

Relació dels masos i masoveries sota domini del Castell de Curull i Carlania
de Torelló

Dossier amb la missiva de Josep Masmitjà (notari) en la que comunica la
mort del seu pare i informa de l'estat de la capbrevació. Torelló (Osona). 1
carta. [2] p.
Català
Moja 468/10

Dossier amb la missiva de Francisco Gavanyac (notari públic de Torelló) en
la que tracta d'un capbreu. Inclou el compte per un import de 152 lliures i 1
sou en concepte dels honoraris de la redacció d'una còpia autèntica d'un
capbreu atorgat davant el notari Joan Francesc Vila i un rebut de 75 lliures.
Sant Pere de Torelló (Osona). 1 carta. [4] f.
Català
Moja 105/6

Inventari de les finques en domini del senyor de Milany possiblement
elaborat a partir de la documentació generada amb motiu de la venda del
Castell de Curull efectuada per Pere de Milany a Roger de Malla el 1368.
[Barcelona]. [2] p.
Català i llatí
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1728,
novembre,
15

Lletra de Jaume Vila al marquès de Cartellà

Moja 233/2/89

Dossier amb la missiva de Jaume Vila (ferrer), tractant d'una gestió per a una
causa judicial. Sant Pere de Torelló (Osona). 1 carta. 1 p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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1555, maig, "Llicènsia y facultat donada per Pons de Malla, senyor del Castell de Curull, a Moja 105/8
Barthomeu Vila de Boscarons, de la parròquia de Sant Barthomeu de
24 - 1815,
juliol, 15
Covildasers, de poder emprivar lo seu bestiar en lo bosc de Curull y tallar
llenya per son menester a us de bon empriuer a 24 de maig de l'any 1555"
Dossier amb l'escriptura atorgada per Ponç de Malla davant Jaume Comella,
prevere i rector de Sant Feliu de Torelló, a favor de Bartomeu Vila per la qual
el faculta de poder utilizar el bosc del Castell de Curull, per preu de sis florins
i 8 sous i sota pactes i condicions, que es detallen. Inclou una còpia amb les
principals dades, i certificats i testimoni notarials de l'esmentada escriptura
estesos per Josep Masmitjà, notari de Sant Feliu de Torelló, el juliol de 1815.
Torelló (Osona). Còpia simple i autèntiques. 4 unitats. [13] p.
Llatí i català
1596,
gener, 25

Establiment de dret d'empriu atorgada per Galceran de Cartellà a favor de
Gabriel Bracons.

Moja 105/9

Galceran de Cartellà, donzell domiciliat a Girona, senyor del Castell de
Curull, atorga davant Joan Miquel Savarrès, notari de Girona, escriptura
d'establiment a favor de Gabriel Bracons, pagès de Sant Andreu de la Vola,
senyor útil del mas Bracons i d'altres a ell agregats, de l'empriu de poder
pasturar, així com també la fusta per obres pel Mas Bracons, en el bosc del
Curull per un preu d'entrada de 15 escuts d'or i el cens anual d'un anyell a
pagar cada any per sant Miquel de setembre. Girona. Còpia simple. [2] p.
Català
1732, juny,
19

"Lloació eo aprobació de establiment y nou establiment respective"

Moja 105/17

Pere de Cartellà i Desbac, marquès de Cartellà, atorga davant Jeroni Gomis,
notari de Barcelona, escriptura d'aprovació d'establiment a favor d'Hilari Vila,
pagès de Sant Hilari de Vidrà, sota pactes i condiciones, que es detallen, per
un preu de 475 lliures. Inclou àpoca de 265 lliures. Barcelona. Còpia
autèntica estesa per Josep Clos, notari de Barcelona, el 5 d'agost de 1815.
[14] p.
Llatí i català
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1550]

"Levador del [senyor] de Malla"

Moja 196/1

Llibreta amb el registre dels emfiteutes i rendes a cobrar pel senyor de Malla
de les localitats en les localitats de la Vola, Sant Pere i Sant Vicenç de
Torelló, Saderra, Vidrà, Sant Martí Sescorts i Vic amb la quantia i espècie
dels censos que han de satisfer al senyor. [Vilarnadal (Alt Empordà)]. [9] p.
Català
[1630] /
[1730]

"Llevador de las rendas que don Francesch de Cartellà y Malla, señor dels
Moja 196/2
castells de Curull y del Vilar, situats en lo terme de Curull o de la Vola de la
vegaria de Vich rep y cull en las parròquias de Sant Pere, Sant Vicens y Sant
Feliu de Torelló, Sant Andreu de la Vola, Sant Hilari de Vidrà, Sant Marcell
de Saderra, Sant Martí Sescorts del Bisbal de Vich y també dels censos y
altres rendas que comprà a don Joan Çarriera y de Gurb que rebia en
algunas de ditas parròquias"
Llibreta amb el registre dels emfiteutes i rendes a cobrar de les localitats de
la Vola, Sant Pere, Sant Vicenç i Sant Feliu de de Torelló, Saderra, Vidrà,
Sant Martí Sescorts i Vic amb la quantia i espècie dels censos que han de
satisfer al senyor i una relació al darrere del que paguen "per les herbes" els
masovers de les finques anomenades Castell, Salines, Vilarasa i Coma del
Coll, així com els preus dels arrendaments de les esmentades masoveries i
la de les Rovires. Inclou sumari. [Vilarnadal (Alt Empordà)]. [55] p.
Català

[1689] "Llevador dels censos y rendas reb la nobla senyora dona Gertrudis de
Moja 196/3
1702, març, Cartellà y Desbach en las parròchias avall scritas"
24
Llibreta amb el registre dels emfiteutes i rendes a cobrar en les localitats de
Sant Pere, Sant Feliu i Sant Vicenç de Torelló, la Vola, Sant Martí Sescorts,
Vidrà i Saderra amb la quantia i espècie dels censos que han de satisfer al
senyor, una relació dels delmataris, el "Memorial de la quantitat que pagan
los masovers de las casas y erbas de dona Gertrudis de Cartallà y Desbach
per lo ajust y consert fet per lo senyor don Lluís de Cartallà y Desbach en lo
any 1689...", en el qual consten els masovers de les finques anomenades
Mas Vinyeta, Vilarasa, Salines, Rierola, Baulella i Coma del Coll, i per acabar
assentaments de rebuts estesos a favor de Joan Francesc Comas,
arrendador dels drets senyorials, i també d'altres. [Barcelona]. [46] p.
Català
[1770]

"Llibreta de las rendas del Castell del Curull las que reb la casa de Cartellà,
lo que no està comprès en lo capbreu"

Moja 196/5

Plec amb el registre dels emfiteutes i delmes a cobrar de la senyoria del
Castell del Vilar i en les localitats de la Vola, Vidrà i Sant Llorenç de
Dosmunts amb la descripció de les peces de terra i el percentatge del delme
que satisfà cada un, la llana que es satisfà de delme, els carnalatges, i el
que paguen els masovers. [Barcelona]. [18] p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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[1774]

"Llevador de las rendas del Castell de Corull, las que reb la casa de Cartellà, Moja 473/24
lo que no està comprès en lo capbreu"
Plec amb l'inventari de rendes de la casa de Cartellà en els dominis de les
parròquies de Sant Pere de Torelló i la Vola (delme i prímicies sobre el
Castell del Vilar i sobre els masos Vinyeta, Ribes, Torrents de Codines,
Targarona, Roger, Tarrés, Guàrdia, Rierica, Cullell, Pujol, Bracons,
Comacoll, Sala, Cases, Torrens Generós, Biquideres, Vilaporta, Prats i sobre
peces de terres, que es detallen amb els seus emfiteutes), Vidrà (delme i
primícies sobre els masos Salgueda, Espaulella i Coll) i Sant Llorenç de
Dosmunts (delme i primícies sobre els masos Bach, Coma Joan i Vilas) i
peça de terra de la casa anomenada Vallmajor de la parròquia de Sant
Vicenç de Torelló. A continuació segueix la valoració en lliures del delme de
llana i dels carnelatges de les terres esmentades anteriorment, les rendes de
les masoveries Castell del Vilar, Salines, Vilarrasa i Comacoll i els
pagaments que fa la casa de Cartellà. Inclou sense relligar una nota sobre
rompudes de terres de 1764 i 1772 i una altra sobre lluïsmes cobrats pel
procurador Josep Solà. [Barcelona]. [22] p.
Català

1391,
"Llevador de las rendas y censos percebeix y reb la il·lustre señora
Moja 502/I
setembre, 2 marquesa de Cartellà y de Moya, señora del Castell de Corull, del terme de
/ [1790]
Sant Andreu de la Vola y de la casa Desvilar de la parròquia de Sant Pere de
Torelló, en las parroquias y terme de dit Sant Andreu de la Vola, Sant Pere,
Sant Vicens y Sant Feliu de Torelló, Sant Hilari de Vidrà, Sant Marcell de
Saderra y de Sant Martí Sescorts, tant en lo nom de señora predita com a
succehint en las rendas foren de don Joan Çarriera y de Gurb que rebia en
algunas de ditas parroquias".
Registre dels emfiteutes de La Vola, Torelló, Sant Pere i Sant Vicenç de
Torelló, Sant Hilari de Vidrà, Sant Marcel de Saderra i Sant Martí Sescorts
amb la quantia i espècie dels censos que han de satisfer al senyor i una
relació al darrere amb els contribuents dels carnelatges i la quantia de la
prestació. Inclou sense relligar l'escriptura d'una confessió atorgada per Marc
Onofre de Vergós a favor de Galceran de Cartellà del mas Quintanyella de la
Parròquia de Sant Andreu de la Vola. [Barcelona]. Original i còpia simple.
[33] p.
Català i llatí

1554 - 1556 "Capbreu o llevador de las rendas y censos de mossèn Ponç de Malla"

Moja 30/25

Llevador en el qual es troben anotats en el marge esquerre els noms dels
emfiteutes i de les prestacions que han de satisfer (en espècies o en
metàl·lic) i en el dret la quantitat cobrada i l'any; es detallen primer els de la
Vola, després els de Sant Pere de Torelló, Sant Martí Sescorts, Torelló i per
acabar els de Vic. S.l. [18] p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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1556,
desembre,
5 - 1558,
agost, 12

"Llevador dels censos reb lo magnífich mossèn Ponç de Malla en Ozona qui
tots vénen a pagà a tots sants"

Moja 502/IV

Registre dels emfiteutes de La Vola, Saderra, Vidrà, Sant Martí Sescorts i
Sant Pere de Torelló, amb la quantia de les prestacions que han de satisfer
al senyor Ponç de Malla, sense que però constin el seu concepte i les
descripcions de les terres; amb assentaments de pagaments efectuats entre
1556 i 1558. [Vilarnadal]. [28] p.
Català

1704 - 1717 Llevador de censos i rendes de la senyoria del Castell de Curull i Casa del
Vilar

Moja 196/4

Llibreta amb el registre dels emfiteutes i rendes percebudes pel senyor de
Cartellà de les localitats en les localitats de la Vola, Sant Pere i Sant Vicenç
de Torelló, Saderra, Vidrà, Sant Martí Sescorts i Vic amb la quantia i espècie
dels censos que han de satisfer al senyor, amb notícia dels pagaments
efectuats els anys 1704, 1705, 1706, 1707, 1708 i, per alguns, 1713, 1714,
1715 i 1717. [Barcelona]. [35] p.
Català
1784 - 1801 "Llevador de censos y ròsechs de las señorias de la casa de Cartellà y
comensan als rosechs en lo any 1784 y arriban a l'any 1801"

Moja 196/6

Llibreta amb el registre dels censataris i la quantia dels corresponents
censos en les localitats de la Vola, Vidrà, Sant Pere, Sant Feliu i Sant Vicenç
de Torelló, Saderra i Sant Martí Sescorts. Amb relacions dels qui paguen
carnalatges i delmes de llana i la seva quantia i a continuació llevador del
cobrament d'impagats durant el quatrienni 1796-1799. [Barcelona]. [29] p.
Català

1796 - 1799 "Llevador de las rendas y censos que percibeix la il·lustre marquesa de
Moja 196/7
Cartellà, senyora del Castell de Corull [del] terme de Sant Andreu de la Vola
y de la casa Desvilar de la Parròquia de Sant Pere de Torelló, en las
parròquias y terme de dit San Andreu de la Vola, San Pere, San Vicen y San
Feliu de Torelló, San Ylari de Vidrà, San Marcel de Saderra y de San Martí
Sascors, tant en lo nom de senyora predita com a succehint en las rendes
que foren de Joan Çarriera y de Gurb que rebia en algunas de ditas
parròquias"
Llibreta amb el registre dels emfiteutes i rendes percebudes pel senyor en
les localitats de la Vola, Sant Pere, Sant Vicenç i Sant Feliu de Torelló, Vidrà,
Saderra i Sant Martí amb la quantia i espècie dels censos que han de
satisfer i amb notícia dels pagaments efectuats per alguns els anys 1796,
1797, 1798 i 1799. Amb una relació dels qui paguen carnalatges i la seva
quantia. [Barcelona]. [32] p.
Català
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1796 - 1800 "Llevador de sensos y carnalatjas tocan a l'il·lustre marquès de Cartellà en
los anys de 1796, 1797, 1798 y 1799"

Moja 196/8

Llibreta amb el registre dels censataris i la quantia dels corresponents
censos en les localitats de la Vola, Vidrà, Sant Pere, Sant Feliu i Sant Vicenç
de Torelló, Saderra i Sant Martí Sescorts. Amb relacions dels qui paguen
carnalatges i delmes de llana i la seva quantia. [Barcelona]. [21] p.
Català
1842 - 1859 "Llevador de sensos y carnalatjas de Cartellá de 1842"

Moja 205/49

Registre dels emfiteutes de La Vola, Sant Llorenç Dosmunts, Torelló, Sant
Pere i Sant Vicenç de Torelló, Sant Hilari de Vidrà, Sant Marcel de Saderra i
Sant Martí Sescorts amb la quantia i espècie dels censos que han de satisfer
al senyor, redactat l'any 1842, amb assentament de pagaments efectuats
anteriorment, amb dades de 1832, i posteriorment. Inclou entre la pàgina 32 i
la 33 una nota sobre la confessió atorgada per Pau Codinach el 14 de
desembre de 1794. L'acompanya, sense relligar, un sumari onomàstic.
[Barcelona]. [70] p.
Català
1851,
febrer, 2 /
[1851,
novembre,
17]

"Estat dels censos que prestan varias casas y vuy dia se cobran a la molt
il·lustra senyora marquesa de Moya"

Moja 502/VI/2

Dossier que inclou una lletra de Francesc Vergés i Ribas dirigida a Pau
Vilaró, adjuntant un informe a manera de llevador en el qual es detallen els
censataris de la Vola, Vidrà, Torelló, Saderra, Sant Martí Sescorts i Vic amb
la quantia de les prestacions que satisfan, i una nota sobre els censataris de
Vic que es neguen a satifer els censos. Torelló. [6] p.
Català
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[1732]

"Resumen dels grans resultats dels delmas de Sant Pera y la Vola en lo ayn
[sic] de 1732 tocant a l'il·lustre senyor marquès de Cartellà"

Moja 473/14

Relació en què es detallen els diferents cereals i llegums del delma i en el
dors el càlcul del seu corresponent valor econòmic. [Barcelona]. [2] p.
Català
[1733]

"Resumen dels grans tocant a l'il·lustre senyor marquès de Cartellà en Sant
Pera, la Vola, y al Castell en lo ayn [sic] de 1733"

Moja 473/15

Relació en la qual es detallen els diferents cereals i llegums del delma i en el
dors el càlcul del seu corresponent valor econòmic. [Barcelona]. [2] p.
Català
[1734]

"Resumen dels grans resultant dels delmas de Sant Pera y la Vola en lo ayn
[sic] de 1734 tocant a l'il·lustre senyor marquès de Cartellà"

Moja 473/16

Relació en la qual es detallen els diferents cereals del delma i en el dors el
càlcul del seu corresponent valor econòmic. [Barcelona]. [2] p.
Català
[1735]

"Resumen dels grans tocant lo ayn [sic] de 1735 a l'il·lustre senyor marquès
de Cartellà en Sant Pera"

Moja 473/17

Relació en la qual es detallen els diferents cereals collits del delma i el càlcul
del seu corresponent valor econòmic. [Barcelona]. [2] p.
Català

[1775]

"Nota dels grans y fruyts eo valor de ells que en los infrascrits 4 anys ha
Moja 488/II/53
percibit de la casa major desmera de la Parròquia de Sant Pere de Martorell
de la Selva, Bisbat y Corregiment de Gerona, lo il·lustre marquès de Cartellà
com ha duenyo y senyor que és del ters de la dècima de dita parròquia..."
Relació del valor de la part del delme corresponent al senyor de la Parròquia
de Sant Pere de Martorell de les collites de 1768 a 1775. [Barcelona]. [1] p.
Català

[1813]

"Sant Pere de Torelló, la Vola y Sant Llorens de Dosmunts. Mig delme
entregat al gobern en los anys 1810, 1811, 1812 y 1813"

Moja 205/2

Dossier que inclou l'"Estat dels grans que a·ntregats Francisco Vergés y
Amat, conlector de la senyora marquesa de Cartellá, del mitx delma pertocan
la part del rey" en el qual es detallen la quantia i les qualitats dels mitjos
delmes de Sant Pere de Torelló, de Sant Andreu de la Vola i de Sant Llorenç
de Dosmunts de 1810 a 1813 amb el seu valor en diner (amb un esborrany) i
una nota sobre el delme lliurat el 1809 a la "Provisió" de Vic. 3 unitats. [4] p.
Català
1719, març, Rebut del delme sarisfet pel marquès de Cartellà
9
Andreu Collell, regidor de la Vola, signa rebut de 4 lliures i 10 sous a favor
del marquès de Cartellà en concepte del delme el qual ha pagat a través de
Francesc Vinyeta, pagès de la parròquia de Sant Pere de Torelló i
arrendatari de l'esmentat marquès. [la Vola] (Osona). 1 p.
Català
Fons Marquesat de Moja
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1772,
novembre,
25 -1776,
febrer, 15

"Tasmias de Sant Andreu de la Vola, Sant Llorens de Dosmunts, Sant Pere
de Torelló"

Moja 473/27

1775,
desembre,
29

Relació jurada donada per Jaume Mutxer, major delmer de l'Excusado, del
delme de l'Església de Sant Pere de Martorell de la Selva

Dossier amb relacions jurades donades per Josep Piguillem, Josep Bach i
Jaume Molas, majors delmers de l'Excusado, dels delmes de les esglésies
Sant Andreu de la Vola, Sant Llorenç Dosmunts i Sant Pere de Torelló en les
quals, complimentant un formulari, es detalla la quantitat recollida del delme i
la part lliurada al delmer laic amb el detall corresponent a cada fruit, i el
certificat del major justícia de la parròquia donant fe de l'import de la venda.
La Vola, Sant Pere de Torelló, Sant Llorenç Dosmunts (Osona). Imprès i
manuscrit. 8 unitats. [17] p.
Castellà i català
Moja 26/90

Jaume Mutxer complimenta el formulari detallant la quantitat recollida del
delme i la part lliurada al delmer laic amb el detall corresponent a cada fruit, i
el certificat del major justícia de la parròquia donant fe de l'import de la
venda. Martorell de la Selva (Selva). Imprès i manuscrit. [2] p.
Castellà
1779,
Lletres de Jordi Molist i Francisco Vila y Cavaller a la marquesa de Moja
novembre,
26 / 1779,
Dossier amb la missiva de Jordi Molist (prevere i rector de Vidrà) i Francisco
desembre, 9 Vilà Cavaller (pagès de Vidrà) en la que detallen que Josep Vinyeta,
masover de l'heretat de Castell de la Vinyeta, de la marquesa de Moja, es
nega a satisfer el delme i la primícia de Curull. Inclou còpia de la carta de
resposta. Vidrà (Osona). 2 cartes (inclosa la còpia). [4] p.
Català
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[1630]

"Memorial dels censos que són de pertinèntias del Castell de Curull que trop
se tenen en feu per lo senyor rey com apar en un acte és en un quern de
notas"

Moja 473/5

Relació dels censataris de les parròquies de la Vola, Sant Pere de Torelló i
de Sant Martí Sescorts. [Sant Pere de Torelló] (Osona). [2] p.
Català
[1630]

Relació dels censataris i censos del Castell de Curull i de Granollers, de
Francesc de Cartellà Malla

Moja 473/6

Inventari dels masos que satisfan censos i detall del seu gènere i quantia,
amb notes de Francesc de Cartellà, i valor aproximat de la totalitat. [Maçanet
de la Selva] (la Selva). 1 p.
Català
[1644]

"Memòria de las vendas fetas per Antiga Amalriga a Joan y Feliu Jolí y per
Salvador Ferrat de Sant Pere a Sagimon Riera"

Moja 105/15

Nota anònima, però de lletra de Francesc de Cartellà, amb els resums, de
les vendes en què es detallen les peces de terra, possiblement a efectes de
cobrar el lluïsme. [4] p.
Català
[s. XIX]

Descripció de la Vall de Curull

Moja 105/1

Nota anònima sobre els límits geogràfics de la Vall de Curull i relació de les
prestacions dels masos Vall i Bort. [Torelló] (Osona). 1 p.
Català
1701,
febrer, 13

Lletres de Segimon Prat al [marquès de Cartellà?]

Moja 468/17

Dossier amb la missiva de Segimon Prat en la que tracta d'uns terços d'una
casa. La Vola, Sant Pere de Torelló (Osona). 1 carta. [2] p.
Català
1719, juny,
10

"Acte de venda de varios censos firmat per el senyor marquès de Cartellà,
en Barcelona domiciliat, a favor de Hilari Vila y Cavaller, pagès de la
Parròquia de Sant Hilari de Vidrà"

Moja 105/16

Pere de Cartellà i Desbac, marquès de Cartellà, davant la necessitat de
satisfer 70 lliures a Arnaudies, mestre de cases, per abonar la reparació de
la seva casa del carrer de la Portaferrissa, afectada pel setge de 1713-1714,
atorga davant Josep Llaurador, notari de Barcelona, escriptura de venda a
favor d'Hilari Vila, pagès de Sant Hilari de Vidrà, diferents censos anuals
sobre propietats de l'esmentada parròquia de Vidrà, que es detallen, per un
preu de 70 lliures. Barcelona. Còpia autèntica estesa per Josep Maria
Torrent, notari de Barcelona, el 20 de maig de 1813. [13] p.
Llatí i català
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1823,
desembre,
10

Comptes de censos cobrats del patrimoni Cartellà des de 22 de gener de
1817 a 9 de desembre de 1823

Moja 205/13

Nota amb la quantia total cobrada en concepte de censos i la quantia
pagada. [Barcelona]. [2] p.
Català

1826, abril,
26 - 1830,
desembre,
15

"Estat dels sensos que ha cobrat Vergés de des de 10 desembre de 1823 a
fins lo dia 9 desembre de 1830"

Moja 205/21

Dossier amb la nota amb la quantia total cobrada en concepte de censos i la
quantia pagada, que inclou 3 rebuts de despeses. Sant Pere de Torelló
(Osona) i Barcelona. [4] p.
Català
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1513,
octubre,
13 - 1514,
novembre,
23

Causa judicial entre mossèn Ponç de Malla i els hereus del Mas Salgueda

Moja 371 bis

Procediment judicial obert davant el jutge ordinari de la Cúria de Vic entre
mossèn Ponç de Malla i els hereus del Mas Salgueda, del terme de Curull,
pel fet que refusaven pagar els censos. Vic (Osona). Còpia per a Ponç de
Malla. [158] p.
Català i llatí

1514, agost, "Sentèntia donada [per l]o jutge de Vic en favor de Pons de Malla y quantra
19
de'n Salgueda d'en Collell del terme de Curull, en la qual són condepnats en
pagar al dit mossèn Pons de Malla los censos que fan"

Moja 105/13

Diligències judicials del jutge de Vic a instància de Ponç de Malla en la causa
oberta contra Joan Salgueda per les quals el denunciat és condemnat a
pagar les prestacions senyorials. Vic (Osona). Còpia autèntica rubricada per
Bernat Alegret, notari, regint l'Escrivania del veguer de Vic. [54] p.
Llatí i català
1514, maig, "Sentèntia y executorials quantra de'n Salgueda y en favor de mossèn Pons
6
de Malla, despedides per la Audièntia"

Moja 105/14

Joan d'Aragó, lloctinent i capità general, a instància de Ponç de Malla en la
causa judicial oberta contra Joan Salgueda i altres del terme de Curull,
davant la sentència dictada per Francesc Vallseca, doctor del Real Consell,
estèn lletra d'execució. Barcelona. Còpia autèntica rubricada per Bernat
Alegret, notari, regint l'Escrivania del veguer de Vic. [8] p.
Llatí
1516 - 1517 Causa judicial oberta a instància de Ponç de Malla contra Joan Salgueda i
Joan Espoulella del terme del Castell de Curull

Moja 484

Ponç de Malla, senyor del castell de Curull, demanda a Joan Salgueda i Joan
Espoulella del terme del Curull pels emprius del bosc. Amb les diligències i
compareixences de testimonis. [505] p.
Llatí i català
1644,
octubre, 12

"Còpia de lletras de la Real Audiència despachades a 12 de octubre de 1644 Moja 38/I/5
als pagesos de la vila y terme de Torelló a instànsia de don Francesc de
Cartellà per a què capbrevassen lo".
Lletra citatòria de la Reial Audiència per la qual es mana compareguin
Segimon Prat, ferrer de la Parròquia de Rupit; Bernat Vaquer Esqueller,
Segimon Riera, Caterina Espaulella, víuda; Salvador Serrat Denesplà,
Jaume Roger, pare i fill; Bernat Peres, Bernat Molas, paraire, i Bartomeu
Cabrera, per no haver reconegut els drets de capbrevar i de pagar els
lluïsmes, censos i delmes corresponents als drets de senyoria del noble
Francesc de Cartellà. Imprès. Barcelona. S.n. impr. [1] p.
Llatí i català

Fons Marquesat de Moja
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01.03.03.03.02.02.05.03.02.03. CAUSES JUDICIALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1767,
gener, 28 1767,
febrer, 27

Causa judicial entre el marquès de Cartellà i el Convent de Sant Jeroni de la
Vall d'Hebron

Moja 475/II/10

Procediment obert a la Reial Audiència contra el Convent de Sant Jeroni de
la Vall d'Hebron pel lluïsme del mas Carbonell, de Sant Pere de Martorell de
la Selva. Barcelona. Còpia pel marquès de Cartellà. [4] p.
Castellà
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01.03.03.03.02.02.06.01. TÍTOLS, ADQUISICIONS, ALIENACIONS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1589]

Requeriment de Galceran de Cartellà de revenda sobre el Mas Salgueda

Moja 30/40

Requesta presentada a Jaume Salgueda en la que, després d'exposar que
Ponç Martí de Malla, donzell, com a senyor de la casa del Vilar, situada en la
parròquia de Sant Pere de Torelló, va vendre el 1460 a Macià Salgueda, fill
de Berenguer, de l'esmentada parròquia de Vidrà, amb carta de gràcia de
poder lluïr i quitar el Mas Salgueda, li comunica que vol recuperar l'esmentat
mas pel mateix preu de venda. [2] p.
Català i llatí
1368, març, "Venda de la casa de la Salada y de molts masos y de la casa de la Cirera
8
fet per Roger de Malla a Berenguer de Llers, canonge de Vic"

Moja 471

Roger de Malla, fill de Guillem, amb el consell i beneplàcit de Berenguer de
Vilalleons, tutor i curador seu, atorga escriptura de venda a favor de
Berenguer de Llers, canonge de Vic, de la casa de la Salada amb tota la
seva fortalesa, terres i masos del Bac del Grau, Coll Julià, pla de Monells de
Vall i del pla de Monells i també el mas Cirera de Sant Pere de Vic, així com
també molts altres censos i rendes, que eren de la seva mare Eleonor,
primera muller de Guillem de Malla, per preu de 34.500 sous. Vic. Còpia
autèntica estesa per Pere d'Artigues, notari de Vic, el 1415. [42] p.
Llatí
1730,
febrer, 7

"Concòrdia feta y firmada entre los señors de Casa Cartellà, marquesos de
Cartellà, de una, y Francesch Vila y Cavaller, pagès de la Parròquia de Sant
Hilari de Vidrà de part altra"

Moja 557/VIII

Concòrdia per la qual, amb la intenció de resoldre la causa judicial iniciada
en la Reial Audiència per Emanuela de Cartellà i d'Oms, marquesa de
Cartellà, i el seu fill Ignasi contra Francesc Vila i Cavaller, pagès de la
parròquia de Sant Hilari de Vidrà per motiu d'una venda d'unes terres
realitzada per sota del seu valor, els atorgants convenen i pacten, amb
intervenció de pèrits, un acord pel qual, entre altres punts, Francesc Vila
paga 700 lliures. Barcelona. Còpia autèntica signada per Josep Maria
Torrent el 21 de maig de 1813. [13] p.
Català i llatí
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01.03.03.03.02.02.06.02.01. ARRENDAMENTS I PARCERIES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1789,
febrer, 5 1802, juliol,
3

Lletres de Teresa Viñeta Serrabasa als marquesos de Moja i a Grau Cassani Moja 468/35

1819,
desembre,
16

Lletres de Joan Prat a la marquesa de Moja

1841,
octubre, 30

Contracte de masoveria del Mas Comadelcoll de la Vola a favor de Joan Gili

Dossier amb les missives de Teresa Viñeta Serrabasa en les que tracta,
entre altres temes de la masoveria, de la tala de fusta pel rei. Inclou 1 nota
de despesa de notari. Sant Pere de Torelló i la Vola (Osona). 10 cartes. [20]
p.
Català
Moja 230 bis/62

Dossier amb la missiva de Joan Prat (masover de l'heretat anomenada
Vilarasa). Sant Pere. 1 carta. 1 p.
Català
Moja 205/50

Els atorgants, que no es detallen (probablement la marquesa de Moja),
lloguen l'heretat anomenada Comadelcoll, situada en el terme i parròquia de
la Vola, a Joan Gili sota reserves, pactes i condicions que es detallen.
Barcelona. Esborrany. [10] p.
Català
1862,
octubre, 18
/ 1863,
febrer, 11

Lletres de Martí Plans a Magí Porta

Moja 103/51

Dossier amb missives de Martí Plans (rector de la Vola) tractant del patrimoni
del Castell de la Vinyeta. Inclou una carta a la marquesa de Moja. La Vola,
Sant Pere de Torelló (Osonal). 2 lletres. [3] p.
Castellà i català

Fons Marquesat de Moja
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01.03.03.03.02.02.07. CÚRIA DEL BATLLE.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1446,
setembre,
21

Lletra de Galceran de Requesens al batlle del Castell de Curull

Moja 1 bis/54

1725,
setembre,
19

Lletra de Ramon Teixidor a Pere Bac i Descatllar

Galceran de Requesens, governador general de Catalunya, mana al batlle
que no executi lletres anteriors donades per mala informació per les quals els
homes propis de Ponç de Malla, del Castell de Curull, siguin obligats a pagar
la talla per la lluïció de la jurisdicció. Girona. [2] p.
Llatí
Moja 233/2/92

Dossier amb la missiva de Ramon Teixidor (pàges) en la que explica que un
tal Salgueda el va pegar així com també al seu fill i demana justícia. Curull
(Sant Pere de Torelló, Osona). 1 carta. [2] p.
Català
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01.03.03.03.02.02.09. PARRÒQUIA.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1774,
abril, 1776,
desembre,
26

Lletres de Ramon Parès a la marquesa de Moja i a Grau Cassani

Moja 468/16

1774, juliol,
10 - 1785,
març, 1

Lletres d'Ignasi Rocafiguera a la marquesa de Moja i a Grau Cassani

1781, juny
29 / 1782,
abril 1

Lletres del comissionat i obrers de l'església parroquial de Sant Hilari de
Vidrà als marquesos de Moja

Dossier amb les missives de Ramon Parès en la que tracta de lluïsmes i d'un
benefici. Inclou còpia de carta enviada i 5 notes amb comptes i referències al
benefici anomenat de Sant Esteve i Sant Pere Màrtir de l'església parroquial
de Sant Pere de Torelló. Vic (Osona). 3 cartes (inclosa la còpia). [12] p.
Català i castellà
Moja 468/22

Dossier amb les missives d'Ignasi Rocafiguera (prevere i rector de Sant Pere
de Torelló) en les que demana caritat. Inclou una còpia de la carta de
resposta escrita en el marge. Vic (Osona). 3 cartes (inclosa la còpia). [4] p.
Català
Moja 468/25

Dossier amb les missives del comissionat i obrers de l'església parroquial de
Sant Hilari de Vidrà (Vila, Francisco; Alibés, Ramon; Font, Francisco; Coll,
Josep; Bosch, Francisco; Coll, Pere) en la demanen caritat per l'església.
Vidrà (Osona). 2 cartes. [2] p.
Català
1790, juny,
11 / 1790,
setembre,
11

Lletres d'Hilari Coll a la marquesa de Moja

1791,
desembre 8
/ 1791,
desembre
15

Lletres de Maurici Quinquer a la marquesa de Moja

1802, març
26 - 1818,
maig, 26

Lletres de Josep Gallifa a la marquesa de Moja

1814, juny,
11 - 1814,
juny, 21

Lletres de Francisco Matavera a la marquesa de Moja

Moja 468/6

Dossier amb la missiva d'Hilari Coll (rector) i parroquians de Sant Andreu de
la Vola en la que demana caritat per a l'església. Inclou anotació amb el
regest de la resposta. Sant Andreu de la Vola, Sant Pere de Torelló (Osona).
1 carta. [4] p.
Català
Moja 468/18

Dossier amb la missiva de Maurici Quinquer (prevere i rector de Torelló) en
la que demana permís per fer llenya en els boscos de la marquesa. Inclou
còpia de la resposta en el dors. Torelló (Osona). 2 cartes (inclosa la còpia).
[3] p.
Català

Moja 468/9

Dossier amb les missives de Josep Gallifa (rector de l'església parroquial de
Sant Andreu de la Vola) en les que tracta de l'església. Inclou còpies de 9
cartes enviades (una a Antoni Godayol), de les quals 8 escrites en el dors de
les cartes rebudes. Sant Andreu de la Vola, Vic (Osona) i Barcelona. 33
cartes (incloses les 5 còpies). [52] p.
Català i castellà
Moja 230 bis/46

Dossier amb la missiva de Francisco Matavera (prevere i vicari). Inclou la
còpia de la carta de resposta escrita en el dors de la carta rebuda. Sant Pere
de Torelló. 2 lletres (inclosa la còpia). [3] p.
Castellà
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01.03.03.03.02.02.09. PARRÒQUIA.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1820,
gener, 26

Lletra per a l'obra de l'església parroquial a la marquesa de Moja

Moja 468/24

Dossier amb la missiva de l'Església parroquial de Sant Feliu de Torelló
(Torrents, Ramon, prevere; Vilar, Fortià; Masmitjà, Antoni; comissionats per a
l'obra de l'altar major del Sant Crist) en la que donen les gràcies per la caritat
de la marquesa. Torelló (Osona). 1 carta. 1 p.
Castellà
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01.03.03.03.02.03. PATRIMONI DE LA VOLA
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1650]

"Los nobles don Lluys, y dona Geltrudis de Cartellà y Desbach contra don
Joan de Prat y de Senjulià. A relació del magnífich Dr. Rafel Nabona de la
Real Audiència. Rossines notari"

Moja 38/I/6

Al·legació de [Josep] Delfau sobre el plet entre els nobles Lluís i Gertrudis de
Cartellà i Desbac, d'una part, i Joan de Prat, de l'altra, pel mas Güell, situat
en la Parròquia de Sant Andreu de la Vola, venut per Bartomeu Güell i Anton
Güell tres vegades a tres persones diferents, dues a carta de gràcia i una
amb tots els drets de lluïr i quitar i a perpetuïtat. Imprès. S.l. S.n. impr. 24 p.
Català i llatí
[1824]

"Notas de las heretats de Vich"

Moja 205/14

Dossier que inclou l'"Estat dels fruits que donan las quatre eretats de casa
Moya situadas en lo terma de la Vola, corregiment de Vich" en el qual es
calcula la producció aproximada de les collites a partir dels anys 1820 a 1824
de "Castell", "Salinas", "Vilarasa" i "Coma Coll", amb un resum final del seu
valor econòmic. Inclou així mateix un informe sobre els delmes de Sant Pere
de Torelló, Sant Andreu de la Vola, Sant Llorenç Dosmunts i Vidrà.
[Barcelona]. [10] p.
Català
1448, agost, "Venda feta per Pons de Malla del delme de St. Julià de Alfou als canonges
28
de la Seu de Vich"

Moja 500

Ponç de Malla, donzell, atorga davant Gabriel Estanyol, notari de Vic,
escriptura de venda del delme de Sant Julià d'Alfou a favor dels canonges de
la Seu de Vic, com administradors d'una obra pia. Vic (Osona). Còpia
autèntica. [25] p.
Llatí
Moja 468/5
1578, març, Lletres de Salvi Segimon Cànoves a Galceran de Cartellà
1
Dossier amb la missiva de Salvi Segimon Cànoves en la que tracta de diners
per herbes del Vilar, les Salines i Trotacans, Salvi Segimon. Sant Julià [de
Cabrera?] (Osona). 1 carta. 1 p.
Català
1583

Llevador de censos del bisbe de Vic en la ciutat i parròquia de Vic i de les
rendes de mossèn Alamany Descatllar

Moja 556/I

Registre de censos del bisbe de Vic en la ciutat i parròquia de Vic i de les
rendes de mossèn Alamany Descatllar.
Català
1618,
desembre,
10

Lletra citatòria de la Reial Audiència dirigida al bisbe de Vic per demanda de
Galceran de Cartellà

Moja 26/73

Francisco Fernández de la Cueva, lloctinent general de Catalunya, notifica al
bisbe de Vic que, per part de Galceran de Cartellà, li ha estat presentada una
suplicació, que transcriu, en la qual s'exposa que segueix una causa en la
Cúria de Vic entre el suplicant, d'una part, i el bisbe de Vic de l'altra, motiu
pel qual suplica l'evocació de la causa a la Reial Audiència; i així, acceptada
la demanda, ho fa saber i el cita a comparèixer. Barcelona. 1 p.
Llatí
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01.03.03.03.02.03. PATRIMONI DE LA VOLA
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1644,
setembre,
23 / 1644,
setembre,
24

Lletres d'Enric Alamany a Francesc de Cartellà i Malla

Moja 468/1

1755,
desembre,
17 / 1759,
març, 21

Lletres d'Anton Morató a Pere Pons, prevere i procurador general del
marquès de Moja

Dossier amb la missiva d'Enric Alamany (sacristà i canonge de Vic) amb la
que adjunta una lletra enviada per Francesc de Cartellà a Enric Alamany
amb anotacions de resposta. Tracten de capbrevacions i de procediments.
Vic (Osona). 2 cartes. [4] p.
Català

Moja 260/28

Dossier amb les missives d'Anton Morató, en les que tracta de l'administració
i que ha rebut els poders del marquès. Olot (la Garrotxa). 2 lletres. [6] p.
Català

1774, maig, "Arrendament per temps de quatre anys, y quatre cullitas, que comensaren
Moja 473/25
6 - 1774,
lo die 1 de maig de 1774, firmat per lo il·lustre senyor don Narcís Descallar,
maig, 10
de Cartellà, Desbach y Oms, cabíscol major dignitat de la Santa Iglésia
Cathedral de Vich, a favor de Christòfol Xarpell, pagès de Thorà, Bisbat de
Solsona y Corregiment de Cervera, de la part de delme de pa, vi, cànem,
carnelatges y demés drets y rèddits que dit il·lustre senyor com a tal cabíscol
reb y acostuma rèbrer annualment en la Parròquia y terme de dita ciutat de
Vich"
Escriptura d'arrendament atorgada per Narcís Descatllar davant Josep
Antoni Cassani, notari de Barcelona, a favor de Cristòfol Xarpell, pagès de
Torà, de les rendes que l'esmentat senyor reb en la parròquia i terme de Vic,
per un termini de temps de quatre anys, un preu de 10.220 lliures i sota
pactes i condicions que es detallen. Inclou la diligència de l'assentament
efectuat en el Registre d'hipoteques de Barcelona. Barcelona. Còpia
autèntica estesa pel mateix notari autoritzant. Barcelona. [7] p.
Català i castellà
1774,
octubre,
25 - 1810,
octubre, 4

Lletres de Francisco Verdaguer a la marquesa de Moja i a Grau Cassani

Moja 468/31

1778, juny,
4 - 1778,
juny, 10

"Arrendament per quatre anys fet y firmat per lo il·lustre senyor don Narcís
Moja 473/29
Descallar, de Cartellà, Desbach y Oms, major dignitat de la Santa Iglésia
Cathedral de Vich, a favor de Christòfol Xarpell, pagès de la vila de Thorà,
Bisbat de Solsona de tota aquella part de delme de pa, vi, cànem, carnelatge
y demés drets y rèddits que com a tal cabíscol reb y cobra en la Parròquia y
terme de dita ciutat de Vich"

Dossier amb les missives de Francisco Verdaguer (masover) en la que tracta
de delmes. Esquirol, Vic, la Vola. 9 cartes. [13] p.
Català

Escriptura d'arrendament atorgada per Narcís Descatllar davant Josep
Antoni Cassani, notari de Barcelona, a favor de Cristòfol Xarpell, pagès de
Torà, de les rendes que l'esmentat senyor reb en la parròquia i terme de Vic,
per un termini de temps de quatre anys, un preu de 8.000 lliures i sota pactes
i condicions que es detallen. Inclou la diligència de l'assentament efectuat en
el Registre d'hipoteques de Barcelona. Barcelona. Còpia autèntica estesa pel
mateix notari autoritzant. Barcelona. [12] p.
Català i castellà
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01.03.03.03.02.03. PATRIMONI DE LA VOLA
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1779, març, Lletres de Pere Rierola Casanova a la marquesa de Moja
4 - 1779,
maig, 22
Dossier amb la missiva de Pere Rierola Casanova (prevere) en la que tracta
de delmes. Inclou una nota duplicada sobre els delmes de la marquesa i un
regest de la carta de resposta. Vic (Osona). 2 cartes. [5] p.
Català

Moja 468/20

1785,
Lletres de Joan Morgadés Puigrubí a la marquesa de Moja
desembre 1
Dossier amb la missiva de Joan Morgadés Puigrubí en la que tracta d'una
media annata. Vic (Osona). 1 carta. [2] p.
Castellà

Moja 468/14

1786,
desembre,
24

Moja 468/30

Lletres de Josep Torrens a la marquesa de Moja
Dossier amb la missiva de Josep Torrens (pagès) en la que tracta de
col·lectors i delmes. Sant Llorenç Dosmunts, Rupit i Pruit (Osona). 1 carta.
[3] p.
Català

1790, juliol, Lletres de Joan de Saleta Morgadés a la marquesa de Moja
18 / 1790,
setembre, 7 Dossier amb la missiva de Joan de Saleta Morgadés en la que tracta d'un
lluïsme. Inclou 1 carta enviada a Mariana de Cartellà i Sarriera. Vic (Osona).
2 cartes. [6] p.
Castellà

Moja 468/23

1812,
gener, 1813,
setembre,
10

"Recibos de lloguers de casa en Vich a favor de la marquesa de Moya y de
Cartellà de 1811, 1812, 1813"

Moja 503/I

1816,
novembre,
28 - 1816,
novembre,
29

Lletres de Joan Prat d'en Julià i de Moret a la marquesa de Moja

1818, juny,
6 - 1818,
juny, 13

Lletres de Miquel Fàbregas a la marquesa de Moja

Dossier amb els rebuts estesos per Cecília Giralt i Antònia Codina Albareda
en concepte dels lloguers satisfets per l'habitatge de la marquesa de Moja en
la ciutat de Vic. Per no saber escriure Cecília Giralt, signa en nom seu
Francesc Traveria prevere. Vic (Osona). 5 unitats. [5] p.
Català

Moja 230 bis/63

Dossier amb la missiva de de Joan Prat d'en Julià i de Moret en la que
demana una còpia de la confessió emfitèutica atorgada pel seu germà
Francesc. Inclou la còpia de la carta de resposta. Vic (Osona) i Barcelona. 2
lletres (inclosa la còpia). [2] p.
Castellà
Moja 230 bis/28

Dossier amb la missiva de Miquel Fàbregas en la que tracta d'un lluïsme per
una venda de la Vola. Inclou còpia de la carta de resposta escrita en el dors
de la carta rebuda. Vic (Osona) i Barcelona. 2 lletres (inclosa la còpia). [4] p.
Castellà
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01.03.03.03.02.03. PATRIMONI DE LA VOLA
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1820,
setembre,
19 - 1820,
setembre,
23

Lletres d'Antonio de Burgues a la marquesa de Moja

Moja 468/4

Dossier amb la missiva d'Antonio de Burgues en la que tracta de la Vola.
Inclou còpia de carta de resposta. Ripoll (el Ripollès) i Barcelona. 2 cartes
(inclosa la còpia). [3] p.
Castellà

1829,
"Estat del pagat dels mals del rey del que se ha pagat fins al dia 7 desembre Moja 205/22
novembre, de 1830"
1 - 1830,
setembre, 1 Dossier conformat per onze rebuts relligats, d'impostos; satisfets per
Francesc Vergés, col·lector del delme de Sant Llorenç Dosmunts, en nom de
la marquesa de Moja i de Cartellà. La Vola, Sant Pere de Torelló (Osona).
[12] p.
Català i castellà
1840,
octubre,
27 - 1841

Model de contracte de masoveria per les heretats anomenades Salines i
Vinyeta

Moja 205/51

Els atorgants, que no es detallen (probablement la marquesa de Moja),
lloguen les finques anomenades Vinyeta i Salines, situades en el terme i
parròquia de la Vola, sota reserves, pactes i condicions que es detallen.
Inclou una lletra dirigida a Francesc Vergés donant instruccions relacionades
amb els masovers. Barcelona. Esborrany. [18] p.
Català
1862,
desembre,
22

Lletres de Ramon Candel dirigides a la marquesa de Moja

Moja 103/8

1865,
desembre,
20

Lletres de Josep Comella a Magí Porta, administrador del Marquesat de Moja Moja 103/16
i de Cartellà

Dossier amb missiva de Ramon Candell, (apoderat de Francesc Vergès).
Inclou la transcripció d'un article dels pactes de l'escriptura d'establiment del
Mas Trotacans de la Vola atorgada el 23 d'octubre de 1630 a favor d'Andreu
Güell. Torelló (Osonal). 1 lletra. [3] p.
Castellà

Dossier amb missiva de Josep Comella, tractant sobre la inscripció
d'escriptures en el Registre. Vic (Osona). 1 lletra. 1 p.
Castellà
1871, febrer Lletres d'Antoni Batlle a Magí Porta, administrador del Marquesat de Moja i
21 - 1871,
de Cartellà
abril 4
Dossier amb missives d'Antoni Batlle (prevere) tractant de delmes. Saderra,
Orís (Osona). 3 lletres. [3] p.
Castellà

Fons Marquesat de Moja
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1074

01.03.03.03.03. RENDES I CONCESSIONS REIALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1429,
setembre,
25

Carta del rei Alfons a batlles i veguers dels seus territoris

Caixa XI/40

El rei Alfons a batlles i veguers dels seus territoris, sobre els 1000 florins
assignats a Ponç de Malla. Saragossa. 1 p.
Llatí

Fons Marquesat de Moja

1075

01.03.03.03.04. BENEFICIS, CAPELLANIES I CAUSES PIES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1815, juliol,
26

Lletres de Luciano Casadevall a la marquesa de Moja

Moja 260/7

Dossier amb la missiva de Luciano Casadevall (prevere) en la que tracta d'un
benefici. Vic (Osona). 1 lletra. 1 p.
Castellà

Fons Marquesat de Moja

1076

01.03.03.03.05. ACTIU. CENSALS COBRATS, PARTICIPACIÓ EN SOCIE
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1518,
desembre,
15

"Luyció de [un] censal que prenia Miquel de Malla"

Moja 30/29

1563, juliol,
2

Escriptura d'àpoca atorgada per Galceran de Cartellà, com a procurador de
Ponç de Malla, a favor d'Elisabet d'Ortafà i de Jaume de Foix

Roger de Malla, domiciliat a Girona, com a tutor i marmessor del seu nebot
Miquel de Malla, atorga davant Narcís Rexach, notari de Girona, escriptura
de lluïció a favor de Gerard de Montpalau d'un censal de 52 lliures de preu i
52 sous de pensió, la qual feia anualment a la mare de Miquel de Malla.
Girona. Còpia autèntica. [8] p.
Llatí
Moja 30/33

Galceran de Cartellà, com a procurador de Ponç de Malla, reconeix davant
Francesc Ripoll, rector i notari de Bagà, haver rebut d'Elisabet de Malla i del
seu fill Jaume de Foix, mare i germà respectivament de Joana de Malla, les
robes i joies que foren de l'esmentada Joana i objecte d'un inventari. Bagà
(el Berguedà). Còpia autèntica. [2] p.
Llatí
1569,
Reconeixement de deute atorgat per Julià Llopart a favor del senyor de
novembre, 3 Vilarnadal

Moja 74/81

Julià Llopart i un altre persona, desconeguda per una pèrdua del marge
superior dret del paper, de la parròquia de Llers reconeixen deure davant
Joan Veynat, prevere substitut de mossèn Perot Piquer, notari de Vilarnadal,
i els testimonis de Joan Guissaner, ferrer, i Ramon Bes, francès, al senyor
de Vilarnadal el preu de 40 mitgeres de forment, comprades per preu de 9
sous la mitgera i rebudes de mans de Jaume Casals, batlle de Vilarnadal.
Vilarnadal (Alt Empordà). 1 p.
Català

Fons Marquesat de Moja

1077

01.03.03.03.06. PASSIU. CENSALS VENUTS, DEUTES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1529, abril, 1 Escriptura d'àpoca atorgada per Jaume de Segurioles a favor de Custòdia de Moja 30/32
Malla
Jaume de Segurioles com a procurador del seu germà Miquel reconeix
davant Joan Gonech, notari de Girona, haver rebut de Custòdia de Malla,
vídua de Jaume Ponç de Malla, 20 lliures d'un censal de 35 lliures de pensió
anual. Girona. Còpia autèntica. [2] p.
Llatí
1564, abril, 6 "Àpoca de mossèn Miquel Ferrer de Cabanes feta a dona Margarida de
Malla y Grimau de deu lliuras"

Moja 30/34

Miquel Ferrer, mercader de Roses, estant en el Castell de Cabanes, reconeix
davant Pere Farrer, notari de Peralada, a Margarida de Malla, vídua de Ponç
de Malla, haver cobrat 10 lliures. Peralada (Alt Empordà). Còpia autèntica. 1
p.
Llatí

Fons Marquesat de Moja

1078

01.03.03.04.01. CÀRRECS MILITARS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1430

Instruccions del rei Alfons a Jaume Alemany

Caixa XI/41

Memorial del que ha de dir Jaume Alemany de part del rei Alfons als barons,
cavallers i gentils homes convocant-los contra el rei de Castella que vol
invadir Catalunya. 1 p.
Català

Fons Marquesat de Moja

1079

01.03.03.04.03. CÀRRECS PÚBLICS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1460,
setembre,
27

Carta de convocatòria a Corts del rei Joan II a Ponç de Malla

Caixa XI/43

1519, abril,
16

Carta de Carles V i la reina Joana de convocatòria a Corts a Ponç de Malla

Joan II convoca a Ponç de Malla a les properes corts que es celebraran a
Lleida l'octubre del mateix any. Fraga. 1 p.
Llatí
Caixa XI/57

Carles V i la reina Joana a Ponç de Malla convoca a les Corts de Barcelona
que es celebraran el maig d'aquell mateix any. Barcelona. 1 p.
Llatí

Fons Marquesat de Moja

1080

01.03.04. PATRIMONI AONES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1580],
Lletres d'Isabel d' Aones a Miquel d'Aones (veguer de la Seu d'Urgell i valls
març 10 /
d'Andorra)
[1580], maig
31
Dossier amb les missives d'Isabel d'Aones (monja del Convent de
Montesion). [Barcelona]. 2 lletres.
Català

Moja 233/III/13

[1582,
setembre]

Moja 233/III/43

Lletra de Torni Viodeca a [Miquel d'Aones] (veguer de la Seu d'Urgell i valls
d'Andorra)
Dossier amb la missiva de Tori Viodeca. Sl. 1 lletra.
Castellà

1545,
gener, 10

Lletra de Climent Castelló a Miquel Aones, veguer de la Seu d'Urgell i valls
d'Andorra

Moja 233/2/6

Dossier amb la missiva de Climent Castelló, notificant la mort de la seva
muller. Barcelona. 1 carta. [2] p.
Català
1557, març
3 / 1557,
març 8

Lletra de Roger d'Ortau a Miquel d'Aones

1565,
octubre 25

Lletra del senyor Jenses a [Joan d'Aones]

Moja 233/III/29

Dossier amb la missiva de Roger d'Ortau. Inclou còpia de la resposta en el
dors. Alós (Pallars Sobirà) i Tremp (Pallars Jussà). 2 lletres (inclosa la còpia).
Català
Moja 233/III/25

Dossier amb la missiva d'un tal Jenses, (no consta el nom). Lleida (el
Segrià). 1 lletra.
Català
1567,
desembre,
14

Lletra de Climent Aones a [Miquel Aones]

1570, abril
16

Lletra de Joan Pere Bonanat a [Miquel d'] Aones

Moja 233/2/11

Dossier amb la missiva de Climent Aones, tractant d'afers de Cancelleria.
Barcelona. 1 lletra. [2] p.
Català
Moja 233/III/15

Dossier amb la missiva de Joan Pere Bonanat. Agramunt (l'Urgell). 1 lletra.
Català

1571, març Lletres de Joan Gelonch a Miquel d'Aones (veguer de la Seu d'Urgell i valls
9 / 1571,
d'Andorra)
novembre 5
Dossier amb les missives de Joan Gelonch. Cubells (la Noguera). 2 lletres.
Català

Moja 233/III/21

1572, juny
24

Moja 233/III/27

Lletres del senyor Llentes a Joan d'Aones
Dossier amb la missiva d'un tal Llentes, [no consta el nom]. Lletra de Joan
d'Aones en forma d'ordre de pagament. S.l. 1 lletra.
Català

Fons Marquesat de Moja

1081

01.03.04. PATRIMONI AONES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1572, març
18

Lletra de Josep Peramola a Joan d'Aones

Moja 233/III/33

Dossier amb la lletra de Josep Peramola. Agramunt (l'Urgell). 1 lletra.
Català
1573,
desembre
20 / 1575,
gener 1

Lletres de Miquel Joan d'Olzinelles a Miquel d'Aones, (veguer de la Seu
d'Urgell i valls d'Andorra)

1573, maig
28

Lletra de Lluís Vilanova a [Susanna d'Aones] (muller de Miquel d'Aones)

Moja 233/III/26

Dossier amb les missives de Miquel Joan d'Olzinelles. Cubells (la Noguera).
2 lletres.
Català
Moja 233/III/41

Dossier amb la missiva de Lluís Vilanova. Vilanova de Meià (la Noguera). 1
lletra.
Català
1574, juliol
22 / 1574,
agost 1

Lletra de Ferrer Desbosc a Miquel d'Aones

1574, març
14

Lletra de Jerònima de Pesoles a [Miquel d'] Aones

Moja 233/III/19

Dossier amb la missiva de Ferrer Desbosc. Sl. 2 lletres.
Català

Moja 233/III/34

Dossier amb la missiva de Jerònima de Pesoles. Sl. 1 lletra.
Català
1575,
desembre,
18

Lletra de Perot Assero a Miquel d'Aones

Moja 233/2/9

Dossier amb la missiva de Perot Assero, en la que exposa que necessita 40
reals. Bellpuig (l'Urgell). 1 lletra. [2] p.
Català

1575, març, Lletra de [Miquel] d'Aones a un desconegut
13
Dossier amb la meitat d'una missiva de [Miquel] d'Aones, problablement
dirigida a un membre de la seva família. Alós (Alt Àneu, Pallars Sobirà). 1
lletra.
Català

Moja 233/2/10

1576,
octubre 1

Moja 233/III/14

Lletra de Susanna d'Aones a Miquel d'Aones
Dossier amb la lletra de Susanna d'Aones. Castellbò (Alt Urgell). 1 lletra.
Català

1581, febrer Lletra de Joan de Castellví a [Miquel d'Aones, Miquel d'] (veguer de la Seu
17
d'Urgell i valls d'Andorra)

Moja 233/III/17

Dossier amb la missiva de Joan de Castellví. La Seu d'Urgell (Alt Urgell). 1
lletra.
Català

Fons Marquesat de Moja

1082

01.03.04. PATRIMONI AONES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1581, gener Lletra de Lluís Sans a Miquel d'Aones (veguer de la Seu d'Urgell i valls
17
d'Andorra)

Moja 233/III/37

Dossier amb la missiva de Lluís Sans. Inclou una lletra dirigida a Montserrat
Riera. La Seu d'Urgell (Alt Urgell). 2 lletres.
Català

1583,
desembre
18 / 1584,
febrer 1

Lletres de Lluís de Gravalosa a Miquel d'Aones (veguer de la Seu d'Urgell i
valls d'Andorra)

1583,
gener, 16

Lletra Miquel d'Aones al senyor protector d'Alós

Moja 233/III/22

Dossier amb les missives de Lluís de Gravalosa. Castell de Ciutat. 2 lletres.
Català
Moja 233/2/8

Dossier amb la missiva de Miquel d'Aones, tractant d'un debitori. La Seu
d'Urgell (Alt Urgell). 1 lletra.
Català
1583,
octubre 9

Lletra d'Antono Janer a Miquel d'Aones (veguer de la Seu d'Urgell i valls
d'Andorra)

Moja 233/III/24

Dossier amb la missiva d'Antoni Janer. La Seu d'Urgell (Alt Urgell). 1 lletra.
Català
1584, juliol 2 Lletra de Miquel Torres a [Miquel d'Aones] (veguer de la Seu d'Urgell i valls
d'Andorra)

Moja 233/III/40

Dossier amb la missiva de Miquel Torres. Girona?. 1 lletra.
Català
1584,
octubre 5

Lletra de frare de Rialb a Miquel d'Aones (veguer de la Seu d'Urgell i valls
d'Andorra)

Moja 233/III/20

Dossier amb la missiva de frare de Rialb. Rialb (el Pallars Sobirà). 1 lletra.
Català
1585,
setembre 5

Lletra de Ramon Pitart a Miquel d'Aones (veguer de la Seu d'Urgell i valls
d'Andorra)

Moja 233/III/35

Dossier amb la missiva de Ramon Pitart. Sl. 1 lletra.
Català
1586, maig
29

Lletra de Pere Torner a Miquel d'Aones (veguer de la Seu d'Urgell i valls
d'Andorra)

Moja 233/III/39

Dossier amb la missiva de Pere Torner. Alós (Pallars Sobirà). 1 lletra.
Català
1587,
desembre
27 / 1588,
desembre
21

Lletres de Francesc Pedrós a Miquel d'Aones (veguer de la Seu d'Urgell i
valls d'Andorra)

Moja 233/III/32

Dossier amb les missives de Francesc Pedrós (frare). Cubells (la Noguera).
2 lletres.
Català

Fons Marquesat de Moja

1083

01.03.04. PATRIMONI AONES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1588, agost, Lletra d'Onofre d'Alentorn a Miquel d'Aones, carlà de la vila d'Alós
23
Dossier amb la missiva d'Onofre d'Alentorn, tractant d'una sentència. Seró,
Artesa de Segre (Noguera). 1 lletra. 1 p.
Català

Moja 233/2/7

1591,
octubre 9

Moja 233/III/28

Lletra de Monserrada Monsoní a [Miquel d'Aones] (veguer de la Seu d'Urgell
i valls d'Andorra)
Dossier amb la missiva de Monserrada Monsonís. Alós (Alt Àneu, Pallars
Sobirà). 1 lletra.
Català

1592,
novembre
21

Lletra d'Anton de Castellar a [Miquel d'Aones] (veguer de la Seu d'Urgell i
valls d'Andorra)

Moja 233/III/16

Dossier amb la missiva d'Anton de Castellar. Balaguer (la Noguera). 1 lletra.
Català
1593, gener Lletra de Bartomeu Paneres a [Miquel d'Aones] (veguer de la Seu d'Urgell i
31
valls d'Andorra)

Moja 233/III/30

Dossier amb la missiva de Bartomeu Paneres (prevere). Gualter (Baronia de
Rialb, la Noguera). 1 lletra.
Català
1593, març
20 - 1595,
agost 10

Lletres de Baltasar Pardinas a Miquel d'Aones (veguer de la Seu d'Urgell i
valls d'Andorra)

Moja 233/III/31

Dossier amb les missives de Baltasar Pardinas. Agramunt (l'Urgell),
Barcelona, Vernet (el Conflent). 6 lletres.
Català
1593,
octubre 15

Lletra amb signatura il·legible dirigida a Miquel d'Aones (veguer de la Seu
d'Urgell i valls d'Andorra)

Moja 233/III/23

Dossier amb missiva amb signatura il·legible. 1 lletra.
Català
1594, març
29

Lletra de Leonardo Ramíres y de Aunes a [Miquel d'Aones] (veguer de la
Seu d'Urgell i valls d'Andorra)

Moja 233/III/36

Dossier amb la missiva de Leonardo Ramíres y de Aunes. Barcelona. 1 lletra.
Català
1596,
octubre 14

Lletra de Miquel Sobirà a [Miquel d'Aones] (veguer de la Seu d'Urgell i valls
d'Andorra)

Moja 233/III38

Dossier amb la missiva de Miquel Sobirà. Perpinyà. 1 lletra.
Català

1596,
octubre, 13

Lletra de Simon de Vilanova a [Miquel d'Aones] (veguer de la Seu d'Urgell i
valls d'Andorra)

Moja 233/III/42

Dossier amb la missiva de Simon de Vilanova . Perpinyà?. 1 lletra.
Català
Fons Marquesat de Moja

1084

01.03.04. PATRIMONI AONES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1597, juny
28

Lletra de Joan Aones a [Miquel d'Aones] (veguer de la Seu d'Urgell i valls
d'Andorra)

Moja 233/III/12

Dossier amb la lletra de Joan d'Aones (germà de Miquel). Madrid. 1 lletra.
Català

1598, febrer Lletra d'Andreu Collell a [Mieuqle d'Aones] (veguer de la Seu d'Urgell i valls
1
d'Andorra)

Moja 233/III/18

Dossier amb la missiva d'Andreu Collell. Barcelona. 1 lletra.
Català
1621,
octubre, 20

Lletra de Pau Canet a Joan d'Aones

Moja 233/2/112

Dossier amb la missiva de Pau Canet, tractant, entre altres temes, d'un
cobrament d'Aiguaviva. Barcelona. 1 carta. 1 p.
Català

Fons Marquesat de Moja

1085

01.03.04.03.02. BARONIES JURISDICCIONALS, SENYORIES I PROPIET
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1640]

Articulat d'un procés judicial presentat per Jaume de Cartellà

Moja 19/48

Preguntes d'un articulat d'un procés judicial obert entre Jaume de Cartellà i el
Capítol de la Seu d'Urgell per un dret d'aigües del terme d'Alós, en el que es
demana, entre altres coses, per l'antiguitat d'un molí fariner, propietat del
Capítol de la Seu d'Urgell i l'aigua de la cèquia del molí del carlà. [Barcelona].
Esborrany. [3] p.
Català
[c. 1697]

Lletra de Cristòfol Xarpell i Rius al marquès de Cartellà

Moja 233/2/91

Dossier amb la missiva de Cristòfol Xarpell i Rius, en què tracta d'un
establiment d'un pati d'Alós. Sl. 1 carta.
Català
1693,
Lletra de Josep Casanoves a [Pere de Cartellà]
setembre, 9
Dossier amb la lletra de Josep Casanoves, tractant, entre altres coses, del
patrimoni de Rubió. Sl. 1 carta. [2] p.
Català

Moja 233/1/49

1697,
octubre, 13

Moja 233/2/57

Lletra de Miquel Bertual d'Alós al marquès [de Cartellà]
Dossier amb la missiva de Miquel Bertual d'Alós, en la que sol·licita
l'establiment d'un pati proper al celler del castell d'Alós. Alós. 1 carta. 1 p.
Català

1729,
febrer, 16

Lletra de Felip Neri Birosta Bertran al marquès de Cartellà

Moja 233/1/56

Dossier amb la lletra de Felip Neri Birosta Bertran (prevere i rector) tractant,
entre altres temes de patrimoni, dels arrendadors d'Alós. Rubió (Noguera). 1
carta. [3] p.
Català
1729,
gener, 31

Lletra del batlle i regidors de Rubió al marquès de Cartellà

Moja 233/1/72

Dossier amb la missiva del batlle i regidors de Rubió, tractant dels delmes i
del rector. Rubió (Noguera). 1 carta.
Català

Fons Marquesat de Moja

1086

01.03.05.01. ARXIU.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1780]

Nota sobre la compra del Castell de Rocabruna per part dels Desbac

Moja 332/III/4

Anotació sobre la transmissió per venda del Castell de Rocabruna en la qual
es fa constar que Jaume de Besora el va vendre a Ramon Bach el 1322
sense que tingués efecte perquè Arnau Guillem de Besora, hereu de Jaume,
el va vendre el 1340 a Guillem Roig de Perpinyà. Van ser els successors de
Roig qui el veneren als Desbac. [Barcelona]. [2] p.
Català

Fons Marquesat de Moja

1087

01.03.05.02.01. GENEALOGIES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1650]

Genealogia del llinatge Desbac i el seu entroncament amb el llinatge
Descatllar

Moja 332/III/3

Dossier amb dues genealogies del llinatge Desbac. La primera detalla des de
Ramon Desbac, qui comprà el Castell de Rocabruna el 1322, fins a Lluís
Desbac i de Cartellà; i la segona des de Pere Desbac, senyor del Castell de
Rocabruna el 1452 i Pere Desbac, fill de Pere i Anna de Vilarig, casat amb
Albínia de Cartellà. [Girona]. 2 unitats. [3] p.
Català i castellà

Fons Marquesat de Moja

1088

01.03.05.02.02. CERTIFICATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1767, març, Partida de matrimoni de Francesc Desbac i Magdalena d'Oms, viuda de
Francesc de Cruïlles
25

Moja 1 bis/9

Certificat estès per Pere Dalmau, prevere i secretari del Capítol de la
Col·legiata de Sant Feliu de Girona, el qual dóna fe i transcriu la partida de
matrimoni assentada en el llibre d'òbits i benediccions de l'arxiu del Capítol,
de data 24 de setembre de 1623, de Francesc Desbac i Magdalena d'Oms.
Girona. 1 p.
Llatí i català

Fons Marquesat de Moja

1089

01.03.05.02.03. RÈGIM MATRIMONIAL.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1608, juny,
19 / 1608,
juny, 27

Proclama per la dispensa matrimonial d'Hug Desbac i Estefania de Gualbes i Moja 26/88
de Bret
Lletra de concessió de la dispensa matrimonial d'Hug Desbac, fill de Pere, i
Estefania de Gualbes i de Bret, filla de Francesc de Gualbes. Inclou les
diligències de la publicació a Girona i de la concessió de la llicència
matrimonial. Barcelona. 1 p.
Llatí

1623,
Capítols matrimonials signats entre Francesc Desbac i Magdalena de
setembre, 6 Cruïlles i d'Oms

Moja 10/II/26

Escriptura de capítols matrimonials protocol·litzats per Jaume de Campllong,
notari de Girona, entre Francesc Desbac, senyor del castell d'Orriols, fill de
Lluís Descatllar, de Ripoll, difunt, i de Maria Descatllar i Desbac, d'una part, i
Magdalena de Cruïlles i d'Oms, vídua de Francesc de Cruïlles i de Sitjar, de
Girona, filla de Baltasar d'Oms, de Perpinyà, i d'Elvira d'Oms i de Sant Martí,
difunta, de l'altra. Magdalena de Cruïlles aportarà, amb consentiment de son
pare, del seu cunyat Joan de Sarriera i de la muller d'aquest i germana seva
Francisca, en concepte de dot les 5.000 lliures en moneda barcelonesa que
el seu difunt marit li va fer donació, a més de 460 lliures i 10 sous en robes i
vestits. Francesc Desbac, amb consentiment de la seva mare Maria
Descatllar, i de Lluís i Jacint Descatllar, manifesta que signa carta dotal a
Magdalena de Cruïlles de totes les quantitats i violaris consignats en el dot.
Girona. Còpia autèntica estesa per Miquel Mascord, notari de Girona. [6] p.
Llatí i català

Fons Marquesat de Moja

1090

01.03.05.02.04. TESTAMENTS I TESTAMENTARIES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1621, maig, Compte dels honoraris de Francesc Pasqual i Onofre Caixes, notaris de
14]
Girona, corresponents a les escriptures realitzades amb motiu de la mort
d'Hug Desbac fins el 14 de maig de 1621

Moja 1/6

Francesc Pasqual i Onofre Caixes, presenten relació de despeses
professionals desglossades en diferents conceptes (dietes, cost del paper i
redacció de testament, acta de jurament, inventari, àpoques...) amb un
import de 77 lliures, 8 sous. [Girona]. [1] f.
Català
[1627,
Pagament de Lluís Descatllar a Francisca Rafet i Vilanova, casada en
Moja 1/23
març, 26] / primeres núpcies amb Miquel Desbac, de 1.000 lliures corresponents al
[1627, abril, llegat del seu testament
5]
Assentaments referents al deute de Lluís Descatllar amb Francisca Rafet i
Vilanova en compliment dels llegats de Miquel Desbac dispostos en el seu
testament fet a Banyoles i datat el 21 d'octubre de 1620, protocol·litzat per
Bartomeu Jonquer; amb anotacions de les partides de la taula de canvi de la
ciutat de Girona de 400, 100, 200 lliures i de 300 lliures el 26 de març de
1627. Inclou àpoca atorgada per Francisca Rasset davant Antoni Joan Fita,
notari de Girona, a favor de Lluís Descatllar de les 1.000 lliures. Girona. [1]
bif. + [1] f.
Català i català i llatí
1537, maig, Testament d'Isabel Descatllar, viuda de Pere Alemany Descatllar, atorgat
Moja 1/1
21 / 1771,
davant Bernat Boada, notari de Ripoll
desembre,
30
Isabel Descatllar, filla del cavaller Damià Descatllar i Joana d'Ortafà, difunts, i
viuda de Pere Alemany Descatllar, en consideració que el seu pare en el seu
darrer testament l'exhortà a redactar testament i que ordenà uns capítols
matrimonials pels quals féu hereu al seu difunt fill, mossèn Pons Descatllar, i
segons parer d'homes doctes són en molts aspectes obscurs per ser mort
abintestat; i així mateix pensant en la necessitat que els seus dos néts, Ponç
i Antoni Catllar, fills de l'hereu, visquin en pau i concòrdia fraternal, llega a
Ponç 6.000 lliures i tots els drets de llegítimes paternals i maternals
transferits pels seus fills, quitacions de censals i millores de les propietats i
bestiar, i llega a Antoni 4.000 lliures. Fa hereu a Ponç, sota pactes i condició
fideïcomissària. L'acompanya, separadament, compte estès per Francesc
Peraller, notari de Ripoll, dels seus honoraris per haver cercat el testament i
haver-lo copiat, així com també en el mateix full el rebut d'haver cobrat del
marquès de Cartellà 15 lliures. Inclou dos duplicats del testament amb
anotacions als marges; ambdós sense data, i el segon precedit de la súplica
de Francesc Font, peraire, dirigida al batlle de Ripoll sol·licitant llicència a
Francesc Peraller a treure la còpia. Ripoll i Barcelona. Còpia simple estesa
per Francesc Peraller i Viñas el 10 de febrer de 1771. [Barcelona]. [71] p.
Llatí i català
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01.03.05.02.04. TESTAMENTS I TESTAMENTARIES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1621, maig, Acta notarial de la presa de possessió dels béns immobles de Pere Desbac
9
per part del procurador de Maria Descatllar

Moja 1/4

Onofre Caixes, aixeca acta de com, Sebastià Balaguer, escrivà substitut de
la seva notaria, a requeriment de Jordi Alibenc, procurador Maria Descatllar i
Desbac, viuda del noble Lluís Descatllar, davant dels testimonis de Pau Sala
i Fèlix Dorbas, assistí a la presa de possessió dels béns immobles del difunt
Pere Desbac, fill d'Hug. Girona. [3] f.
Llatí
1623,
Àpoca atorgada per Antoni Pau Sorís, prevere, i protocol·litzada per Antoni
novembre, 3 Joan Fita, a favor de Lluís Descatllar de 184 lliures, 12 sous

Moja 1/18

Antoni Pau Sorís confessa haver rebut de Lluís Descatllar 184 lliures, 12
sous, en pagament de despeses d' Hug Desbac mentre era malalt i amb
motiu del seu decès, compte de les quals es transcriuen. Barcelona. Còpia
simple estesa per Francesc Reverter, notari de Barcelona. [1] bif.
Llatí i català

1624,
Testimoni notarial de l'àpoca atorgada per Pau Calvet, en nom del Monestir
des[emb]re, de Sant Agustí de Girona, i protocol·litzada per Onofre Caixes, notari de
13
Girona, a favor de Lluís Descatllar

Moja 1/20

Rafel Monràs, notari de Girona, regentant el protocol d'Onofre Caixes, estèn
testimoni de l'àpoca atorgada per Pau Calvet, com a procurador del Monestir
de Sant Agustí de Girona, a favor de Lluís Descatllar el 13 de desembre de
1624, de 10 lliures, 10 sous, diners rebuts de mans de Joan Alba, el seu
procurador, en concepte de misses celebrades per l'anima d'Hug Desbac.
Girona. [1] f.
Llatí
1624, març, Testimoni notarial de l'àpoca atorgada per Pere Camós, en nom del Convent Moja 1/19
2
de Sant Francesc de Castelló d'Empúries, i protocol·litzada per Francesc
Pasqual, notari de Girona, a favor de Lluís Descatllar
Rafel Monràs, notari de Girona, regentant el protocol de Francesc Pasqual,
estèn testimoni de l'àpoca atorgada per Pere Camós, adroguer i com a síndic
i procurador del Convent de Sant Francesc de Castelló d'Empúries, a favor
de Lluís Descatllar el 2 de març de 1624, de 20 lliures, diners rebuts de mans
de Joan Alba, el seu procurador, en concepte de llegats testamentàris
dispostos per Miquel Desbac. Girona. [1] f.
Llatí

Fons Marquesat de Moja
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1769, maig, Acta de compareixença i confessions estesa per Gislè Martorell de
30
l'enterrament de Maria Desbac i Sarriera i el seu fill Lluís

Moja 543/13

Gislè Martorell, notari, a requeriment de Josep Morot, prevere de Barcelona,
estèn acta de com estant present en l'Aula Capitular de la Seu de Girona,
Josep Morot va lliurar a Josep Rovira dos taüts amb els cadàvers de Maria
Desbac i Sarriera, marquesa de Cartellà, morta a Barcelona el 28 de
desembre de 1762, la qual es trobava dipositada en la capella de Nostra
Senyora dels Desemparats de Sant Maria del Mar, i de Lluís Desbac, mort el
28 de maig de 1769, per ser enterrats en el vas dels avantpassats dels
marquesos de Cartellà, i de com Josep Rovira va declarar acceptar
l'encàrrec. Girona. Copia autèntica signada pel mateix notari l'1 de juny de
1769. [4] p.
Castellà
sd.

"Advertiments per los interesos de las successions testamentarias y
altrament de dona Amerensiana Descallar y Pobla y en segones nupties
Llordat de Dimas Pobla son germa y de don Joan Llordat Pobla y Alenya"

Moja 1/12

Dictàmen anònim en relació a l'herència del llegat d'Emerenciana Descatllar,
propietat del seu fill Joan Llordat, mort sense descendència. Sl. [4] f.
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.03.05.02.05. CAUSES JUDICIALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1621-1646] "Dictamen legal en la causa que seguian en la Audiencia dona Francisca de
Cartellà y dona Maria Sabastida y Cartellà contra dona Maria Descatllar
sobre drets que pretenían en los béns de Pere Desbach que posseia dita
Descatllar".

Moja 75/II

Parer escrit en forma d'al·legació judicial signat per Vidal i Roca en la causa
seguida en la Reial Audiència entre Francesc de Cartellà i Maria Sabastida i
Maria Descatllar per rendes de l'heretament de Pere Desbac.
Català i llatí
[1624]

Dictàmen i notes de Francesc Comes i Torró en relació a les pretensions de
Josep Sabastida i Josep Armengol en la causa judicial oberta pels béns de
Pere Desbac, fill d'Hug

Moja 1/11

Francesc Comes i Torro, lletrat, emet informe sobre els fonaments jurídics de
Josep Sabastida i Josep Armengol, així com també emet notes sobre la
mateixa causa. [Barcelona]. [5] f.
Català
[1627]

"Iuris discursus pro nobilibus D. Iosepho de Armengol et D. Maria de
Armengol, et Cartella coniugibus etc., don Iosepho Galcerando de Cartella
etc., Sabastida, Erill etc., de Cardona, Fons, etc., Desplà, barono del Albi
etc., Fulgons, etc. Contra nobiles Ludovicum Desbach et nobilem Narcisum
Descatllar. Ad relationem nobilis don Michaelis de Cortiada... In actis Vila
notarius"

Moja 38/I/4

Al·legació dels doctors en dret [Josep] Puig i doctor Costa sobre la successió
de Pere Desbac, fill d'Hug Desbac, mort en edat pupil·lar. Inclou un full amb
anotacions manuscrites. Imprès. S.l. S.n. impr. [4] + 4 ms. p.
Llatí
[1672]

"Summari en fet per los nobles don Joseph de Armengol, y dona Maria
Moja 38/I/17
conjuges, y don Joseph Galceran de Cartellà, Sabastida, Erill, y de Cardona,
baró de l'Albi, Folgons, etc. contra los nobles don Lluís Desbach y don Narcís
de Escallar. Relador lo noble don Miquel de Cortiada de la Real Audiencia
doctor".
Al·legació dels juristes [Bernardí de] Puig i doctor Romà en el plet establert
pels nobles Josep d'Armengol i la seva muller, i Josep Galceran de Cartellà
contra els nobles Lluís Desbac i Narcís Descatllar per la successió de Pere
Desbac, mort en edat pupil·lar. Imprès. S.l. S.n. impr. 26 p.
Català

[1680]

"Iesus, Maria, Ioseph. Satisfactio ad dubia tradita inter informandum pro D.
Narcisso Descatllar, et de Rocaberti cum D. Elisabet Meca, et de Cardona,
referente magnifico, et disertissimo senatore D. D. Josepho Claver".

Moja 38/II/16

Al·legació signada pels doctors amb ambdós drets [Francesc d'] Ameller i
[Joan] Bach sobre la donació del senyor Lluís de Queralt. Imprès. S.l. S.n.
impr. 24 p.
Llatí i català
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1747]

"Estracto del procés comensat en la Curia del Veguer de Barcelona y evocat Moja 1/10
luego a la Real Audiencia entre parts de Dn. Francisco de Cartellà y
Sabastida, Da. Francisca de Cartella viuda y Dn. Alexandro de Cartellà
contra Dn. Pere Desbach, marquès de Cartellà y Dn. Cayetano Descallar y
Desbach y antes Da. Maria, Dn. Lluis y Dn. Francisco Descatllar y Desbach
mare y fills, sobre los bens del impuber Pere Desbach, que posseia la predita
Da. Maria Descatllar".
Relació sumària i anònima de la causa judicial iniciada per Alexandre de
Cartellà el 1621 en la Cúria del veguer de Barcelona al·legant que els béns
de Pere Desbach, mort a l'edat de dos anys, perteneixien en parts iguals a
Maria Descatllar i Desbac, a Antoni Cartellà, abat del Monestir de Banyoles, i
a Alexandre de Cartellà, i no a Maria Descatllar. Evocada la causa a la Reial
Audiència, fou promulgada sentència el 1624, però fou continuada per part
d'Ignàsia i Francesc de Cartellà, barons de l'Albi i de Folgons, mare i fill
respectivament, contra Maria Descatllar, marquesa de Besora, i Pere
Desbach, marquès de Cartellà. [Barcelona]. [11] f.
Castellà

[1750] /
1759

"Reflexiones instructivas acerca la nueva pretensión de don Cahetano
Descatllar y Desbach que ha propuesto al ilustre don Ignacio Desbach y de
Oms actual marqués de Cartellá a fin de que le saque indemne de todo
quanto haya padecido y pueda padecer por razón del pleyto que baxo se
mencionará"

Moja 1/37

Dictàmen anònim en relació a les noves instruccions de Gaietà Descatllar i
Desbac en el qual es troba un resum de la causa judicial iniciada per
Alexandre de Cartellà el 1621 en la Cúria del veguer de Barcelona al·legant
que els béns de Pere Desbach, mort a l'edat de dos anys, perteneixien en
parts iguals a Maria Descatllar i Desbac, a Antoni Cartellà, abat del Monestir
de Banyoles, i a Alexandre de Cartellà, i no a Maria Descatllar. Evocada la
causa a la Reial Audiència, fou promulgada sentència el 1624, però fou
continuada per part d'Ignàsia i Francesc de Cartellà, barons de l'Albi i de
Folgons, mare i fill respectivament, contra Maria Descatllar, marquesa de
Besora, i Pere Desbach, marquès de Cartellà. Al final inclou anotació en el
que s'exposa que les pretensions varen quedar del tot ajustades amb la casa
de Besora i la de Cartellà i alhora la d'aquestes darreres amb la de
Sabastida, havent acabat el plet i feta escriptura de concòrdia
protocol·litzada per Jaume Tos, notari de Barcelona, el 27 de juny de 1759.
Barcelona. [24] f.
Castellà
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1771]

Al·legació jurídica presentada per Melchor Pallós, com a apoderat del
marquès de Cartellà, en la causa judicial seguida en la Reial Audiència
contra la comtessa de Santa Coloma sobre la successió dels béns de Pere
Desbac

Moja 1/39

Melchor Pallós presenta escrit d'al·legacions pel qual demana no tan sols
que s'imposi silenci al comte de Santa Coloma en les seves pretensions que
en el seu nom va presentar Maria Josepa de Queralt i de Pinós, comtessa
viuda del mateix títol, com a tutora i curadora del seu fill comte de Santa
Coloma, sinó que també s'absolgui al marquès de Cartellà i li sigui
adjudicada l'universal herència i béns que foren de Pere Desbac. Inclou així
mateix: una relació amb els noms i les dates del seu bateig de cinc membres
del llinatge Descatllar, una còpia de la partida de bateig d'Anna Descatllar,
filla de Ponç Descatllar i i d'Àngela Altarriba, de 30 de novrembre de 1553, la
qual es troba escrita en el dors d'un esborrany d'una carta sense signar
dirigida a Josep Torrent comunicant ha escrit a Josep Ribes li enviï les 140
lliures d'un lluïsme; còpia autèntica estesa per Jeroni Mas, prevere de
l'església parroquial de Ripoll de la partida de bateig, datada el 6 d'agost de
1599, de Jeroni Descatllar, fill de lluís i Maria, i testimoni notarial estès per
Francesc Pasqual, notari de Girona, de l'escriptura de substitució de poders
atorgada per Francesc de Cartellà a favor de Lluís Descatllar el 16 de març
de 1620. Barcelona, Girona i Ripoll. [19] f. + [2] bif.
Castellà, català i llatí
[1774]

"Resumen de los instrumentos producidos en el processo del pleyto vertiente Moja 1/42
en la Real Audiencia y Sala del Noble Sr. Dn. Joseph Martinez y de Pons
entre partes de la tutora del egregio Conde de Sta. Coloma y del ilustre Dn.
Ignasio Desbach y de Oms, marqués de Cartellá..."
Relació i transcripció dels instruments jurídics que com a proves eren
aportades per les parts en la causa judicial entre 1768 i 1769 seguida en la
Reial Audiència entre el comte de Santa Coloma i el marquès de Cartellà
pels béns de l'herència de l'impúber Pere Desbac. Primer es relacionen els
del comte de Santa Coloma: clàusula hereditària del testament de Pere
Desbac i d'Avellaneda i abstractes d'un altre procés entre Francesc de
Cartellà i Sabastida d'una part i Pere Desbac, marquès de la Força de
Cartellà i Gaietà Descatllar i Desbac de l'altre; i en segon lloc els del
marquès de Cartellà: abstractes del mateix procés, clàusula hereditària de
Pere Desbac, certificat de la intendència de l'exèrcit, confessió de Pere
Desbac de 1602 a favor del batlle general de Catalunya, escriptura de venda
del mas Massó, actes de la preses de possessió el 1766 de les escrivanies
de la Reial Cúria de Santa Coloma i dels masos Torrent i Massó, certificat
del secretari de l'Ajuntament de Camprodon. A continuació segueixen
sentència de 1673, notes i provisió de 1757. [Barcelona]. [42] f.
Castellà, català i llatí

1614, abril,
14 - 1619,
març, 11

Causa judicial entre Magdalena de Queralt i de Moliner i Francesc de Gilabert Moja 36/5
Procediments del plet entre Magdalena de Queralt i Francesc de Gilabert
obert a la Cúria del Veguer del Lleida i evocat a la Reial Audiència:
súpliques, diligències i exposició de fets. Barcelona. Còpia per a Magdalena
de Queralt. [47] p.
Llatí i català
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1621, abril,
14 / 1621,
maig, 7

Compte estès per Pau Escura, jutge ordinari de la Cort Reial de Girona, als
tutors del pubill Pere Desbac i àpoca del seu cobrament

Moja 1/2

Pau Escura presenta relació desglosada en diferents conceptes, de decrets i
dietes de les despeses judicials, corresponents a la curadoria del menor
Pere Desbac amb un import de 4 lliures, 14 sous. I testimoni notarial estès
per Rafel Monràs, notari de Girona, de l'àpoca atorgada per Pau Escura
davant Francesc Pasqual, notari de la mateixa ciutat, a favor de Lluís
Descatllar, en el qual es troba transcrit el mateix comte, per haver cobrat.
Girona. [1] f. + [1] bif.
Català i llatí
1621, abril,
30 - 1621,
maig, 8

Testimonis notarials de les àpoques atorgades a favor de Lluís Descatllar,
extutor testamentari de Pere Desbac, fill d'Hug

Moja 1/3

Rafel Monràs, notari de Girona, dóna testimoni i transcriu 3 àpoques
atorgades davant el notari Francesc Pasqual, notari de la mateixa ciutat, per
Josep Mauri, celler; Esteve Mosqueres, pagès, i Francesc Arades, amb
imports de 6 lliures, 18 sous; 10 lliures i 5 lliures respectivament, a favor de
Lluís Descatllar, corresponents a despeses relacionades amb la curadoria de
Pere Desbac. Girona. [3] bif.
Llatí i català
1644, agost, Escriptura de poders atorgada per Jacint Descatllar a favor de Magdalena
4
Descatllar i d'Oms, viuda de Francesc Descatllar

Moja 1/27

Jacint Descatllar, prevere i canonge, tutor i curador dels fills del difunt
Francesc Descatllar Desbac, faculta a Magdalena Descatllar a vendre,
encarregar i manllevar. Barcelona. Còpia autenticada per Francesc Reverter,
notari de Barcelona. [2] f.
Llatí

1748, abril,
26

"Por el ilustre don Ignacio Desbach, marqués de Cartellá, y don Cayetano
Moja 38/II/4
Descallar, y Desbach con don Francisco de Cartellá, Ardena, de Darnius, y
Çabastida respondiendo a las dudas propuestas por la real sala del señor
don Francisco de Borrás, y Viñals del Consejo de su magestad, etc., actuario
Mas y Navarro".
Dictamen de [Francesc] Aparici i [Pau Francesc] Romà sobre la liquidació i
decret d'execució d'una sentència per la qual l'herència de Pere Desbac es
va partir en tres parts. Imprès. Barcelona. Impremta de Joan Piferrer. 26 p.
Castellà i llatí

Fons Marquesat de Moja

1097

01.03.05.03.01.02. COMPTABILITATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1610,
"Llibre de soldades comensat per mi Hugo Desbach lo primer de fabrer del
febrer, 1 any 1610"
1614, maig,
25
Registre de sous i despeses del personal satisfets pel senyor del Castell
d'Orriols, entre el qual hi ha mulaters, criades, majordoms, empedrador,
cuinera, motador, mestre de cases i jornalers. Inclou sumari onomàstic.
Orriols (Alt Empordà). [44] p.
Català

Moja 557/I

1623 - 1631 "Libra de las rendas de casa Bach 1624"

Moja 258

Llibre de comptes d'entrades per censos, censals, arrendaments i vendes de
collites del patrimoni de Francesc Desbac i Descatllar. Assentaments
referents als ingressos pels arrendaments dels drets senyorials de la Torre
d'Avellaneda, Bordils, Torre de la Remor o de Bech; els delmes de Monfulla i
d'Orriols; la producció de la Torre de Salrà; rendes dels violaris de
Magdalena Desbac i d'Oms en la vila de Perpinyà i altres llocs del Rosselló i
de diferents cases de Girona. Inclopu sumari a l'inici. [Girona]. [65] p.
Català
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[1702]

"Papers y certificatòrias dels serveys fets per don Francisco Desbach y
Descallar y de don Pedro Desbach son fill, cavaller de l'hàbit de Santiago al
rey nostre senyor en sos exèrcits y citis"

Moja 332/III/1

Súplica dirigida al rei, àcefala i mancada dels darrers fulls, en la qual
s'exposen els mèrits militars del llinatge Desbac, i principalment de Francesc
Desbac i Descatllar i el seu fill Pere, sol·licitant la infeudació de la jurisdicció
d'Orriols i Terradelles. De la lectura de la súplica es dedueix que
l'acompanyava antecedents i proves jurídiques, avui perdudes. [Girona].
Esborrany. [37] p.
Castellà i llatí
1400,
Reintegració a la monarquia de jurisdiccions alienades de les vegueries i
novembre 6 batllies de Girona, Besalú, Camprodon i el Bisbat de Girona

Moja 557/VII

Lloació atorgada pel rei Martí I de Catalunya-Aragó dels capítols concordats i
presentats, que es reprodueixen també, per Ramon Alamany, de Cervelló,
cavaller i camarlenc, i Pere de Sant Martí, doctor en lleis, com a consellers i
procuradors reials, per recuperar la jurisdicció del rei alienada de les
vegueries i batllies de Girona, Besalú, Camprodon i de tot el bisbat de
Girona, segons instruccions donades davant el notari barceloní Antoni Font
l'11 de juny de 1400. Inclou referència, com a lloc afectat, del Castell
d'Orriols. Còpia autèntica signada per Nicolau Roca, notari públic de Girona.
[25] p.
Català i llatí
1587, maig, "Capbreu de Orriols"
Moja 530
29 - 1587,
agost, 17
Capbreu, a la manera de llibre mestre, amb les confessions atorgades per
emfiteutes del castell i terme d'Orriols davant el notari Rafel Albert a favor de
Pere Desbach i altres escriptures atorgades per aquest mateix senyor
(establiments emfitèutics i reduccions de prestacions senyorials). Inclou
sumari onomàstic a l'inici. Orriols (Alt Empordà) i Girona. Còpies autèntiques.
[102] p.
Llatí i català

1635, abril,
14

Privilegi de concessió de la jurisdicció civil i criminal alta i baixa, mer i mixt
imperi del lloc i terme de Sant Genís d'Orriols i veïnatge del lloc de
Terradelles atorgat per Felip IV a favor de Francesc Desbac

Moja 1 bis/2

Felip IV en consideració als mèrits que concorren en la persona de Francesc
Desbac li concedeix la jurisdicció civil i criminal alta i baixa, mer i mixt imperi
del lloc i terme de Sant Genís d'Orriols i veïnatge del lloc de Terradelles.
Signatura autògrafa. Segell penjant. Madrid. [13] p.
Llatí i castellà
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Topogràfic

1635, abril,
14 - 1639,
abril 7 /
1698,
novembre,
28

Capbreu del Castell d'Orriols

Moja 526

1806, juliol,
7 - 1819,
maig, 7

Certificats eclesiàstics de títols relatius al terme d'Orriols conservats en els
arxius del bisbat de Girona

Capbreu, a la manera de llibre mestre, que s'inicia amb el títol reial atorgat
per Felip IV de l'infeudació de la jurisdicció civil i criminal alta i baixa, mer i
mixt imperi del castell i terme d'Orriols a favor de Francesc Desbac i
Descatllar, amb les diligències posteriors (el reconeixement, l'executòria de
l'infeudació, les instruccions de la Batllia General de Catalunya per la presa
de possessió i l'acta de la possessió); per seguir, a continuació, amb les
confessions atorgades per emfiteutes del castell i terme d'Orriols davant el
notari Onofre Caixàs a favor de Francesc Desbach y Descatllar i altres
escriptures atorgades per aquest mateix senyor (establiments emfitèutics i a
rabassa morta, reduccions de prestacions senyorials, una concessió per a
construir una casa). En la darrera part, es troba assentada la confessió
atorgada per Pere Farró a favor de Gertrudis Desbac i de Cartellà, vídua de
Lluís Desbac. Inclou sumari onomàstic a l'inici. Madrid, Barcelona, Girona,
Orriols (Alt Empordà). Còpies autèntiques esteses pels notaris Onofre
Caixàs, Antic Servat, Raimon Garau i Roc Albareda. [202] p.
Català i llatí
Moja 26/66

Josep Rovira, prevere, secretari i canceller accidental de la Vicaria General
Eclesiàstica del Bisbat de Girona, certifica sobre paper segellat que en els
llibres anomenats de "Carlo Magno", "Libro antiguo de Feudos signado de nº.
quatro", "Llibre vert dels feus" i "Manual de colaciones" es troben assentats
els títols, que transcriu, relatius al terme d'Orriols; el primer, segon i tercer,
corresponen a escriptures atorgades per Pere d'Orriols, Bernat d'Orriols,
senyors del Castell d'Orriols, i Berenguer d'Hospital l'1 de juny de 1229,
d'abril de 1323 i 12 de setembre de 1319 respectivament a favor del bisbe de
Girona, mentre que els dos darrers, de 17 de març de 1620 i 11 de juliol de
1637 són referents al benefici eclesiàstic sota invocació de la Beata Maria de
l'Església d'Orriols, datats el 17 de març de 1620 i 11 de juliol de 1637.
Inclou còpies simples dels dos primers certificats i esborrany i còpia simple
del tercer. Girona. 9 unitats. [24] p.
Castellà i llatí

Fons Marquesat de Moja
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01.03.05.03.02.01.02. CAUSES JUDICIALS PER LA JURISDICCIÓ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1680]

"Apuntaments al resumen en fet del procés de la causa entre lo síndich de la Moja 332/III/2
vegaria de Gerona contra lo noble don Lluís Desbach y Descatllar"
Informe anònim sobre els fonaments jurídics del resum de la causa oberta
pel síndic de la vegueria de Girona contra Lluís Desbac i Descatllar per la
infeudació d'Orriols i Terradelles. Inclou un arbre genealògic del llinatge
Descatllar. Esborrany incomplet. [Girona]. [7] p.
Català

1582,
agost,11

Lletra citatòria de Carlos de Aragón, duc de Terranova i lloctinent general de
Catalunya, a Joan Lliurada, lloctinent del batlle general a Girona

Moja 26/67

Carlos de Aragón, duc de Terranova i lloctinent de Catalunya, comunica a
Joan Lliurada, lloctinent del batlle general a Girona, la causa entre Pere
Desbac i i Miquel Costall, pagès del Castell d'Orriols. Inclou una anotació
sobre els límits de la coromina anomenada de l'Avellaneda. Barcelona. 2
unitats. [2] p.
Llatí i català
1667,
febrer, 9

"Recopilació en fet del procés de la jurisdictio civil y criminal, mer y mixt
imperi del lloch de Orriols y veynat del vilar de Tarradellas en favor de dona
Magdalena Dezbach y de Oms, viuda de D. Francisco Dezbach y Descallar"

Moja 38/I/15

Al·legació dels doctors en dret [Vicenç] Sabater, pare, i el seu fill, en el plet
seguit entre Magdalena d'Oms, vídua de Francesc Desbac, d'una part, i la
vegueria forana de Girona, de l'altra, per la jurisdicció civil i criminal, mer i
mitx imperi del lloc d'Orriols. Imprès amb anotacions manuscrites en els
marges i en les dues darreres pàgines. Barcelona. Impremta de Josep
Forcada. Imprimatur: 1667, febrer, 9. [24] p.
Català i llatí
1668,
gener, 24

"Pro nobili Ludovico de Cartella, Desbach, et Descallar contra syndicos
Vicariae et Baiuliae foraneae Gerunde, et loci de Orriols eiusdem vicariae"

Moja 38/I/16

Al·legació dels doctors en dret [Vicenç] Sabater, fill, i [Miquel Ferran] Comes
en el plet seguit entre Lluís de Cartellà, hereu de Francesc Desbac i
Magdalena d'Oms, d'una part, i la vegueria forana de Girona, de l'altra, per la
jurisdicció civil i criminal, mer i mitx imperi del lloc d'Orriols. Imprès.
[Barcelona]. S.n. impr. 29 p.
Llatí

Fons Marquesat de Moja
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01.03.05.03.02.01.03.03. COMPTABILITATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1832, maig, Comptes de Francesc Vergés de 1832
Moja 205/25
20 - 1834,
Dossier que inclou els comptes: "Estat de lo que té enquerregat Vergés de
abril, 5
las rendas de Cartellà de la cullita de 1832 a saber" i "Descàrrech"
(despeses), amb l'aprovació de Pau Vilaró, apoderat de la marquesa de Moja
i de Cartellà; una lletra de Francisco Vergés dirigida al baró de Maldà sobre
el preu d'una mula, unes "Notas", que contenen diferents apunts sobre els
censos i les produccions, i relligats 7 rebuts estesos pel mateix apoderat a
favor de Francesc Vergés i 10 rebuts més de despeses. La Vola, Sant Pere
de Torelló, (Osona) i Barcelona. 4 unitats. [28] p.
Català i castellà
1850,
febrer, 13 1851, maig,
20 / 1855,
agost, 24

"Orriols, Terradellas y Alvilar. Compte de part de la cullita de 1849 que ha
presentat lo procurador Joseph Anton Sellas en 19 maig de 1851"

Moja 212/14

Dossier amb el compte presentat per Josep Anton Sellas en el qual es fan
constar censos i altres ingressos senyorials així com despeses; un inventari
dels mobles i arreus que es troben en el Castell d'Orriols, una nota sobre els
censos, una relació de la collita de 1855 i, relligats, però separadament, els
corresponents rebuts justificatius de les despeses (impostos, pensions,
jornals de treballadors). Girona (Gironès), Orriols (Alt Empordà) i Barcelona.
5 unitats. [15] p.
Català i castellà

Fons Marquesat de Moja

1102

01.03.05.03.02.01.03.04. CORRESPONDÈNCIA AMB ELS PROCURADO
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1652,
octubre, 11

Lletra de Francesc Espona a Maria [Desbac]

Moja 1/30

Dossier amb la missiva de Francesc Espona, pagès de Saderra [Saderra,
Orís (Osona)]. 1 lletra
Català
1713, maig, Lletres d'Antoni Crosas al marquès de Cartellà
Moja 233/2/65
31 - 1713,
agost, 6
Dossier amb les missives d'Antoni Crosas, tractant dels arrendaments de les
rendes senyorials d'Orriols. Girona. 2 cartes. [2] p.
Català
1716,
octubre, 21

Lletra de Pau Compta al marquès de Cartellà

Moja 233/1/58

Dossier amb la lletra de Pau Compta, tractant una reunió amb el batlle de la
baronia. Orriols. 1 carta. 1 p.
Català
1811,
novembre,
26 - 1817,
octubre, 5

Lletres de Martirià Vinyas a la marquesa de Moja

Moja 230 bis/88

Dossier amb les missives de Martirià Vinyas en la que tracta del patrimoni
d'Orriols. Inclou còpia de carta sense signar enviada a Martirià Vinyas, carta
enviada a Josep Ignasi Claramunt, una còpia d'una carta enviada per la
marquesa i una lletra amb una anotació de resposta. Vic (Osona), Orriols i
Barcelona. 9 cartes (incloses les cartes de resposta). [9] p.
Català

1812, maig, Lletres de Josep Roca a la marquesa de Moja
2 - 1816,
octubre, 10 Dossier amb les missives de Josep Roca (rector d'Orriols) en les que tracta
del patrimoni d'Orriols. Inclou dues cartes dirigides a Benet Castellà i una
lletra a Narcís Riambau (amb la seva resposta), així com la còpia de dues
cartes de resposta, una de les quals escrita en el dors d'una carta rebuda.
Orriols, Girona, Barcelona. 11 cartes (incloses les còpies). [15] p.
Català

Moja 230 bis/66

1817,
Lletres de Francesc Batlle a la marquesa de Moja
desembre,
18 - 1819,
Dossier amb les missives de Francesc Batlle en les que tracta de
desembre, 5 capbrevacions, delmes d'Orriols i beneficis eclesiàstics. Inclou còpies de 2
cartes enviades. Girona i Barcelona. 4 cartes (incloses les 2 còpies). [6] p.
Castellà

Moja 230 bis/6

1866, juny,
26 / 1866,
juliol, 8

Moja 103/27

Lletres de Josep Maria Galí a Magí Porta, administrador del Marquesat de
Moja i de Cartellà
Dossier amb missives de Josep Maria Galí tractant de les heretats d'Orriols.
En una lletra es troba estès un rebut atorgat per Lluís Vancells. Girona. 2
lletres. [4] p.
Castellà

Fons Marquesat de Moja

1103

01.03.05.03.02.01.05.01.01. CAPBREUS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1490]

Capbreu del castell d'Orriols

Moja 557/II

Capbreu amb confessions atorgades per emfiteutes del castell i terme
d'Orriols a favor de Pere d'Avellaneda, senyor de l'esmentat lloc. [Orriols,
Bàscara] (Alt Empordà). [80] p.
Català
1415

Capbreu del Castell d'Orriols

Moja 166

Capbreu amb confessions atorgades per emfiteutes del castell i terme
d'Orriols davant Miquel Pere, notari de Girona, a favor de Pere d'Avellaneda,
senyor de l'esmentat lloc. [Orriols, Bàscara] (Alt Empordà). Còpia simple. [42]
p.
Llatí
1415

"Tresllat del cabbreu de Orriols"

Moja 120

Confessions atorgades per emfiteutes del castell i terme d'Orriols davant
Miquel Pere, notari de Girona, a favor de Pere d'Avellaneda, senyor de
l'esmentat lloc. [Orriols, Bàscara] (Alt Empordà). Còpia simple sense datar.
[42] p.
Llatí i català
1415

"Caputbreve magnifici Petri Desbach, domicelli in Castro de Orriollis,
Gerundae diocesis domiciliati"

Moja 119

Confessions atorgades per emfiteutes del castell i terme d'Orriols davant
Miquel Pere, notari de Girona, a favor de Pere d'Avellaneda, senyor de
l'esmentat lloc. Inclou sumari onomàstic a l'inici. [Orriols, Bàscara] (Alt
Empordà). Còpia autèntica estesa a petició de Pere Desbac pel notari Miquel
Renard el 28 de setembre de 1562. [57] p.
Llatí
1415

"Caputbreve magnifici Petri Desbach domicelli in castro de Orriolis, Gerunde
diossesis domiciliati"

Moja 332/I

Capbreu amb confessions atorgades per emfiteutes del castell i terme
d'Orriols davant Miquel Pere, notari de Girona, a favor de Pere d'Avellaneda,
senyor de l'esmentat lloc. Inclou sumari onomàstic a l'inici. [Orriols, Bàscara]
(Alt Empordà). Còpia simple (del segle XVIII) de la còpia autèntica realitzada
pel notari Miquel Renard el 28 de setembre de 1562. [96] p.
Llatí
1415

Capbreu del Castell d'Orriols

Moja 332/II

Capbreu amb confessions atorgades per emfiteutes del castell i terme
d'Orriols davant Miquel Pere, notari de Girona, a favor de Pere d'Avellaneda,
senyor de l'esmentat lloc. [Orriols, Bàscara] (Alt Empordà). Còpia autèntica
estesa a petició de Pere Desbac per Nicolau Roca, notari de Girona, el 13
de febrer de 1499. [57] p.
Llatí

Fons Marquesat de Moja
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01.03.05.03.02.01.05.01.01. CAPBREUS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1415, abril,
17 - 1415,
abril, 18

Capbreu del Castell d'Orriols

Moja 558/I

1587

"Capbreu del castell y terme Orriols clos per mossèn Rafel Albert..."

Capbreu amb confessions atorgades per emfiteutes del castell i terme
d'Orriols a favor de Pere d'Avellaneda, senyor de l'esmentat lloc. Inclou
sumari a l'inici. Orriols, Bàscara (Alt Empordà). [92] p.
Català

Moja 236/II

Capbreu amb la confessió atorgada per Antoni Ventalló, pagès d'Orriols,
davant Rafel Albert, notari de Girona, a favor de Pere Desbac, donzell i
senyor del Castell d'Orriols, dels masos anomenats Ventalló i Locata.
[Girona]. Còpia simple. [20] p.
Català
1587, maig, Capbreu del Castell d'Orriols
Moja 163
29 - 1587,
agost, 17
Capbreu, a manera de llibre mestre, amb les escriptures d'establiments i
confessions emfitèutiques i altres instruments jurídics referents a massos,
peces de terra i cases situades en el Castell d'Orriols, en domini directe del
senyor Pere Desbac. Orriols, Bàscara (Alt Empordà). Còpies simples. Acèfal.
[245] p.
Llatí
1638,
"Codern del capbreu de Orriols 1638"
Moja 164
gener, 18 1639, abril, 1 Resums de les confessions, contingudes en un capbreu, atorgades per
emfiteutes del castell i terme d'Orriols davant Ramon Grau, notari de Girona,
a favor de Francesc Desbac, senyor de l'esmentat lloc. [Orriols, Bàscara] (Alt
Empordà). [103] p.
Català
1742,
novembre,
30 - 1743,
gener, 22

Capbreu del Castell d'Orriols

Moja 174

Capbreu amb confessions atorgades per emfiteutes del castell i terme
d'Orriols davant Gisleno Martorell, notari de Girona, a favor d'Emanuela de
Cartellà, vídua de Pere de Cartellà, senyor de l'esmentat lloc. Inclou sumari
onomàstic. Orriols, Bàscara (Alt Empordà). Còpia autèntica estesa sobre
paper segellat pel mateix notari autoritzant el 13 de febrer de 1761. [408] p.
Llatí i català

Fons Marquesat de Moja
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01.03.05.03.02.01.05.02. ESTABLIMENTS EMFITÈUTICS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1647,
febrer, 6

"Stabliment fet a Pere Crosas, treballador de Orriols"

Moja 332/III/6

Magdalena Desbac i d'Oms, davant Miquel Lliura, notari de Girona, atorga
escriptura d'establiment a favor de Pere Crosas, treballador de la parròquia
del Castell d'Orriols, sota pactes, reserves i condicions, d'una peça de terra
de tres vessanes situada en l'esmentada parròquia en el lloc anomenat Goig
de Cabrer amb l'obligació per part de l'emfiteuta de satisfer de cens anual
per sant Miquel de setembre mig quintar de raïm. Còpia autèntica estesa per
Rafel Monràs, notari de Girona. [3] p.
Llatí
1654,
"Stabliment fet a Rafel Mongou de Orriols"
Moja 332/III/7
novembre, 6
Magdalena Desbac i d'Oms, davant Miquel Lliura, notari de Girona, atorga
escriptura d'establiment a favor de Rafel Mongou, treballador de la parròquia
del Castell d'Orriols, sota pactes, reserves i condicions, d'una peça de terra
de tres vessanes que va formar part del Mas Ventalló situada en el lloc
anomenat Les Vinyotes amb l'obligació per part de l'emfiteuta de satisfer de
cens anual per sant Miquel de setembre dos quintars de raïm. Còpia
autèntica estesa per Rafel Monràs, notari de Girona. [3] p.
Llatí
1864,
octubre, 31

"Escritura de establecimiento de una casa situada en el pueblo de Orriols,
firmada por el apoderado de la excelentísima señora marquesa de Moya a
favor de Esteban Pujol y Gustá, vecino de dicho pueblo"

Moja 96/11

Joaquim Artigas, apoderat de Josefa de Sentmenat, marquesa de Moja i de
Cartellà, per poders que són ampliament transcrits en l'escriptura, atorga
davant Josep Casadevall, notari de Girona, establiment emfitèutic a Esteve
Pujol d'una casa anomenada Mas Andreu, situada en el carrer del Raval
d'Orriols amb límits que també són detallats en el títol, sota pactes i
condicions, per un preu d'entrada de 2.000 reals i un cens anual irredimible
de 120 reals. L'acompanya una nota descriptiva sobre el cens. Girona. Còpia
autèntica estesa pel mateix notari autoritzant. 2 unitats. [9] p.
Castellà

s.d.

Lletra anònima enviada Pere Desbac

Moja 233/2/110

Dossier amb una missiva sense signar tractant d'establiments emfitèutics.
S.l. 1 carta. 1 p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.03.05.03.02.01.05.03.01. LLEVADORS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1580]

"Llevador del senyor Bach"

Moja 502/II

Registre dels emfiteutes d'Orriols amb la quantia i espècie dels censos que
han de satisfer i la reducció de les prestacions atorgada per Pere Desbac,
senyor del castell. Inclou sumari a l'inici. [Orriols, Bàscara] (Alt Empordà).
[33] p.
Català
[1644]

"Llevador de les rendes reb lo señor del Castell de Orriols tant de censos e
altres drets dominicals, com dècima de tots grans, fruyts y explets
provenidors de les terras estan situades en la parrochia, terme y delmar de
dit castell y de altres qualsevol cosas de les quals en dita parrochia y delmar
se acostuma de pagar delma, en virtut de capbrevació firmada en poder de
Onofre Caxas, notari publich de Gerona, comensada per Pere Puig, texidor
de lli de dita parròquia a XV jener MDCXXXVIII"

Moja 443

Resums de les confessions contingudes en un capbreu iniciat el 15 de gener
de 1638 atorgades per emfiteutes del castell i terme d'Orriols davant Onofre
Caxas, notari de Girona, a favor de Francesc Desbac, senyor de l'esmentat
lloc. A la part del darrere es troba l'assentament de les prestacions de
Rafelm Mongou, segons establiment protocol·litzat per Rafel Monràs, notari
de Girona, el 6 de novembre de 1644, així com també, sense relligar, la
"Nota de las pessas de terra se an canat del Castell de Orriols". Inclou
sumari onomàstic a l'inici. [Orriols, Bàscara] (Alt Empordà). [100] p.
Català
[1720]

"Censos que se fan al senyor de la Torra de Bach"

Moja 276/I/6

Relació a manera de llevador amb els noms i cognoms dels censataris del
domini senyorial de la Torre de Bac o Avellaneda, amb la data en què
satisfan el cens i la seva quantia. [Barcelona]. 1 p.
Català
1639

"Llevador de les rendes rep lo sanyor del Castell de Orriols…"

Moja 413

Resums de les confessions contingudes en un capbreu atorgades per
emfiteutes del castell i terme d'Orriols davant Onofre Caxas, notari de
Girona, a favor de Francesc Desbac, senyor de l'esmentat lloc. Inclou sumari
onomàstic a l'inici. [Orriols, Bàscara] (Alt Empordà). [97] p.
Català
s. XVI

Llevador del Castell d'Orriols

Moja 414

Resums de les confessions, contingudes en un capbreu, possiblement de
1415, atorgades per emfiteutes del castell i terme d'Orriols, en els quals es
detallen les peces de terra reconegudes sense que constin en la major part
dels casos les prestacions que han de satisfer. Inclou sumari onomàstic.
[Orriols, Bàscara] (Alt Empordà). [66] p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.03.05.03.02.01.05.03.01. LLEVADORS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

s. XVIII

"Llevador de les rendes reb lo señor del Castell de Orriols, tant de censos e Moja 415
altres drets dominicials, com dècima de tots grans, fruyts y explets
provenidors de les terras estan situades en la parròquia, terme y delmar de
dit castell y de altres qualsevol cosas de les quals en dita parròquia y delmar
se acostuma de pagar delma, en virtut de capbrevació firmada en poder de
Onofre Caxas, notari públic de Gerona, comensada per Pere Puig, texidor de
lli de dita parròquia a XV jener MDCXXXVIII"
Resums de les confessions contingudes en un capbreu iniciat el 15 de gener
de 1638 atorgades per emfiteutes del castell i terme d'Orriols davant Onofre
Caxas, notari de Girona, a favor de Francesc Desbac, senyor de l'esmentat
lloc. Inclou sumari onomàstic a l'inici. [Orriols, Bàscara] (Alt Empordà). Còpia
simple, mancada de la transcripció de la darrera pàgina, del llevador Moja
443. [97] p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.03.05.03.02.01.05.03.02.01. DELMES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1772, abril,
24

Relació jurada donada per Ginés Costa, major delmer de l'Excusado, del
delme de l'Església d'Orriols

Moja 26/84

Ginés Costa complimenta un formulari detallant la quantitat recollida del
delme i la part lliurada al delmer laic amb el detall corresponent a cada fruit, i
el certificat del major justícia de la parròquia donant fe de l'import de la
venda. Orriols (Alt Empordà). Imprès i manuscrit. [2] p.
Castellà

Fons Marquesat de Moja
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01.03.05.03.02.01.05.03.02.02. CENSOS, TASQUES, LLUÏSMES I FIRME
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1820, juny,
20

Contracte privat de masoveria del Mas Costal de Juncaroles signat per Pere
Huguet a favor de Pere i Jeroni Crahuanyas

Moja 200/1

Pere Huguet, pagès de la parròquia de Terradelles, propietari del Mas Costal
de Juncaroles, situat en el terme i parròquia d'Orriols, lloga l'esmentada finca
per temps de cinc anys a Pere i Jeroni Crahuanyas, pare i fill, pagesos
masovers de la parròquia de Pontós sota reserves, pactes i condicions que
es detallen entre les quals l'obligació que tenen els masovers a satisfer els
censos senyorials. Terradelles (Pla de l'Estany). [3] p.
Català i castellà

Fons Marquesat de Moja
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01.03.05.03.02.01.06.02.01. ARRENDAMENTS I PARCERIES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

"Arrendament per temps de sinch añys del Mas Andreu y sas terras de la
1761,
Moja 488/II/2
desembre, 6 Parròquia de Orriols, firmat per lo procurador de l'il·lustre senyor marquès de
Cartellà a favor de Jaume Masó y Garriga, pagès de dita parròquia"
Escriptura atorgada davant el notari Francesc Mairès per Joan Bono, com a
procurador del senyor Ignasi Desbac, marquès de Cartellà, a favor de Jaume
Masó; en la qual es detallen els pactes i condicions. Girona. Còpia autèntica
estesa sobre paper segellat, rubricada per Ponç Ferrer el 26 de gener de
1770. [9] p.
Llatí i català
1761,
desembre,
6 - 1776,
setembre,
11

Escriptures d'arrendament del Mas Ventalló atorgades a favor de Genís
Costa

1812,
gener, 28

Lletres de Josep Ignasi Claramunt a la marquesa de Moja

Moja 488/II/3

Dossier amb les escriptures d'arrendament del Mas Ventalló, propietat
situada en la parròquia d'Orriols, atorgades davant els notaris Joan Sarriera i
Josep Aloy per Joan Bono, com a procurador del senyor Ignasi Desbac,
marquès de Cartellà, i Ignasi Aloy, com a procurador de Maria Lluïsa de
Copons, marquesa de Cartellà i de Moja, a favor Genís Costa; en les quals
es detallen la durada, cinc anys, i els pactes i condicions. La segona
escriptura té les diligències dels assentaments en els registres d'hipoteques
de Figueres i Barcelona. Girona i Barcelona. Còpies simple i còpia autèntica
respectivament, la segona estesa sobre paper segellat i rubricada pel mateix
notari autoritzant el 2 de setembre de 1776. 2 unitats. [20] p.
Llatí i català
Moja 230 bis/21

Dossier amb la missiva de Josep Ignasi Claramunt (procurador general de la
casa Moja i secretari de l'Ajuntament de Barcelona) en la que tracta de
l'arrendament d'Orriols i de parcers. Inclou còpia d'una carta de resposta de
la marquesa. Barcelona. 2 lletres (inclosa la còpia). [5] p.
Castellà
1820,
gener, 17 1820,
gener, 22

Lletres de Francesc i Damon Costa a la marquesa

Moja 230 bis/25

1848

Nota de Miquel Costa, masover del Mas Andreu, de les quantitats donades a Moja 472/13
Esteve Pujol, col·lector de rendes del Castell d'Orriols

Dossier amb la missiva de Francesc i Damon Costa (masovers d'Orriols)
tractant del cultiu de la vinya. Inclou còpia de la carta de resposta escrita en
el dors. Orriols (Alt Empordà) i Barcelona. 2 lletres (inclosa la còpia). [3] p.
Català

Confessió manuscrita del mateix masover i nota redactada a partir de la
mateixa. [Orriols] (Alt Empordà). [2] p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.03.05.03.02.01.07. CÚRIA DEL BATLLE.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1636,
octubre, 22

Lletra d'Enrique de Aragón Folc de Cardona i Córdoba, virrei i capità general Moja 1 bis/3
de Catalunya, a Francesc Desbac
El virrei participa a Francesc Desbac que, estant Tomàs Lucater pres i
detingut en les presons reials de la ciutat de Girona, inculpat de lladrocinis en
el camí real de Girona a Perpinyà en el pas pel terme d'Orriols, i en
consideració que exerceix la justícia del lloc, tractat l'afer en el reial consell,
ha resolt alçar qualsevol regalia de la cort del rei contra dit Tomàs Lucater
amb la finalitat de que pugui procesar el malfactor en la seva cort guardant
les Constitucions de Catalunya. Barcelona. [2] p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.03.05.03.02.02.01. TÍTOLS I POSSESSIÓ.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1660]

Memorial sobre l'agregació a la Batllia de Girona de la Torre d'Avellaneda

Moja 276/I/3

Dictàmen anònim en què, després d'exposar que l'infant Joan el 5 de
novembre de 1383 concedí a Pere d'Avellaneda que la Torre d'Avellaneda
fos de la Batllia de Girona i no de la vegueria amb la jurisdicció civil al voltant
de 200 passes alrededor de l'esmentada torre, s'assenyala la incertesa de
com fer observar els drets, bé demanant la confirmació de l'esmentat privilegi
o bé o bé intimar-ho al veguer, sotsveguer i jutge ordinari de Girona.
[Girona]. 1 p.
Català
[1710]

"Minuta de las pesas de terra que foren del [Mas] Moller Safont de Salrra ara Moja 276/I/7
unidas a la torre que peseix lo molt il·lustre señor marquès de Cartallà, com
a señor de dita torra, dita antes de Viura, dita ara de Bach"
Llibreta que inclou primerament la descripció de la peça de terra, la qual fou
establerta per la Batllia General al Mas Moler Safont el 27 de setembre de
1454, i a continuació una relació de peces de terra de la "Casa de Bach" en
la que es detalla la seva situació, l'extensió, la qualitat i els límits. [Girona].
[10] p.
Català

[1740]

Notes sobre les transmissions de la borda anomenada de Fosselles situada
en la parròquia de Fornells de la Selva

Moja 276/I/12

Dossier amb les notes anònimes que recullen, a manera d'historial, les
vendes atorgades primerament per Bernat Carnut del domini útil d'unes
cases i terres a Guillem de Graells i a Pere de Fosells el 1310 i 1341
respectivament i en segon lloc de la transmissió del domini directe efectuat
per Bartomeu Carnut a Bartomeu d'Avellaneda el 1361. [Barcelona]. 3
unitats. [9] p.
Català
1383,
Privilegi atorgat per l'infant Joan a favor de Bartomeu d'Avellaneda
novembre, 5
L'infant Joan, primogènit del rei i governador general, en atenció als mèrits
de Bartomeu d'Avellaneda, lloctinent de protonotari del rei, li concedeix
l'exercici de la jurisdicció civil al voltant de la Torre d'Avellaneda. Montsó.
Còpia simple de la còpia autèntica rubricada per Joan Baptista d'Aloy. [5] p.
Llatí

Fons Marquesat de Moja
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01.03.05.03.02.02.03.03. COMPTABILITATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1772]

"Compte del blat se ha cullit a la Torra de la Avallaneda en lo present any de
1772"

Moja 91/8

Relació de la collita en el qual es detalla el forment i el mestall, amb el delme
i la prímicia, el resultant líquit i la quantia dels censos cobrats. [Fornells de la
Selva]. Girona. 1 p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.03.05.03.02.02.03.04. CORRESPONDÈNCIA AMB ELS PROCURADO
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

Lletres de Fernando Diern al marquès de Cartellà
1728,
Moja 233/2/67
octubre,
Dossier amb les missives de Fernando Diern, en què tracta d'estats de salut,
28 - 1728,
desembre, 9 lluïsmes i establiments. Inclou una còpia de lletra enviada pel procurador o
administrador del marquès de Cartellà al corresponsal. Girona i [Barcelona].
3 lletres. [8] p.
Català
1775, juny,
12 - 1785,
desembre,
19

Lletres de Puig dirigides a Gerad Cassani

Moja 91/23

Dossier amb les cartes dirigides per un tal Puig, de Girona, a Gerard Cassani
donant notícia de gestions realitzades, en especial a la Torre de Bac. En una
es troba la còpia de la contesta. Girona. 4 unitats. [9] p.
Castellà

Fons Marquesat de Moja
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01.03.05.03.02.02.05.01.03. CAUSES JUDICIALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1596,
febrer, 21

Acta de presència i requeriment del notari Joan Feixat a petició de Pere
Desbac

Moja 276/I/5

Joan Feixat, notari de Girona, dóna fe com, a requeriment de Joan de
Rajadell i Joan Garí, i a petició de Pere Desbac, constituïts personalment
davant del jutge Francesc Marc, ha estat requerit a anul·lar la sentència
donada sobre una peça de terra de Pere Desbac, la qual Felip d'Oms pretén
sigui capbrevada al seu favor. Girona. Còpia autèntica estesa el 8 d'abril de
1596. [3] p.
Llatí

Fons Marquesat de Moja
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01.03.05.03.02.02.06.01. TÍTOLS, ADQUISICIONS, ALIENACIONS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1770]

Valoració de la qualitat i extensió de les terres de Fornells de la Selva

Moja 276/I/13

Nota anònima que, en columnes, es dóna la qualitat de les terres, la seva
extensió i el tipus (sembradura, roureda i bosc). [Barcelona]. 1 p.
Castellà
[1866], juny, Lletres de Joan Mateu a Magí Porta, administrador del Marquesat de Moja i
15
de Cartellà

Moja 103/42

Dossier amb missiva de Joan Mateu, tractant de la venda de la Torre de
Bach. Sl. 1 carta. 1 p.
Castellà
1395, juny, 4 Escriptura de confessió emfitèutica atorgada per Francesc d'Avellaneda a
favor de Bertran de Montredó de diferents peces de terra de Fornells de la
Selva

Moja 276/I/4

Francesc d'Avellaneda reconeix a favor de Bertran de Montredó, ardiaca, el
domini directe proindivís de diferents peces de terra de Fornells de la Selva,
les quals són descrites. Girona. Còpia simple. Girona. [2] p.
Llatí
1846, març, Valoració a efectes impositius de la Torre de Bac
9
Formularis de les "Relaciones de fincas rústicas" emplenats per donar detall
del valor del mas Torre de Bac, en les quals es detallen la seva situació,
extensió i mitgeres. Fornells de la Selva (Gironès). 2 unitats. [3] p.
Castellà

Moja 91/26

1860,
Peritatge de la Torre de Bac i terres veïnes
febrer, 25 /
1860, març, Certificats de valoració de les terres de Vilablareix i de la Torre de Bac de
11
Fornells de la Selva signats per l'alcalde i el secretari de Vilablareix i de
Fornells de la Selva respectivament i en els quals es fan constar l'extensió i
la qualitat de les terres. Vilablareix i Fornells de la Selva (Gironès). 2 unitats.
[2] p.
Castellà

Moja 91/27

Fons Marquesat de Moja
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01.03.05.03.02.02.06.02.01. ARRENDAMENTS I PARCERIES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1725, juliol,
25

Lletra de Narcís Ros al marquès de Cartellà

Moja 233/2/76

Dossier amb la missiva de Narcís Ros, masover de la Torre de l'Avellaneda,
tractant de pagaments. Fornells de la Selva (Gironès). 1 carta. 1 p.
Català
1738,
octubre, 27

Contracte de masoveria de l'heretat Torre de Bac o d'Avellaneda atorgat pels Moja 91/1
marquesos de Cartellà a favor de Narcís Ros
Resum del contracte d'arrendament atorgat davant Josep Pagès, notari de
Girona, per Francesc Tost, prevere beneficiat de l'església parroquial de
Sant Pere de les Puelles de Barcelona, com a procurador d'Emanuela i
d'Ignasi de Cartellà, marquès de Cartellà, de la Torre d'Avellaneda de Bac,
situada en la parròquia de Fornells de la Selva, a favor de Narcís Ros per
temps de cinc anys, sota pactes i condicions, que es detallen. [Girona]. [3] p.
Català

1816,
febrer, 26

Contracte de masoveria de l'heretat Torre de Bac o d'Avellaneda atorgat per
Maria Josepa de Sarriera, Copons i de Cartellà a favor de Narcís Ros

Moja 91/2

La senyora Maria Josepa de Sarriera, Copons i de Cartellà, marquesa de
Moja, estèn contracte privat de masoveria a favor de Narcís Ros per temps
de cinc anys i sota pactes i condicions, que es detallen. Barcelona. Inclou
una còpia. 2 unitats. [2] p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.03.05.03.02.02.06.02.02. OBRES DE MANTENIMENT I MILLORA.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1770]

"Compte del que he treballat jo Joseph Font mestre de casas de la Parròquia Moja 91/7
de Fornells a la Torra de la Avallaneda de dita parròquia"
Minuta dels jornals de feina i de materials de construcció per les obres
realitzades a la Torre d'Avellaneda. [Fornells de la Selva] Gironès. 1 p.
Català

[1802]

"Compte dels jornals y pertrets per obras necessàrias de la torra de la
Avallaneda sctiutada en la parròquia de Fornells, masover Joan Ros..."

Moja 91/15

Minuta anònima dels jornals de feina i de materials de construcció per les
obres realitzades a la Torre d'Avellaneda. [Fornells de la Selva] Gironès. 2 p.
Català
1799,
setembre,
22

Comptes de la Torre de Bac o Avellaneda de la collita de 1799

Sd.

Relació de les obres de manteniment i millora a realitzar a la Torre de Bac

Moja 91/12

Rebut estès per Joan Déu Janer, de Fornells de la Selva, a favor de Joan
Ros, masover de la torre de Bac, de 5 lliures, 8 sous, 4 diners en concepte
de treballs realitzats a l'esmentada finca. [Fornells de la Selva] Gironès. 1 p.
Català
Moja 91/22

Nota a manera d'informe en el qual es detallen les obres de mestre de cases
i neteja de torrents necessàries així com també l'extensió de la finca.
[Barcelona]. 3 p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.03.05.03.02.02.06.02.03. COMPTABILITATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1756]

Comptes de la Torre de Bac o Avellaneda de la collita de 1756

Moja 91/4

Relació en la qual es fan constar els ingressos (terç de la collita del blat de la
Torre de Bac i un cens cobrat a Anton Vinyals per una casa), les despeses
(una pensió, cera per la Seu de Girona i import de la feina de tallar fusta per
la finca esmentada) i el diner resultant favorable al marquès de Cartellà.
[Barcelona]. [2] p.
Català
[1758]

Comptes de la Torre de Bac o Avellaneda de la collita de 1758

Moja 91/5

Relació en la qual es fan constar els ingressos (terç de la collita del blat de la
Torre de Bac i un cens cobrat d'una casa), les despeses (una pensió i la cera
per la Seu de Girona) i el diner resultant favorable al marquès de Cartellà.
[Barcelona]. [2] p.
Català
1754,
[desembre]

"Compta dels fruyts de la cullita de la Torra de Fornells pròpia de l'il·lustre
senyor marquès de Cartellà, entregada per Narcís Ros"

Moja 91/3

Relació estesa per Jeroni Sitjar i Roig, prevere de Girona, amb dels comptes
presentats per Narcís Ros, masover de la Torre de Bac, en la qual es
detallen els fruits de les collites i les despeses satisfetes. [Girona]. [1] p.
Català
1759,
setembre,
20 - 1759,
novembre,
24

Comptes de la Torre de Bac o Avellaneda de la collita de 1759

Moja 91/6

Dossier que inclou una relació en la qual es fan constar els ingressos (terç
de la collita del blat de la Torre de Bac) i les despeses (obres fetes en la torre
i una pensió la Seu de Girona) i dos comptes de mestre de cases i fuster.
Girona i [Fornells de la Selva]. [3] p.
Català

1774, març, "Comptes de la Avallaneda de 1774"
Moja 91/10
1 - 1775,
juny, 2
Dossier que inclou una relació en la qual es fan constar els ingressos
(censos cobrats, blat, fusta i porcs venuts) i les despeses (obres fetes en la
torre, pensions, impostos), un esborrany del mateix, dos rebuts de material
de les botigues d'Anton Canonge i Ramon Forest, un rebut del Cadastre, tres
més de pensions i un "Comte y nota de las obras se an fetas en la Torra de
la Vallaneda en lo lloch de Fornells". Girona i [Fornells de la Selva]. 9 unitats.
[12] p.
Català i castellà

Fons Marquesat de Moja
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01.03.05.03.02.02.06.02.03. COMPTABILITATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1775, març, "Comptes de la Avallaneda de 1775"
Moja 91/11
12 - 1776,
abril, 30
Dossier que inclou una relació en la qual es fan constar els ingressos
(censos cobrats, blat, civada...) i les despeses (obres fetes en la torre,
pensions, impostos), un compte de la collita, un rebut del masover Jeroni
Ros, un rebut dels ciris de la Catedral de Girona, un rebut del Cadastre, tres
més de pensions, un "Memorial del que gastaré y pagaré en las obras se fan
al castell de Orriols per ordre de l'il·lustre marquès, en el qual també es fan
constar obres realitzades en el mas del Vilar, un rebut de botiga i un altre de
Pau Jochs de despeses d'un plet. Girona, [Fornells de la Selva] i Barcelona.
11 unitats. [13] p.
Català i castellà
1779,
gener, 31 /
1780,
gener, 1

Lletres del masover de la Torre de Bac dirigides a Gerad Cassani

1801,
febrer, 1

Comptes de la Torre de Bac o Avellaneda de la collita de 1800

Moja 91/24

Dossier amb les cartes dirigides per Jeroni Ros i el seu germà Salvi a Gerard
Cassani donant notícia de la torre. Girona. 2 unitats. [2] p.
Català

Moja 91/13

Dossier que inclou una relació de la collita en el qual es detalla el forment i el
mestall, amb el delme i la prímicia, el resultant líquit i la quantia dels censos
cobrats, i un rebut estès pe Jeroni Deulonder a favor de Joan Ros, masover
de la torre, pel pagament del subsidi extraordinari. Fornells de la Selva
(Gironès). 2 unitats. 2 p.
Català
1801, maig, Comptes de la Torre de Bac o Avellaneda de la collita de 1801
Moja 91/14
16
Dossier amb una lletra de Joan Ros, masover de la torre, dirigida a Esteve
Fort i Milans en la que inclou la relació de la collita de 1801 en el qual es
detalla el forment i el mestall, amb el delme i la prímicia, el resultant líquit i la
quantia dels censos cobrats, i una lletra ordre de pagament signada per
Esteve Fort a favor de Joan Ros, masover de la torre, de 87 lliures pel
pagament del cadastre, i un rebut del col·lector d'impostos Jeroni Deulonder.
Fornells de la Selva (Gironès), Girona i Barcelona. 3 unitats. 5 p.
Català
1805

Collita i despeses de la Torre de Bac de 1805

Moja 91/16

Dossier amb els comptes de la collita presentada pel masover Joan Ros en
els quals es detallen el forment i el mestall, amb el delme i la prímicia, el
resultant en diner i la quantia dels censos cobrats i una nota en què consta
primerament el resultat del compte anterior i a continuació una relació de
despeses. [Fornells de la Selva]. Girona. 2 unitats. 4 p.
Català

Fons Marquesat de Moja

1121

01.03.05.03.02.02.06.02.03. COMPTABILITATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1807, maig, Comptes de la Torre de Bac o Avellaneda de la collita de 1807
Moja 91/17
13 - 1808,
gener, 21
Dossier que inclou una relació de la collita en el qual es detalla el forment i el
mestall, amb el delme i la prímicia, el resultant líquit i la quantia dels censos
cobrats; una nota de les obres i el seu cost fetes a la torre, els rebuts del
col·lector d'impostos de Fornells de la Selva Joan Jubert i un rebut estès per
Esteve Milans a favor de Joan Ros, masover de la finca. [Fornells de la
Selva] (Gironès) i Barcelona. 4 unitats. 5 p.
Català
1814, maig, Comptes de la Torre de Bac o Avellaneda de la collita de 1814
Moja 91/18
5 - 1815,
juny, 25
Dossier que inclou dos rebuts de la marquesa de Moja i cinc més de Jeroni
Deulonder, col·lector d'impostos de Fornells a favor de Narcís Ros, masover
de la torre. Fornells de la Selva (Gironès), Vic (Osona) i Barcelona. 7 unitats.
9 p.
Català

1816,
febrer, 25

"Compte de Narcís Ros de l'any 1815"

Moja 91/19

Dossier que inclou una relació en la qual es fan constar els ingressos (per les
collites) i les despeses (obres fetes en la torre, la qual inclou un rebut de
conformitat i un compte de la collita. [Fornells de la Selva] (Gironès) i
[Barcelona]. 2 unitats. [3] p.
Català
1818,
gener, 27 1818.
febrer, 1

Comptes de la Torre de Bac o Avellaneda de les collites de 1817 i 1818

1820,
febrer, 6 /
1824,
setembre,
13 - 1829,
febrer, 15

"Torre de Bach o Avellaneda en la parròquia y terme de Fornells"

Moja 91/20

Dossier que inclou dos rebuts del col·lector d'impostos Joan Massot a favor
del masover Narcís Ros, una nota aclaratòria de la marquesa de Moja
referent a la collita de 1817, una altra de les despeses per obres realitzades
a la torre el 1818, la relació de la collita de 1818. Fornells de la Selva
(Gironès), Vic (Osona) i Barcelona. 5 unitats. 5 p.
Català
Moja 91/21

Dossier que inclou un rebut del col·lector Josep Estrach pel cadastre, una
nota aclaratòria sobre un cens d'unes terres de Narcís Ros, una llibreta i una
nota de rebuts d'impostos satisfets pel masover entre 1824 i 1829, una nota
sobre el valor de pans, la liquidació de la collita de 1828 i l'estimació de
l'impost del cadastre, segons Reial Instrucció de 6 de juliol de 1828. Fornells
de la Selva (Gironès) i [Barcelona]. 7 unitats. 18 p.
Català i castellà

1822, agost, "Liquidació de comptes ab Narcís Ros, masover de la Torre de Bach o
Moja 210/2
29 - 1823,
Avellaneda en quant als fruits dels tersos de dita heretat en lo any 1822"
desembre,
17
Dossier relligat dels comptes presentats per Narcís Ros, corresponents a les
parts de les collites de la Torre de Bac, de la qual és masover, amb la
liquidació redactada per Pau Vilaró, les notes de les collites i rebuts
justificatius. Fornells de la Selva (Gironès) i Barcelona. [10] p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.03.05.03.02.02.06.02.03. COMPTABILITATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1822,
gener, 8

Comptes presentats per Narcís Ros, masover de la Torre de Bac o
Avellaneda, de la collita de 1821

Moja 210/1

Nota amb els comptes presentats per Narcís Ros, corresponents a les parts
de les collites de la Torre de Bac, de la qual és masover. [Fornells de la
Selva] (Gironès). [1] p.
Català

1823,
febrer, 9 1824,
gener, 21

"Liquidació de comptes ab Narcís Ros, masover de la Torre de Bach o
Moja 210/3
Avellaneda en quant als fruits dels tersos de dita heretat en lo any y cullita de
1823"
Dossier relligat dels comptes presentats per Narcís Ros, corresponents a les
parts de les collites de la Torre de Bac, de la qual és masover, amb la
liquidació i rebut estès per Pau Vilaró, la nota de la collita i sense relligar una
segona nota de collites i dues notes sobre la finca en què consten la seva
situació geogràfica, l'extensió i els conreus. [Fornells de la Selva] (Gironès) i
Barcelona. 3 unitats. [7] p.
Català

1825,
gener, 18 1825,
febrer, 1

Comptes presentats per Narcís Ros, masover de la Torre de Bac o
Avellaneda, de la collita de 1824

1826,
febrer, 1

Comptes presentats per Narcís Ros, masover de la Torre de Bac o
Avellaneda, de la collita de 1825

Moja 210/4

Dossier relligat amb els comptes presentats per Narcís Ros, corresponents a
les parts de les collites de la Torre de Bac, de la qual és masover; un rebut
de Pau Vilaró confessant haver cobrat els diners de les liquidacions (a l'inici),
i un altre estès per Pere Mundet, col·lector d'impostos, a favor del masover.
Fornells de la Selva (Gironès) i Barcelona. [4] p.
Català
Moja 210/5

Dossier relligat amb els comptes presentats per Narcís Ros, corresponents a
les parts de les collites de la Torre de Bac, de la qual és masover, i un rebut
de Pau Vilaró confessant haver cobrat els diners de les liquidacions (a l'inici).
[Fornells de la Selva] (Gironès) i Barcelona. [2] p.
Català
1827,
febrer, 10

Comptes presentats per Narcís Ros, masover de la Torre de Bac o
Avellaneda, de la collita de 1826

Moja 210/6

Dossier relligat amb els comptes presentats per Narcís Ros, corresponents a
les parts de les collites de la Torre de Bac, de la qual és masover; un rebut
de Pau Vilaró confessant haver cobrat els diners de les liquidacions (a l'inici).
[Fornells de la Selva] (Gironès) i Barcelona. [3] p.
Català

Fons Marquesat de Moja

1123

01.03.05.03.02.02.06.02.03. COMPTABILITATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1828,
gener, 10 /
1828,
gener, 16

Comptes presentats per Narcís Ros, masover de la Torre de Bac o
Avellaneda, de la collita de 1827

Moja 210/7

1829,
gener, 28

Comptes presentats per Narcís Ros, masover de la Torre de Bac o
Avellaneda, de la collita de 1828

Dossier relligat amb els comptes presentats per Narcís Ros, corresponents a
les parts de les collites de la Torre de Bac, de la qual és masover; un rebut
de Pau Vilaró confessant haver cobrat els diners de les liquidacions (a l'inici),
i una nota estesa per Pere Mundet, col·lector d'impostos, de les
contribucions pagades pel masover. Fornells de la Selva (Gironès) i
Barcelona. [5] p.
Català
Moja 210/8

Nota amb els comptes presentats per Narcís Ros, corresponents a les parts
de les collites de la Torre de Bac, de la qual és masover, que inclou la
liquidació i i rebut de Pau Vilaró confessant haver cobrat els diners de les
liquidacions. [Fornells de la Selva] (Gironès) i Barcelona. [3] p.
Català

1830,
gener, 14 1831,
gener, 19

Comptes presentats per Narcís Ros, masover de la Torre de Bac o
Avellaneda, de la collita de 1829

1830,
gener, 2 1831,
gener, 19

Comptes presentats per Narcís Ros, masover de la Torre de Bac o
Avellaneda, de la collita de 1830

1832,
febrer, 20 1833,
gener, 30

Comptes presentats per Narcís Ros, masover de la Torre de Bac o
Avellaneda, de la collita de 1832

Moja 210/9

Dossier relligat amb els comptes presentats per Narcís Ros, corresponents a
les parts de les collites de la Torre de Bac, de la qual és masover, un rebut
estès per Benet Franquesa, col·lector d'impostos, a favor del masover, i un
altre de Pau Vilaró confessant haver rebut els diners de les liquidacions (a
l'inici) i una nota. Fornells de la Selva (Gironès) i Barcelona. [7] p.
Català
Moja 210/10

Dossier relligat amb els comptes presentats per Narcís Ros, corresponents a
les parts de les collites de la Torre de Bac, de la qual és masover, amb un
rebut estès per Pau Vilaró confessant haver rebut els diners de les
liquidacions, un rebut altre de Benet Franquesa, col·lector d'impostos, a favor
del masover, i una nota aclaratòria. Fornells de la Selva (Gironès) i
Barcelona. [7] p.
Català
Moja 210/12

Dossier relligat amb els comptes presentats per Narcís Ros, corresponents a
les parts de les collites de la Torre de Bac, de la qual és masover, amb la
liquidació redactada per Pau Vilaró, un rebut estès per Pere Mundet,
col·lector d'impostos, i un altre de Pau Vilaró confessant haver rebut els
diners de les liquidacions (a l'inici). Fornells de la Selva (Gironès) i
Barcelona. [7] p.
Català i castella

Fons Marquesat de Moja
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01.03.05.03.02.02.06.02.03. COMPTABILITATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1832,
gener, 18 1832,
gener, 25

Comptes presentats per Narcís Ros, masover de la Torre de Bac o
Avellaneda, de la collita de 1831

Moja 210/11

1834,
desembre,
30 - 1835,
gener, 28

"Compte de la cullita de 1834 de la Torre de Bach passat ab Narcís Ros
masover en 26 janer 1835"

1834,
gener, 7

Comptes presentats per Narcís Ros, masover de la Torre de Bac o
Avellaneda, de la collita de 1833

Dossier relligat amb els comptes presentats per Narcís Ros, corresponents a
les parts de les collites de la Torre de Bac, de la qual és masover, amb la
liquidació redactada per Pau Vilaró, un rebut estès per Pere Mundet,
col·lector d'impostos, a favor del masover, i un altre de Pau Vilaró confessant
haver rebut els diners de les liquidacions (a l'inici). Fornells de la Selva
(Gironès) i Barcelona. [6] p.
Català
Moja 210/14

Dossier relligat amb els comptes presentats per Narcís Ros, corresponents a
les parts de les collites de la Torre de Bac, de la qual és masover, amb la
liquidació redactada per Pau Vilaró (a l'inici), un rebut estès per Pere Mundet,
col·lector d'impostos, a favor del masover Agustí Busquets, i un altre de Pau
Vilaró confessant haver rebut els diners de les liquidacions. Fornells de la
Selva (Gironès) i Barcelona. [5] p.
Català
Moja 210/13

Dossier relligat amb els comptes presentats per Narcís Ros, corresponents a
les parts de les collites de la Torre de Bac, de la qual és masover, amb la
liquidació redactada per Pau Vilaró, un rebut estès per Pere Mundet,
col·lector d'impostos, a favor del masover, i un altre de Pau Vilaró confessant
haver rebut els diners de les liquidacions (a l'inici). Fornells de la Selva
(Gironès) i Barcelona. [6] p.
Català i castellà
1835,
setembre,
23 - 1836,
gener, 27

"Compte de la cullita de 1835 de la Torre de Bach passat ab Narcís Ros
masover en 27 janer 1836"

Moja 210/15

Dossier relligat amb els comptes presentats per Narcís Ros, corresponents a
les parts de les collites de la Torre de Bac, de la qual és masover, amb la
liquidació redactada per Pau Vilaró (a l'inici), un rebut estès per Pere Vidal,
col·lector d'impostos, a favor del masover Agustí Busquets, i dos més de Pau
Vilaró confessant haver rebut els diners de les liquidacions. Fornells de la
Selva (Gironès) i Barcelona. [6] p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.03.05.03.02.02.06.02.03. COMPTABILITATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1836, agost, "Compte de la cullita de 1836 de la Torre de Bach passat ab Narcís Ros
Moja 210/16
24 - 1837,
masover en 4 janer de 1837"
gener, 8
Dossier relligat amb els comptes presentats per Narcís Ros, corresponents a
les parts de les collites de la Torre de Bac, de la qual és masover, amb la
liquidació redactada per Pau Vilaró (a l'inici), tres rebuts estesos per Benet
Franquesa, col·lector d'impostos, a favor del masover Narcís Ros; dos més
de Pau Vilaró confessant haver rebut els diners de les liquidacions, i una
nota aclaratòria sobre les mesures. Fornells de la Selva (Gironès) i
Barcelona. [5] p.
Català
1837,
novembre,
15 - 1838,
gener, 24

"Compte de la cullita de 1837 de la Torre de Bach passat ab Narcís Ros
masover en 24 janer de 1838"

Moja 210/17

Dossier relligat amb els comptes presentats per Narcís Ros, corresponents a
les parts de les collites de la Torre de Bac, de la qual és masover, amb la
liquidació redactada per Pau Vilaró (a l'inici), un rebut estès per Benet
Franquesa, col·lector d'impostos, i Vicenç Esteve, regirdor, a favor del
masover Agustí Busquets, i dos més de Pau Vilaró confessant haver rebut
els diners de les liquidacions. Fornells de la Selva (Gironès) i Barcelona. [7] p.
Català

1838, agost, "Compte de la cullita de 1838 de la Torre de Bach passat ab Narcís Ros
Moja 210/18
15 - 1839,
masover en 20 febrer de 1839"
febrer, 20
Dossier relligat amb els comptes presentats per Narcís Ros, corresponents a
les parts de les collites de la Torre de Bac, de la qual és masover, amb la
liquidació redactada per Pau Vilaró (a l'inici), dos rebuts estesos per Benet
Franquesa, col·lector d'impostos, a favor del masover Agustí Busquets, un
altre de Francesc Calvet a favor de l'esmentat masover, i dos més de Pau
Vilaró confessant haver rebut els diners de les liquidacions. Fornells de la
Selva (Gironès), Girona i Barcelona. [8] p.
Català i castellà
1839,
setembre,
16 - 1840,
febrer, 19

"Compte de la cullita de 1839 de la Torre de Bach passat ab Narcís Ros
masover en 19 febrer de 1840"

Moja 210/19

Dossier relligat amb els comptes presentats per Narcís Ros, corresponents a
les parts de les collites de la Torre de Bac, de la qual és masover, amb la
liquidació redactada per Pau Vilaró (a l'inici), dos rebuts estesos per Josep
Mitjà, secretari de l'Ajuntament de Fornells, a favor del masover Agustí
Busquets, i un altre de Pau Vilaró confessant haver rebut els diners de les
liquidacions. Fornells de la Selva (Gironès) i Barcelona. [5] p.
Català i castellà

Fons Marquesat de Moja
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01.03.05.03.02.02.06.02.03. COMPTABILITATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1841,
febrer, 13 1841,
febrer, 17

"Compte de la cullita de 1840 de la Torre de Bach passat ab Narcís Ros
masover en 17 febrer de 1841"

Moja 210/20

1842,
febrer, 1

"Compte de la cullita de 1841 de la Torre de Bach passat ab Narcís Ros
masover en 1r. febrer de 1842"

Dossier relligat amb els comptes presentats per Narcís Ros, corresponents a
les parts de les collites de la Torre de Bac, de la qual és masover, amb la
liquidació redactada per Pau Vilaró (a l'inici), un rebut estès per Pere Mundet,
col·lector d'impostos, a favor del masover Agustí Busquets, i un altre de Pau
Vilaró confessant haver rebut els diners de les liquidacions. Fornells de la
Selva (Gironès) i Barcelona. [4] p.
Català
Moja 210/21

Dossier relligat amb els comptes presentats per Narcís Ros, corresponents a
les parts de les collites de la Torre de Bac, de la qual és masover, amb la
liquidació redactada per Pau Vilaró (a l'inici), i un rebut estès per Pau Vilaró
confessant haver rebut els diners de les liquidacions. [Fornells de la Selva]
(Gironès) i Barcelona. [3] p.
Català
1843,
febrer, 14

"Compte de la cullita de 1842 de la Torre de Bach o Avellaneda pasat ab
Narcís Ros son masover a 14 febrer de 1843"

Moja 210/22

Dossier amb els comptes presentats per Narcís Ros, corresponents a les
parts de les collites de la Torre de Bac, de la qual és masover, amb la
liquidació redactada per Pau Vilaró. [Fornells de la Selva] (Gironès) i
Barcelona. 2 unitats. [4] p.
Català
1844,
gener, 15 1844,
gener, 16

"Compte de la cullita de 1843 de la Torre de Bach o Avellaneda passat ab
Narcís Ros a 15 gener de 1844"

1845,
febrer, 12

"Compte de la cullita de 1844 de la Torre de Bach o Avellaneda passat ab
Narcís Ros en 12 febrer 1845"

Moja 210/22 bis

Dossier amb els comptes presentats per Narcís Ros, corresponents a les
parts de les collites de la Torre de Bac, de la qual és masover, amb la
liquidació redactada per Pau Vilaró, i un rebut estès per Josep Casadella,
mestre de cases. [Fornells de la Selva] (Gironès) i Barcelona. 3 unitats. [5] p.
Català
Moja 210/23

Dossier amb els comptes presentats per Narcís Ros, corresponents a les
parts de les collites de la Torre de Bac, de la qual és masover, amb la
liquidació redactada per Pau Vilaró. [Fornells de la Selva] (Gironès) i
Barcelona. 2 unitats. [4] p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.03.05.03.02.02.06.02.03. COMPTABILITATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1845, maig, "Compte de la cullita de 1845 de la Torre de Bach o Avellaneda passat ab
Moja 210/24
6 - 1845,
Narcís Ros en 11 maig 1846"
maig, 11
Dossier relligat amb els comptes presentats per Narcís Ros, corresponents a
les parts de les collites de la Torre de Bac, de la qual és masover, amb la
liquidació redactada per Pau Vilaró (a l'inici), un rebut estès per Jaume Poch,
col·lector d'impostos, un altre de Josep Casadella, mestre de cases, i un
altre de Pau Vilaró confessant haver rebut els diners de les liquidacions.
Fornells de la Selva (Gironès) i Barcelona. [6] p.
Català
1846, maig, "Compte de la cullita de 1846 de la Torre de Bach o Avellaneda passat ab
Moja 210/25
12 - 1847,
Narcís Ros en 3 febrer de 1847"
febrer, 3
Dossier relligat amb els comptes presentats per Narcís Ros, corresponents a
les parts de les collites de la Torre de Bac, de la qual és masover, amb la
liquidació redactada per Pau Vilaró (a l'inici) i dos rebuts estesos per Jaume
Poch, col·lector d'impostos. Fornells de la Selva (Gironès) i Barcelona. [5] p.
Català i castellà

1847,
febrer, 1 1848,
febrer, 14

"Compte de la cullita de 1847 de la Torre de Bach o Avellaneda passat en 14 Moja 210/26
febrer de 1848"
Dossier amb els comptes presentats per Narcís Ros, corresponents a les
parts de les collites de la Torre de Bac, de la qual és masover, amb la
liquidació redactada per Pau Vilaró (a l'inici); una nota aclaratòria sobre
impostos; quatre rebuts d'impostos i un altre de Josep Casadella, mestre de
cases. Fornells de la Selva (Gironès) i Barcelona. [8] p.
Català i castellà

1849. març, "Liquidació feta en 17 mars de 1849 ab Agustí Busquets, masover de la
17
heretat Torre de Bach o Avellaneda, per la annualitat de l'añy 1848"

Moja 210/27

Dossier amb els comptes presentats per Agustí Busquets, corresponents a
les parts de les collites de la Torre de Bac, de la qual és masover, amb un
rebut de Pau Vilaró confessant haver rebut els diners de les liquidacions i 5
rebuts d'impostos. Fornells de la Selva (Gironès) i Barcelona. [8] p.
Català i castellà
1850, abril,
25

"Compte de la cullita de 1849 de la Torre de Bach o Avellaneda passat ab
Agustí Busquets en 25 abril de 1850"

Moja 210/28

Dossier amb els comptes presentats per Agustí Busquets, corresponents a
les parts de les collites de la Torre de Bac, de la qual és masover, amb la
liquidació i una nota aclaratòria de Pau Vilaró sobre el que queda a cobrar de
la collita. [Fornells de la Selva] (Gironès) i Barcelona. 3 unitats. [4] p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.03.05.03.02.02.06.02.03. COMPTABILITATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1850,
gener, 30 1851,
febrer, 11

"Compte de la cullita de 1850 en la Torre de Bach o Avellaneda pasat ab
Agustí Busquets son masover en 11 de febrer de 1851"

Moja 210/29

1851,
gener, 20 1852,
febrer, 20

"Compte de las parts de fruits de la Torre de Bach o Avellaneda de la
parròquia de Fornells que han tocat a la excel·lentíssima senyora marquesa
de Moya, segons nota del masover Busquets en lo any y cullita de 1851"

Dossier amb els comptes presentats per Agustí Busquets, corresponents a
les parts de les collites de la Torre de Bac, de la qual és masover, amb la
liquidació de Pau Vilaró i relligats cinc rebuts d'impostos, la nota de la collita,
i dues notes aclaratòries de Pau Vilaró, una sobre els impostos i una altra
sobre una caiguda d'un arbre per pluges. Fornells de la Selva (Gironès) i
Barcelona. 2 unitats. [11] p.
Català i castellà
Moja 210/30

Dossier amb els comptes presentats per Agustí Busquets, corresponents a
les parts de les collites de la Torre de Bac, de la qual és masover, amb la
liquidació de Pau Vilaró i relligats quatre rebuts d'impostos i la nota de la
collita. Fornells de la Selva (Gironès) i Barcelona. 2 unitats. [7] p.
Català i castellà
1852,
"Compte de las parts de fruits de la cullita de 1852 de la Torre de Bach o
gener, 31 - Avellaneda de la parròquia de Fornells que han tocat a la excel·lentíssima
1853, març, senyora marquesa de Moya, segons nota del masover Agustí Busquets"
2
Dossier amb els comptes presentats per Agustí Busquets, corresponents a
les parts de les collites de la Torre de Bac, de la qual és masover, amb la
liquidació de Pau Vilaró i relligats quatre rebuts d'impostos i la nota de la
collita. Fornells de la Selva (Gironès) i Barcelona. 2 unitats. [7] p.
Català i castellà

Moja 210/31

1853,
gener, 20 1857,
febrer, 6

Moja 210/32

"Compte de las parts de fruits de las cullitas de 1853 y 1854 de la Torre de
Bach o Avellaneda de la parròquia de Fornells que han tocat a la
excel·lentíssima senyora marquesa de Moya, segons notas del masover
Agustí Busquets"
Dossier amb els comptes presentats per Agustí Busquets, corresponents a
les parts de les collites de la Torre de Bac, de la qual és masover, amb la
liquidació de Pau Vilaró i relligats vuit rebuts d'impostos, dues notes de les
collites, i dos rebuts estesos per Pau Vilaró a favor de l'esmentat masover.
Fornells de la Selva (Gironès) i Barcelona. 2 unitats. [14] p.
Català i castellà

1854,
novembre,
24 - 1857,
febrer, 6

"Compte de las parts de fruits de las cullitas de 1855 y 1856 de las Torres de Moja 210/33
Bach o Avellaneda de la parròquia de Fornells que han tocat a la
excel·lentíssima senyora marquesa de Moya, segons notas del masover
Agustí Busquets"
Dossier amb els comptes presentats per Agustí Busquets, corresponents a
les parts de les collites de la Torre de Bac, de la qual és masover, amb la
liquidació de Pau Vilaró i relligats onze rebuts d'impostos, dues notes de les
collites, i un rebut estès per Pau Vilaró a favor de l'esmentat masover.
Fornells de la Selva (Gironès) i Barcelona. 2 unitats. [16] p.
Català i castellà

Fons Marquesat de Moja
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01.03.05.03.02.02.06.02.03. COMPTABILITATS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1858, març, "Compte de las parts de fruits de la cullitas de 1857 de las Torres de Bach o
3
Avellaneda de la parròquia de Fornells que han tocat a la senyora marquesa
de Moya, segons notas del masover Agustí Busquets"

Moja 210/34

Dossier amb els comptes presentats per Agustí Busquets, corresponents a
les parts de les collites de la Torre de Bac, de la qual és masover, amb la
liquidació de Pau Vilaró i una nota de la collita. Fornells de la Selva (Gironès)
i Barcelona. 2 unitats. [2] p.
Català
1859, març, "Compte de las parts de fruits de las cullitas de 1855 y 1856 de las Torres de Moja 210/35
23 -1860,
Bach o Avellaneda de la parròquia de Fornells que han tocat a la
febrer, 16
excel·lentíssima senyora marquesa de Moya, segons notas del masover
Agustí Busquets"
Dossier amb els comptes presentats per Agustí Busquets, corresponents a
les parts de les collites de la Torre de Bac, de la qual és masover, amb la
liquidació de Pau Vilaró i relligats dues notes de les collites, i un rebut estès
per Pau Vilaró a favor de l'esmentat masover. Fornells de la Selva (Gironès) i
Barcelona. 2 unitats. [5] p.
Català

Fons Marquesat de Moja

1130

01.03.05.03.02.02.06.03. CAUSES JUDICIALS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1578]

Deposicions d'una causa judicial oberta per uns terrenys de la Torre de Bac
o Avellaneda i croquis amb la situació de les terres

Moja 276/I/8

Dossier amb les deposicions d'una causa judicial per una peça de terra
boscosa disputada entre el Mas Sibils Savallaneda del senyor Miquel Rodés i
la Torre d'Avellaneda del senyor Desbac, situada a Fornells de la Selva, i
plànol en què es representa una peça de terra que termeneja entre el camí
ral de Barcelona, el camí de Fornells i propietats del senyor Desbac. Inclou
còpia de les deposicions. [Fornells de la Selva] Gironès. 3 unitats. [14] p.
Català

Fons Marquesat de Moja

1131

01.03.05.03.02.02.07. CÚRIA DEL BATLLE.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1626, juliol,
9

Manament del mestre racional de la Corona d'Aragó dirigit a Francesc Pons
Esteve, batlle de la Vall de Cornella, a instància de Francesc Desbac

Moja 1 bis/86

Guerau de Guardiola, mestre racional, fa saber a Francesc Pons Esteve,
batlle de la Vall de Cornella, que pel procurador de Francesc Desbac i
Descatllar li ha estat presentada una súplica, que transcriu, exposant que
entre les partides dels comptes donats per l'esmentat batlle, n'hi algunes de
remissions que el batlle ha fet rebre per altres notaris no tenint autoritat ni
poder del senyor útil de la notaria i escrivania de la Vall de Cornella, la qual
cosa és en prejudici de la propietat i del procurador fiscal perquè si els
batlles fessen actes de cort extra curiam podrien cometre molt grans fraus
amb els comptes; per la qual cosa condescendeix a la súplica i de part del rei
mana que dins deu dies a comptar des de la notificació del manament pagui
a Francesc Albert, notari arrendador de l'esmentada escrivania, els drets
corresponents per raó de les remissions i partides citades en la suplicació o
al·legui les raons per no pagar. Barcelona. [1] p.
Català

Fons Marquesat de Moja

1132

01.03.05.03.02.02.08. UNIVERSITAT.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1721,
gener, 10 /
1721,
gener, 11

Certificats de l'Ajuntament de Fornells de la Selva sobre els censalistes

Moja 276/I/9

Dossier amb els certificats signats pels regidors i el rector de Fornells de la
Selva en els que fan relació amb noms i cognoms dels censalistes de la
localitat i de la quantia anual de llurs pensions percebudes. Fornells de la
Selva (Gironès). 2 unitats. [2] p.
Castellà

Fons Marquesat de Moja
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01.03.05.03.02.02.09. PARRÒQUIA.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1821,
gener, 8

Copons, Maria Josepa de (marquesa de Moja i Cartellà)

Moja 91/25

Pou, Salvador (rector de Fornells de la Selva). Lletra sobre una missa
celebrada a la parròquia. Fornells de la Selva (Girones). [2] p.
Castellà

Fons Marquesat de Moja

1134

01.03.05.03.02.03.06.02.01. ARRENDAMENTS I PARCERIES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1761,
desembre,
6 - 1777,
març, 5

Escriptures d'arrendament del Mas Xifreu atorgades a favor de Narcís i
Andreu Ribas

Moja 488/II/1

Dossier amb les escriptures d'arrendament del Mas Xifreu, propietat situada
en la parròquia de Tarradelles, atorgades davant els notaris Francesc Mairès
i Josep Aloy per Joan Bono, com a procurador del senyor Ignasi Desbac,
marquès de Cartellà, i Maria Lluïsa de Copons, marquesa de Cartellà i de
Moja, a favor Narcís i Andreu Ribas respectivament; en les quals es detallen
la durada, cinc anys, i els pactes i condicions. La segona escriptura té les
diligències dels assentaments en els registres d'hipoteques de Figueres i
Barcelona. Girona i Barcelona. Còpies autèntiques esteses sobre paper
segellat i rubricades per Ponç Ferrer i Josep Aloy el 10 de gener de 1770 i el
26 de setembre de 1776 respectivament. 2 unitats. [17] p.
Llatí i català
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01.03.05.03.06. PASSIU. CENSALS VENUTS, DEUTES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1622]

Testimoni notarial de les àpoques atorgades per Baldiri Calvi, Pau
Casanovas i Ivo Andreu a favor de Maria Descatllar i Desbac

Moja 1/13

Francesc Pasqual estèn testimoni de les àpoques atorgades per Baldiri
Calvi, ferrer; Pau Casanovas, botiguer de teles, i Ivo Andreu, apotecari, a
favor de Maria Descatllar i Desbac, el 5, 1 i 19 de desembre de 1622
respectivament, per 3 lliures, 8 sous; 34 lliures, 10 sous, i 15 lliures, diners
rebuts en concepte de ferrar cavalcadures, despeses d'enterrament de
Miquel Desbac i de medicines respectivament, les quals coses devia Pere
Desbac. Inclou testimoni notarial estès per Rafel Monràs, notari de Girona,
de la segona de les àpoques estesa. Girona. [1] f. + [1] bif.
Llatí i català
1433, març, Causa judicial entre Galceran de Sentmenat i Bernat d'Olesa
18 - 1434,
maig, 22
Procediment entre Galceran de Sentmenat i Bernat d'Olesa per un llegat de
Joan d'Olesa (diligències, súpliques, exposició de fets...). [Barcelona]. Còpia
per a Galceran de Sentmenat. [208] p.
Llatí i català

Moja 204/1

1447,
Causa judicial entre Francesc de Sentmenat i Martí Benet de Torrelles
Moja 204/3
gener, 11 1447, març, Procediment entre Francesc de Sentmenat i Martí Benet de Torrelles per un
4
llegat testamentari de Joana, muller de Galceran de Sentmenat a favor de
Violant, muller de Martí Benet de Torrelles (diligències, súpliques, fonaments
de dret...). [Barcelona]. Còpia per a Francesc de Sentmenat. [53] p.
Llatí i català
1447,
gener, 7 1447,
gener, 14

Causa judicial entre Francesc Armenter de Sentmenat i els hereus de
Gaspar Socalls

1484, juliol,
31 - 1486,
agost, 30

Causa judicial entre Anna de Sentmenat i Felip de Ferraria

1503,
novembre,
29 - 1504,
març, 26

Causa judicial entre Jaume de Sentmenat i Bartomeu Bleda

Moja 204/2

Procediment obert en la Cúria del Veguer de Barcelona entre Francesc
Armenter de Sentmenat, domiciliat a Barcelona, fill de Joana i Galceran, i els
hereus de Gaspar Socalls per un deute (diligències, íntimes, súpliques...).
[Barcelona]. [25] p.
Llatí i català
Moja 204/4

Procediment judicial obert en la Cúria del Veguer de Barcelona entre Anna
de Sentmenat, vídua de Francesc Armenter de Sentmenat, donzell domiciliat
a Barcelona, i Felip de Ferraria, ciutadà de Barcelona, per l'herència del seu
marit (diligències, íntimes, súpliques...). [Barcelona]. [639] p.
Llatí i català
Moja 204/5

Procediment judicial entre Jaume de Sentmenat, domiciliat a Barcelona, i
Bartomeu Bleda per un benefici (diligències, deposicions de
testimonis...).Inclou la clàusula del testament de Joan d'Aulesa en la que
consta la fundació d'un benefici a la Seu de Barcelona. Barcelona. Còpia per
a Jaume de Sentmenat. 2 unitats. [132] p.
Llatí i català
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01.03.05.03.06. PASSIU. CENSALS VENUTS, DEUTES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1592, agost,
22 - 1592,
agost, 31 /
1606, juliol,
11 - 1606,

Causa judicial entre Francesc de Rocabertí i Joan Dança

Moja 36/1

1602,
desembre,
19 - 1612,
abril, 14

Causa judicial entre Joan Dança, d'una part, i Onofre i Estefania Vila i el tutor Moja 318/33
i curador del pubill Grimosacs

1619, juliol,
27

Causa judicial entre Pere i Francesc Margarit germans i Elisabet Dança

Procediments del plet entre Francesc de Rocabertí i Joan Dança: súpliques i
diligències. Barcelona. Còpies per a Joan Dança. 2 unitats. [7] p.
Llatí

Procediment obert per Joan Dança en la causa seguida contra Onofre i
Estefania Vila i Josep Maduixer, com a tutor i curador del pubill Grimosacs,
fill de Miquel Pau Grimosacs, per pensions fallides d'un violari de pensió
anual 30 lliures: súplica, diligències i fonaments de dret. Barcelona. Còpia
per a Joan Dança. [35] p.
Llatí i català
Moja 36/7

Procediments del plet seguit en la Cúria del Veguer de Barcelona entre Pere
i Francesc Margarit germans, de Castellbisbal, i Elisabet Dança: súpliques i
diligències. Barcelona. Còpia per a Elisabet Dança. [5] p.
Llatí i català
1621, juny,
12

Testimoni notarial de l'assentament en la Taula i Banc de Barcelona d'un
deute de Lluís Descatllar a Joan Colomer

Moja 1/8

Pere Pau Vives, notari i arxiver de la Taula i Banc de Barcelona, transcriu
l'assentament de la partida del manual setè de l'esmentada taula per la qual
Lluís Descatllar, després de donar comptants 5 lliures a Joan Colomer, li
queda a deure 7 lliures pel lloguer d'una llitera que serví durant vuit dies pel
pubill Desbac. Barcelona. [1] f.
Llatí i català
1621, maig, Testimoni notarial de l'àpoca atorgada per Francesc Pasqual i Onofre Caixes Moja 1/5
14
a favor de Lluís Descatllar com procurador de sa mare Maria Descatllar i
Desbac
Francesc Pasqual estèn testimoni de l'àpoca atorgada per Onofre Caixes i ell
mateix, a favor de Lluís Descatllar, procurador de sa mare Maria Descatllar i
Desbac, viuda de Lluís Descatllar, de 38 lliures i 11 sous en concepte
d'honoraris notarials. Girona. [1] bif.
Llatí i català
1621,
setembre,
18 - 1625,
febrer, 28

Causa judicial entre Isabel Dança i de Queralt i Onofre d'Alentorn

Moja 318/39

Procediment obert per Isabel Dança en la Reial Audiència contra Onofre
d'Alentorn, i després per Alexandre d'Alentorn, per un censal Elisabet de
Vilarig per un dipòsit de 200 lliures a la taula de Barcelona: súplica i
diligències. Barcelona. Còpia per a Isabel Dança. [81] p.
Llatí i català
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01.03.05.03.06. PASSIU. CENSALS VENUTS, DEUTES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1622, abril,
13

Àpoca atorgada per Ciprià Torres, botiguer de teles, i protocol·litzada per
Antoni Joan Fita, a favor de Lluís Descatllar de 22 lliures, 19 sous, 6 diners

Moja 1/14

Ciprià Torres confessa haver rebut de Lluís Descatllar 22 lliures, 19 sous, 6
diners en pagament de teles comprades per Hug Desbac, efectuades en el
seu nom pels sastres Ferran i Bernat Soler el 21 de gener, 4 de juliol, 18 i 8
de novembre de 1619, compte de les quals es transcriuen. Barcelona. Còpia
simple estesa per Francesc Reverter, notari de Barcelona. [1] bif.
Llatí i català
1622, maig, Compte estès per Baldiri Clara a Lluís Descatllar
19
Baldiri Clara presenta relació de despeses i entrades relacionades amb la
gestió del patrimoni d'Hug Desbac amb suma definitiva de 65 lliures, 18
sous. [Ripoll]. [1] bif.
Català

Moja 1/7

1622, maig, Testimonis notarials de les àpoques atorgades per Joan Ferrer, Jerònima
31 - 1622,
Sunyer, Antiga Puig i Joan de Gavilans, i protocol·litzades per Francesc
agost, 8
Pasqual, notari de Girona, a favor de Maria Descatllar i Desbac

Moja 1/15

Rafel Monràs, notari de Girona, regentant el protocol de Francesc Pasqual,
estèn testimoni de les àpoques atorgades per Joan Ferrer, cirurgià; Jerònima
Sunyer, monja del monestir de Sant Feliu de Catins; Antiga Puig, viuda de
Pere Puig, i Joan de Gavilans, frare ermità, davant el notari Francesc
Pasqual, a favor de Maria Descatllar i Desbac, el 31 de maig, 14 i 27 de juny,
i 8 d'agost de 1622 respectivament, de 3 lliures, 6 sous i 8 diners; 20 lliures,
10 lliures, 10 sous, i 3 lliures, diners rebuts en concepte de dietes, pensions
de censals, jornals i pedres ametistes. Girona. [1] f. + [3] bif.
Llatí

1623, juliol,
1 / 1623,
juliol, 13

Escriptura de promesa atorgada per Lluís Descatllar davant Antoni Joan Fita, Moja 1/9
notari de Girona
Lluís Descatllar, reconeixent que sa mare Maria Descatllar i Desbac, en
escriptura atorgada el 30 de agost de 1621, li donà el Castell de Rocabruna,
perteneixent a l'heretat dels Desbac, sota pactes i condicions, s'obliga a
satisfer els censals que recauen sobre l'esmentada heretat. Segueix a
continuació escriptura atorgada per Maria Descatllar i Desbac, viuda de Lluís
Descatllar, i els seus fills Lluís Descatllar i Francesc Desbac davant el mateix
notari en la qual, amb la intenció de no deixar dubtes, declaren les persones
a qui Lluís Descatllar ha de pagar per raó dels drets sobre l'esmentada
heretat. Inclou una relació dels censals que es compromet pagar Lluís
Descatllar així com també d'altres que fa la casa Desbac. Barcelona. Còpia
autèntica estesa pel mateix notari autoritzant. [4] f. + [1] bif.
Llatí i català
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01.03.05.03.06. PASSIU. CENSALS VENUTS, DEUTES.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1623,
octubre, 11

Escriptura d'àpoca atorgada per Pere Joan Planes, botiguer de teles de
Barcelona, i protocol·litzada per Antoni Joan Fita, a favor de Lluís Descatllar

Moja 1/17

Bernat Planes, com a procurador del seu germà Pere Joan, reconeix haver
rebut de Lluís Descatllar, 7 lliures, 16 sous com a pagament de 13 pams de
setí plau per un gipó del difunt Miquel Desbac, de Girona. Barcelona. Còpia
estesa per Francesc Reverter, notari de Barcelona. [1] f.
Llatí i català
1624,
setembre,
5 - 1626,
maig, 27

Causa judicial entre Isabel Dança i Jacint Abat

1625,
febrer, 27

Testimoni notarial de l'àpoca atorgada per Pere Vicenç Says, mercader, i
protocol·litzada per Onofre Caixes, notari de Girona, a favor de Lluís
Descatllar

Moja 36/9

Procediments oberts davant Felip Vinyes, jutge de la cúria de les baronies de
Castellví de Rosanes i Martorell, per Isabel Dança, viuda de Joan Dança,
primerament contra Jacint Abat i després contra els seus hereus per negarse a pagar parts d'una collita d'una peça de terra de Castellbisbal: súpliques i
diligències. Barcelona. Còpies per a Isabel Dança. 2 unitats. [11] p.
Català i llatí

Moja 1/21

Onofre Caixes, notari de Girona, estèn testimoni de l'àpoca atorgada per
Pere Vicenç Says, mercader de Girona, a favor de Lluís Descatllar el 27 de
febrer de 1625, de 114 lliures, 10 sous i 6 diners rebuts en concepte de
robes i teixits comprats per Miquel Desbac. Girona. [1] f.
Llatí i català
1625, maig, Causa judicial d'Andreu Blan Ribera contra el comte d'Osona i Salvador de
Moja 475/II/12
9 - 1626,
Boixadors
juliol, 8
Procediment obert per Andreu Blan Ribera per un deute de 300 lliures contra
Magdalena Moliner i de Queralt. Barcelona. Còpia per a Magdalena de
Queralt. [13] p.
Llatí i català
1625, març, Causa judicial entre Magdalena de Queralt i de Moliner i Jaume Morer
Moja 36/10
6 - 1625,
juny, 28
Procediment evocat a la Reial Audiència per Magdalena de Queralt, víuda de
Joan de Queralt, governador de Catalunya, contra Joan Morer de Tossas per
un deute de 1.500 lliures, 11 sous i 5 diners: súpliques, diligències i
fonaments de dret. Barcelona. Còpia per a Magdalena de Queralt. [10] p.
Llatí i català
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1629,
Sentència de la Reial Audiència condemnant a Lluís Descatllar a pagar 708
Moja 1/25
febrer, 14 / lliures, 10 sous i àpoca del seu pagament atorgada per Segismon Damians,
1629,
mercader de Barcelona
novembre, 7
Sentència de la causa judicial seguida en la Reial Audiència entre Segismon
Damians, mercader de Barcelona, i Maria i Lluís Descatllar, mare i fill
respectivament, i Francesc Desbac i Descatllar per la qual Lluís Descatllar és
condemnat a pagar 403 lliures més interessos. A continuació àpoca atorgada
per Segismon Damians en la que reconeix haver rebut de Lluís Descatllar
708 lliures i 10 sous corresponents a la sentència. Barcelona. Còpia simple
de la sentència estesa pel notari Ramon Pellicer i autèntica de l'àpoca estesa
per Jacint Pareja. [6] f. + [1] f.
Llatí
1642, març, Causa judicial entre Isabel Dança i la Universitat i veïns de Bellpuig
7 - 1643,
març, 3
Procediment seguit en la Reial Audiència per Isabel Dança contra la
Universitat de Bellpuig per unes pensions d'un censal. Barcelona. Còpia per
a Isabel Dança. [11] p.
Llatí i català

Moja 475/II/15

1643,
setembre,
7 - 1645,
gener, 13

Causa judicial entre Dalmau d'Ivorra i diversos creditors

Moja 53/3

1656,
setembre,
19 - 1656,
setembre,
25

Execució de la sentencia judicial de la causa entre Raimon i Maria Xammar i
Miquel Meca

Procediment obert per Dalmau d'Ivorra en la Reial Audiència en la causa
contra diferents creditors en què, després de sol·licitar la venda en pública
subhasta de la Baronia de Bellera per poder satisfer el deute amb els
creditors, demana no tingui lloc l'execució sol·licitada pel creditor Lluís Sans:
súplica, diligències i exposició de fets. Barcelona. [34] p.
Llatí i català
Moja 26/76

Dossier amb la lletra citatòria del veguer de Barcelona Joan Ballaró dirigida
al vicari general de Barcelona en la que, a instància d' Antoni Pons i la seva
esposa, demana l'execució de la sentència de la causa oberta en la cúria
eclesiàstica entre Raimon i Maria Xammar i Miquel Meca. L'acompanya les
súpliques i diligències. Barcelona. 2 unitats. [4] p.
Llatí

1662, agost, Requeriment als senyors Narcís Descatllar i Magdalena Desbac per part del
31
jutge ordinari de la Cort Reial de Girona a instància de Miquel Ferran

Moja 1/31

Josep Pujadas, jutge ordinari de la Cort Reial de Girona, notifica als senyors
Narcís Descatllar i Magdalena Desbac que per part de Joan Riera, canonge
de la Seu de Girona, i en nom de Miquel Ferran, li són estades presentades
lletres amb una plica d'articles segellades de la Audiència de Catalunya de la
causa que es segueix entre l'esmentat Miquel Ferran d'una part i Narcís
Descatllar i Magdalena de l'altra, requerint-los a veure jurar els testimonis
cridats per part de Miquel Ferran sobre els esmentats articles en mà i poder
del notari i escrivà, al qual ha comès l'examen dels testimonis i recepció dels
juraments. Girona. [1] f.
Català
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Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1671,
novembre,
20

Rebut estès per Jaume Fàbrega, prevere, com a procurador de l'abadessa
del Convent de Sant Daniel, a favor de Lluís Descatllar i de Cartellà en
concepte de dues pensions de censal

Moja 1/32

Jaume Fàbrega confessa haver rebut de Lluís de Descatllar i de Cartellà, 50
lliures en concepte de dues pensions de censal de 25 lliures cada una
corresponent als anys 1664 i 1665. [Barcelona]. 1 f.
Català
1682,
setembre,
26 - 1702,
agost, 22

Causa judicial entre Josep de Pinós i Miquel d'Alentorn d'una part i Francesc
Junyent Pons i Francesc Junyent i Marimon d'una altra

Moja 318/37

Procediments oberts inicialment per Josep de Pinós i després continuats per
Miquel d'Alentorn contra Francesc Junyent i després pel seu fill, com a
creditors, així com també Ramon de Copons, de les rendes del castell i
terme de Puigvert: fonaments de dret i diligències. Amb unitats àcefales i
mancades de les darreres pàgines. Barcelona. Còpia per als nobles Pinós. 3
unitats [369] p.
Llatí i català

Fons Marquesat de Moja
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01.03.05.04.01. CÀRRECS MILITARS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1472, maig, Carta del rei Joan II a [Margarida d'Avellaneda]
5
Joan II mana a [Margarida d'Avellaneda], esposa de Pere Desbac i de
Rocabruna, recluti el màxim nombre de peons per a la guerra i els enviï a
mossèn Palou. Figueres. 1 p.
Català

Caixa XI/45

1473,
gener, 6

Caixa XI/47

Carta del rei Joan II al capità Pere Desbac
Joan II dóna instruccions al capità Pere Desbac per intentar recuperar el
comtat del Rosselló. Figueres. 1 p.
Català

1474,
desembre,
11

Carta del rei Joan II a Pere Desbac

1474,
desembre,
23

Carta del rei Joan II al capità Pere Desbac

1474, juliol,
6

Carta del rei Joan II a Pere Desbac de Rocabruna

Caixa XI/51

Joan II nomena a Pere Desbac capità de Vilafranca de Conflent i li
encomana la defensa i provisió de queviures de dita vila. Girona. 1 p.
Català
Caixa XI/52

Joan II justifica al capità Pere Desbac el retard en la paga dels 100 soldats
que té mobilitzats. Girona. 1 p.
Català
Caixa XI/48

Joan II demana a Pere Desbac de Rocabruna, capità, ajuda militar per a la
vila d'Arles, amenaçada pels francesos. Barcelona. 1 p.
Català
1474,
novembre,
30

Carta del rei Joan II al capità Pere Desbac

1474,
setembre,
16

Carta del rei Joan II a Pere Desbac

1475,
desembre,
25

Carta del rei Joan II a Pere Desbac i de Rocabruna

1475,
desembre,
25

Carta del rei Joan II a Pere Desbac

Caixa XI/50

Joan II dóna instruccions al capità Pere Desbac, capità, sobre assumptes de
guerra i petició d'informació sobre la possibilitat del pas de carruatges i
atzembles. Castelló. 1 p.
Català
Caixa XI/49

Joan II notifica a Pere Desbac el nomenament de capità del Conflent al
vescomte d'Èvol. Castelló. 1 p.
Català

Caixa XI/54

Joan II a Pere Desbac i de Rocabruna sobre els 100 homes de reforç i els
diners per pagar els soldats que li envia. Girona. 1 p.
Català
Caixa XI/55

Joan II comunica a Pere Desbac, capità, l'arribada de l'abat de Sant Pere de
Rodes amb notícies sobre el pagament dels soldats d'Arles i Vilafranca.
Girona. 1 p.
Català
Fons Marquesat de Moja

1142

01.03.05.04.01. CÀRRECS MILITARS.
Data(es)
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1475,
febrer, 8

Carta del rei Joan II a Pere Desbac i de Rocabruna

Caixa XI/53

Joan II felicita a Pere Desbac i de Rocabruna per la presa del Capdet
Ramonet i d'altres, i demanant-li que envïi 100 càrregues de blat de Perpinyà
a Castellnou. Castelló. 1 p.
Català

1634,
Lletra de Felip IV a Francesc Desbac
setembre, 7
El rei Felip IV assabentat pel lloctinent i capità general de Catalunya dels
serveis prestats per Francesc Desbac en la defensa de Catalunya li ho
agraeix. Signatura estampillada. Madrid. [2] p.
Castellà

Moja 1 bis/1

1637,
Lletra de Felip IV a Francesc Desbac
setembre, 9
El rei Felip IV, després d'informar de la defensa de les fronteres que porta a
terme el lloctinent i capità general, mana a Francesc Desbac que com ho ha
acostumat fent estigui al seu servei. Signatura autògrafa. Madrid. [2] p.
Castellà

Moja 1 bis/4

1647, juliol,
14

Moja 1 bis/5

Despatx de Felip IV a Guillem Ramon de Moncada i Castro, marquès
d'Aitona i lloctinent i capità general de Catalunya
El rei participa al lloctinent que, en consideració als serveis prestats per Pere
Desbac, ha resolt fer-li mercè de 50 escuts; per la qual cosa mana doni ordre
que es faci el pagament. Inclou les diligències de l'ordre del lloctinent i els
assentaments dels veedor i comptadors de l'exèrcit. Madrid i Barcelona.
Signatura autògrafa. [2] p.
Castellà

1652, abril,
18

Llicència de Francisco de Orozco, lloctinent i capità general de Catalunya,
atorgada a Pere Desbac

Moja 1 bis/6

El lloctinent en consideració que Pere Desbac, cavaller de l'Ordre de
Santiago i soldat de la companyia de cavalls del comissari general Fernando
Gallo, es troba malalt, li concedeix llicència, ordenant als oficials reials que
no impideixin el seu viatge i s'assenti l'ordre en els llibres de la veeduria i
comptaduria general de l'exèrcit. Barcelona. 1 p.
Castellà
1654, abril,
30

Privilegi de concessió del càrrec d'alcaid del Castell de Lleida atorgat per
Felip IV a favor de Pere Desbac

Moja 1 bis/8

Felip IV en consideració als mèrits que concorren en la persona de Pere
Desbac li concedeix el càrrec d'alcaid del Castell de Lleida vacant per ascens
de Jeroni d'Argensola. Signatura autògrafa. Segell penjant. Madrid. [3] p.
Llatí castellà

Fons Marquesat de Moja
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01.03.05.04.01. CÀRRECS MILITARS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1654, març, Lletra de Felip IV a Pere Desbac
2
Felip IV en consideració a que va fer mercè a tots els soldats que es
trobaren en el setge de Barcelona d'un escut d'aventatge, i donat que Pere
Desbac fou un dels soldats que participaren en la recuperació de la ciutat, li
concedeix l'escut i mana al capità general o oficial que governi l'exèrcit en el
lloc on ha de servir, doni l'ordre necessària amb la finalitat que se li faci
assentament de l'esmentat escut. Signatura autògrafa. Madrid. 1 p.
Castellà

Fons Marquesat de Moja

Moja 1 bis/7
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01.03.05.04.02. CÀRRECS ECLESIÀSTICS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1653, març, Lletra d'absolució estesa per Francisco González a favor de Lluís Desbac
20
Francisco González, de la Companyia de Jesús, estèn absolució a favor a
favor de Lluís Desbac. Roma. Imprès i manuscrit. 1 p.
Llatí

Fons Marquesat de Moja
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01.03.05.04.03. CÀRRECS PÚBLICS.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1464,
novembre,
26

Carta del rei Joan II a Pere Desbac

Caixa XI/44

1472,
novembre,
12

Carta del rei Joan II a Pere Desbac i de Rocabruna

Joan II anuncia l'arribada de Gregori Molgosa, doctor en lleis, enviat com a
representant de les darreres Corts de Barcelona. Tarragona. 1 p.
Català
Caixa XI/46

Joan II notifica a Pere Desbac i de Rocabruna que ja ha rebut el memorial
que li ha tramès a través l'abat de Sant Pere de Rodes. Barcelona. 1 p.
Català

1578, maig, "Causa criminal instada per Joan Clement Roder contra devastadors de las
5 - 1578,
suas terras"
setembre,
23
Llibre amb la causa oberta en la Cúria Reial de Girona per la denúncia de
Joan Climent Rodés que el veguer de la ciutat no intervingué davant la
devastació d'una peça de bosc del seu mas per part de Pere Desbac i altres
persones armades. Consten la súplica del denunciant, requeriments,
diligències judicials i ldeposicions. Girona. [301] p.
Llatí català

Moja 276/II

1653, març
30

Moja 353/III

Títol de doctor en ambdós drets a favor de Lluís Desbach i Descatllar
Títol de doctor en ambdós drets expedit a favor de Lluís Desbach i
Descatllar, de Girona.
Llatí

Fons Marquesat de Moja
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01.03.06. PATRIMONI DESVERN.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1730]

"Donació feta per Pere Desbach a Pere Desbach son fill de edat de set anys
donant-li per curadora a Caterina Desbach y Desvern sa mare ab decret de
veguer de Gerona, feta en Salrrà en poder de Dalmau Ombert, notari de
Gerona a 17 de fabrer 1522"

Moja 276/I/1

Nota en què es troben assentats els regestos de tres títols: l'escriptura de
venda d'un censal de 120 lliures de preu atorgada per Lluís Desvern i el seu
fill Pere a favor de Caterina Desbac, esposa de Pere i curadora del seu fill; la
donació del mateix censal atorgada per Pere Desbac a favor de la Fundació
dels Aniversaris de l'Església de Sant Feliu de Girona, i la sentència per la
qual l'hisenda de la casa Avellaneda fa ser adjudicada a favor de Pere
Desbac, imposant silenci a Pau Renart. [Barcelona]. [2] p.
Català
[c. 1550]

Lletra de Pere Desbac a Pere Desvern

Moja 233/2/2

Dossier amb la missiva de Pere Desbac. S.l. 1 carta. 1 p.
Català
1367,
gener, 10

Carta del rei Pere III a Pere Desvern

Caixa XI/31

Pere III convoca a Pere Desvern a la ciutat de Lleida amb els seus homes a
cavall. Barcelona. 1 p.
Català
1367,
gener, 15

Carta del rei Pere III a Pere Desvern

Caixa XI/32

Pere III convoca a Pere Desvern amb els seus cavallers a Barcelona en
comptes de Lleida com li havia manat en carta anterior, pel perill que
significava el retorn de companyies franceses al seu país passant per
Catalunya. Barcelona. 1 p.
Català
1428

"Comptes de Marina, muller relicta de mossèn Pere Desvern, mayor de dies Moja 553/II
quòndam, de la administració per si y per la tudoria de na Constansa Ricarda"
Llibre d'entrades de pensions de censals i de despeses (enterrament de Pere
Desvern) domèstiques.
Català

Fons Marquesat de Moja

1147

01.03.06. PATRIMONI DESVERN.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1500 - 1528 "Libre de deu y deig en què ha algunes partides continuades per mossèn
Pere […] de proseguir per mi Pere Desvern en aguost de 1523"

Moja 88

Registre comptable redactat per Pere Desvern en què, per una part, es
troben assentades despeses relacionades amb la draperia (encàrrecs a
moliners de drap, retorcedors, paraires, tintorers, calceters i saboners de les
comarques de Girona) i els seus pagaments per la venda de llana, forment,
anyells, vi, pells...; per una altra despeses per la compra de cavalls, bestiar
de llana, diners prestats, enterrament del sogre... A partir del foli 158 es fa
constar "Libre Maior" amb assentaments datats amb una cronologia anterior,
de 1500 a 1510, principalment de sous i pagament de vestir i calçar de
personal llogat de la casa. En notes separades, amb rebuts i comtes, es
troba el "Pacte e concòrdia feta entre senyer en Jaume Sagell, tintorer,
habitant en la vila de Monells, e yo Pere Desvern de com me te de tenyir la
llana y qualsevol manera de draps y de la forma de la paga fet en joliol de
1523" i una carta d'Elisabet Desvern i Benda dirigida al seu cosí comunicant
la mort del pare, Francesc Benda. [Girona]. [106] p.
Català
1515,
desembre,
28

Lletra de Josep Viader a Pere Desvern

1536,
gener, 3 1536,
octubre, 23

Causa judicial seguida davant Pere Ferran de Felices, jutge de la Cúria
eclesiàstica del Bisbat de Girona, entre Antoni Baldomar i Jeroni Desvern

1545 /
[1740]

Benefici de Sant Julià i Santa Basilisca

Moja 233/2/1

Dossier amb la lletra de Josep Viader sobre un plet seguit davant la cúria
eclesiàstica. La Bisbal [d'Empordà](Baix Empordà). 1 carta. 1 p.
Català
Moja 249

Plet obert a instància d'Antoni Baldomar, canonge i tresorer de la Seu de
Girona, contra Jeroni Desvern, obtentor del Benefici de Sant Pere de
l'església de Corçà, pel patronatge de l'esmentat benefici. Girona. [477] p.
Llatí i català
Moja 248/5

Dossier amb un petit resum històric anònim del benefici i declaració d'Onofre
Desvern, fill de Pere Desvern en relació al benefici. [Barcelona]. 2 unitats. [6]
p.
Català i llatí
155[7],
febrer, 27 /
1557,
setembre,
29

Lletres de Jeroni Desvern a Pere Desbac

Moja 233/2/3

Dossier amb les lletres de Jeroni Desvern, tractant d'heretats i terres. Girona.
2 cartes. [2] p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.03.06. PATRIMONI DESVERN.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1557, març, Llibre de comptes i notes de Francesc Desvern
Moja 557/VI
17 - 1592,
gener, 9
Registre de Francesc Desvern en què fa constar els ingressos de l'heretat
del patrimoni Benda (lloguers, vendes, arrendaments), a continuació la
relació de diferents peces de terra, i ací i allí notes "per memòria" i regestos
d'escriptures; despeses per reparacions en l'heretat Benda (materials d'obra i
jornals), "mals pagats per la casa de Vern any 1557" (pensions de censals),
diners donats al seu germà, despeses pel manteniment de l'heretat dels
Verns; entrades i eixides, lloguers de mossos d'un treballador, relació de
causes judicials obertes en la Reial Audiència, relació de llibres, inventari de
censals lluïts... L'acompanya un plec d'un altre registre comptable del mateix
estil del període 1566 - 1579. Girona. 2 unitats. [99] p.
Català
1579,
desembre
16- 1591,
març

"Diari comensat per mi Francesc Desvern y Benda a xvi de dezembre 1579"

Moja 353/IV

Llibre d'ingressos i despeses, així com també de collites i tasques en camps
de vinyes.
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.04. PROCEDÈNCIA DESCONEGUDA.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1370]

Relació de pagaments de la família Gualbes

Moja 56/55

[Barcelona]. [6] f.
Català
[1400]

Relació de rendes donades per mossèn Pelegrí a mossèn Mas

Moja 227/23

Nota anònima en què consten censos i altres drets deixats per mossèn
Pelegrí a un tal mossèn Mas. [Barcelona]. [4] p.
Català
[1510]

"Capbreu del benefici de Sant Antoni ters y de la capellania de Santa
Bàrbara en Santa Maria del Mar fundats"

Moja 231/18

Llevador que reuneix primerament les rendes del benefici de Sant Antoni i en
segon terme de la capellania de Santa Bàrbara i en la que es fan constar el
concepte (censos i censals) amb els noms dels censataris i censalistes i les
quanties. [Barcelona]. [3] p.
Català
[1571]

"Benefici de tots los sants en la S[an]ta Iglesia de Lleyda"

Moja 26/74

Causa oberta en la cúria eclesiàstica de Lleida entre Joan Baró i Francesc
Moliner, noble de la vila de la Granadella, pel benefici anomenat de Tots els
Sants. Lleida. Còpia autèntica signada per Francesc Calaf. [25] p.
Llatí

[1595]

"Compte del que se ha pagat y cobrat de la pia causa de mossèn Domènech Moja 368/III/2
y lo que resta a cobrar"
Relació anònima en què figuren en primer lloc pagaments, entre els quals es
troben censos, per les despeses d'un adob d'una casa de la causa pia,
honoraris professionals d'advocat, i a continuació el cobrament de pensions
de censals. [Girona]. [4] p.
Català

[1600]

Nota de sumes de diferents quantitats de lliures i sous

Moja 11/III/80

Sumes descontextualitzades. [Barcelona]. 1 p.
[1600]

Nota referent a la venda de 200 lliures de censos atorgada pel rei Jaume de
Mallorca al Convent de Santa Clara

Moja 11/III/78

Nota sobre una escriptura de venda de 200 lliures de censos atorgada pel rei
en Jaume de Mallorca al Convent de Santa Clara en què es fa constar el
registre del llibre i el foli on es troba, però no la data i l'arxiu.
Català
[1680]

Al·legació sobre una successió fideïcomissària fundada per Ferrer de Canet

Moja 38/II/27

Informe acèfal de les dues primeres i també de les darreres pàgines. Imprès.
S.l. S.n. Impr. 38 p.
Català i llatí

Fons Marquesat de Moja
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01.04. PROCEDÈNCIA DESCONEGUDA.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

[1720]

Inventari del mas Soler

Moja 11/III/76

Inventari dels béns del mas Soler de la Torre de Reixac en el qual es
detallen les coses trobades en el celler i el graner. [Montcada i Reixac (Vallès
Occidental)]. [Esborrany]. [2] p.
Català

[1720]

"Causa pia de Francesch Rochfinestras"

Moja 340/I/6

Nota en què es troben assentats els censals, font d'ingressos de la causa
pia, creats el 1650 i 1650 i altres llegats. [Barcelona]. 1 p.
Català
[c. 1660]

Lletra del nunci i bisbe de la diòcesi de Gravina (La Puglia, Itàlia?) al virrei de Moja 233/2/108
Napòls
Dossier amb la missiva enviada pel nunci i bisbe de de la diòcesi de Gravina
al virrei tractant d'un afer dels frares domínics. Barcelona. Còpia. 1 carta. [2]
p.
Castellà

1341,
febrer, 4 1357,
febrer, 25

"Capbreu de las rendas que rebia en Palarava lo Monestir de Sant Feliu de
Guíxols"

1417,
setembre,
18

"Capítols matrimonials de Joan Puig y Angelina Roure, tots de Barcelona"

1428,
setembre,
18

Carta del rei Alfons a Jaume Bou i Jaume Gots

1447, juny,
[5] - 1448,
agost, 30

Causa judicial entre Francesc Corbera i Isabel de Tagamanent

Moja 346

Capbreu amb confessions atorgades per emfiteutes de Parlavà a favor de
l'abat de Sant Feliu de Guíxols, senyor de l'esmentat lloc. [Parlavà (Baix
Empordà)]. Còpia signada per Jasperti Rubey, notari per autoritat de l'abat
de Sant Feliu de Guíxols, el 1389. [74] p.
Llatí
Moja 227/6

Contracte de capítols del matrimoni entre Joan Despuig i Angelina Roure,
filla de Gilabert i d'Angelina, pels quals Gilabert Roure fa donació a la seva
filla de 20.000 sous i Joan Despuig li fa escreix de 30.000 sous, entre altres
pactes i condicions. [Barcelona]. Esborrany. [13] p.
Llatí i català
Caixa XI/39

El rei Alfons a Jaume Bou i Jaume Gots, de Sant Pere Pescador, sobre la
causa que mantenen contra Ponç de Caramany i la seva filla Elionor per la
propietat d'un tros de terra a la dita parròquia. València. 1 p.
Llatí
Moja 369

Procediment obert entre Francesc Corbera, fill i hereu de Joan de Corbera, i
Isabel de Tagamanent, vídua de Bernat de Tagamanent, de la vila de
Granollers, per donacions del seu pare Joan de Corbera. [Barcelona]. [306] p.
Català i llatí

Fons Marquesat de Moja
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01.04. PROCEDÈNCIA DESCONEGUDA.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1459, maig, Carta de Ramon Dusari als preveres de la diòcesi de Barcelona
5
Ramon Dusai, doctor en drets i canonge de Barcelona, ordena als preveres
de la diòcesi que citin a Bernat Munt, mercader de Barcelona per a què
testifiqui en la causa per legitimació de Berenguer Martí. Barcelona.
Esborrany o còpia. 1 p.
Llatí

Caixa XI/81

1463

Moja 553/III

Causa judicial seguida contra Narcís Fonoll, mossèn Alfonso del Castillo i
Joan Villa per traïdors a la Vila de Santa Coloma de Queralt.
Causa judicial seguida contra Narcís Fonoll, mossèn Alfonso del Castillo i
Joan Villa per traïdors a la Vila de Santa Coloma de Queralt.
Català i llatí

1478,
Testament de Pere de Mitjavila
setembre, 7
Pere de Mitjavila disposa les darreres voluntats amb l'elecció de
marmessors, disposició de llegats i fa hereu universal al seu fill Pere.
Figueres. Còpia autèntica estesa i signada per Pere Figueres, notari de
Figueres, el 18 d'abril de 1518. [3] p.
Llatí

Moja 276/I/15

1515, maig, "Causa pia de Pere Descoll, canonge de Gerona"
7 - 1605,
desembre, Llibre de la causa pia instituïda per Pere Descoll en el qual es troben
31
assentats l'escriptura de fundació de 7 de maig de 1515 i les posteriors,
bàsicament de censals comprats i venuts pels administradors de la causa
pia. Girona i Fornells de la Selva (Gironès). Còpies autèntiques esteses per
Miquel Galí, Onofre Caixas, Joan Riurans i Pere Vinyoles. [92] p.
Llatí i català

Moja 364

1521,
desembre,
28

Caixa XI/83

Rebut estès per Pere Rabassa a favor de Perot Clariana
Pere Rabassa, procurador de Bernat Loteres, paborde de la Seu de
Barcelona i curador de Rafael Rabassa, beneficiat del segon benefici sots
invocació de Sant Salvador, també dit de l'Espina, en la seu de Barcelona,
reconeix haver rebut de Perot Clariana, doctor, 27 sous com a cens d'un hort
que té el dit Clariana prop del Carme pel dit benefici. Barcelona. 1 p.
Català

1524, agost, Carta de l'emperador Carles V a Francesc Vilallonga
16
Carles V demana a Francesc Vilallonga que segueixi les instruccions que de
part seva li donarà el capità general. Valladolid. 1 p.
Castellà

Fons Marquesat de Moja
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01.04. PROCEDÈNCIA DESCONEGUDA.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1564, abril,
25 - 1568,
maig, 25

Llibre de comptes de la curadoria dels pubills del difunt Salvador Pons,
assaonador de Barcelona

Moja 367

Registre portat pels curadors i tutors, Antoni Samsó, prevere; Joan Baga,
sastre, i Joan Saurina, assaonador, amb els rebuts estesos pels cobradors
(despeses pel llibre, sepultura, roba...), els assentaments de pagaments, un
inventari dels béns de la casa del difunt en el carrer dels Assaonadors i la
seva venda en públic encant. Barcelona. [37] p.
Català
1564, agost, Llibre factici de títols jurídics de cases de la ciutat de Valladolid propietat
7 - 1609,
d'Alonso Manrique de Lara
març, 13
Volum amb 42 instruments protocol·litzats referents a cases del patrimoni d'
Alonso Manrique de Lara situades en la ciutat de Valladolid. Inclou sense
relligar una escriptura de venda de les cases de Antonio de Vera. Valladolid.
Còpies autèntiques. [866] p.
Castellà i llatí

Moja 202

1564, maig, "Causa pia de Rueda"
Moja 368/III/1
11 - 1566,
maig, 4
Dossier sobre la causa pia fundada per les disposicions testamentàries de
Joan Rueda, prevere, que inclou la clàusula testamentària en què disposa la
voluntat de fundar una causa pia per a maridar donzelles, una acta de
nomenament d'administrador de la fundació, una acta de l'elecció dels jurats
de la vila de Freixneda i l'aprovació del nomenament de l'administrador.
Freixneda (Terol) i Barcelona. Còpies autèntiques signades per Maties Falcó,
Pau Calopa, Pere Mambla i Francesc Vilar. 4 unitats. [14] p.
Llatí, català i castellà
1568,
febrer, 13 1586,
desembre,
19

"Venda de ce[nsal ....] Fransesch Segarra [...] xxx L. venut a la causa pia [de Moja 368/II
B]eneta Vinyes [...], pagadors lo die o festa de Sant Antoni del mes de janer".

1574, abril,
17

Escriptura de poders atorgada per Joana de Centelles a Jeroni Moragues

Llibre que recull, relligades, les escriptures de dos censals venuts a la causa
pia de Beneta Vinyes. En el primer, Francesc Segarra, mercader de
Barcelona, ven un censal mort de 30 lliures i de pensió anual 30 sous que
anterioment havia venut Gaspar Padrís, pagès i habitant de Sant Andreu de
la Barca, a son pare Bernabé el 9 de gener de 1549 (inclou àpoques i la
primera venda). En el segon Gabriel Aroles, mestre de cases de Barcelona, i
la seva esposa Àngela venen un censal mort de 70 sous. Barcelona. Còpies
autèntiques signades per Jaume Massaguer, Pere Pau Vidal i Tomàs Boera.
[43] p.
Llatí

Moja 56/19

Joana de Centelles, davant el notari Francesc Pedralbes, atorga poders a
Jeroni Moragues. Barcelona. Còpia autèntica signada pel notari Ramon de
Vilana Perlas el 9 de gener de 1668. Barcelona. [3] f.
Llatí

Fons Marquesat de Moja
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01.04. PROCEDÈNCIA DESCONEGUDA.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1574,
setembre,
18

Escriptura de donació atorgada per Miquel Conill a favor de la seva germana Moja 332/III/5
Antònia
Miquel Conill, pagès de Vilavenut, dóna 150 lliures i dues arques a la seva
germana Antònia, la qual les accepta i les aporta en concepte de dot al seu
matrimoni amb Miquel Andreu, pagès d'Orriols. Girona. Còpia autèntica
estesa per Narcís Gifra, notari de Girona. [6] p.
Llatí

1575, maig
15

Testament de Jaume Coversi

Moja 559/VI

Testament atorgat per Jaume Coversi, batlle de la Batllia de Santa Maria de
Riudarenes, davant el domer de l'església parroquial de Sant Martí de
Riudarenes, Antic Morell, pel qual elegeix marmessors Joan Joer, Antic
Morell, la seva esposa Antiga Manresa, Joan Ferrer, Miquel Pou (i en
absència seva el seu fill Miquel) i Jaume Coversi. Còpia autènticada pel
rector Pere Saber.
Català i llatí

1585 1607,
desembre,
10

"Libre de la causa pia de Garava Rocalaura portat per Miquel Pons"

1587,
febrer, 4 1606, juny,
22

Llibre de comptes de Miquel Pons

Moja 366

Registre amb assentaments de rebuts estesos pels cobradors de Miquel
Pons, assaonador, i Francesc Pons, estudiant, com a procurador i hereu de
Lluïsa Pons respectivament de la causa pia; entrades per pensions de
censals i d'altres sense concepte, així com també de despeses (pagaments a
Miquel Pons, salari del mateix Miquel Pons, drets de taula...). [Barcelona].
[18] p.
Català
Moja 368/I

Registre comptable, cobraments i despeses, portat per Miquel Pons,
assaonador, de la causa pia d'Agustí Esteldat (fundada en la capella d'en
Marcus), de 1589 a 1605; de les despeses d'enterrament i de les
disposicions testamentàries d'Antoni Samsó, prevere i oncle de Miquel Pons,
de 1587 a 1596; i de l'administració de la causa pia de Miquel Parer, de 1593
a 1596. Amb assentament de rebuts estesos, entre altres, per Joan Sala,
notari de Barcelona; Francesc Vidal i Arcís Vilar, frares agustinians; Rafel
Carles, prevere i sacristà... Inclou, sense relligar, comptes d'entrades i
despeses de la causa pia d'Agustí Esteldat i una nota dels impagaments
d'una heretat. Barcelona. [71] p.
Català

Fons Marquesat de Moja
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01.04. PROCEDÈNCIA DESCONEGUDA.
Data(es)

Títol/Descripció

Topogràfic

1619 [1650]

"Libre de memòria de la Sala de la villa de Alzira dit de Tamarit"

Moja 34/I

Pere Tamarit, racional d'Alzira, redacta per "memòria" de la vila una relació
dels dies de festa de la localitat (f. 3), els salaris del càrrecs de la vila (f. 5-6,
178), àpoques (f. 8, 21), quitaments (f. 13), deutes a la vila (f. 20),
assentament d'aconteixaments esdevinguts a Alzira (f. 25-26), censals
pagats (f. 30), inventari de l'arxiu del municipi i sumaris d'alguns llibres de
privilegis i per temes (f. 31v-37r, 39r-47r, 51r-63v, 65r-66v, 68v-69r, 70v-71v,
73rv, 75r-116v, 130r-131v, 136r-144r, 148r-157r, 160r-162v, 167r-170v, 174r178r, 182rv, 186r-188v, 193r-196v, 198r, 200r-204r) i la crònica o "memòries"
de la vila, amb l'assentament, entre altres, de la mort de monarques,
entrades reials i la transcripció de 3 cartes reials (f. 117v-126r). Inclou un
sumari a l'inici i una taula al darrere (f. 273r-282v). [Alzira]. [289] p.
Català i llatí
1632,
febrer, 6 /
1803,
octubre,
30 - 1842,
juliol, 30

Barons de Barxeta

Moja 543/21

Dossier amb un certificat de Jaume Lluís Cabanes, notari de València, d'una
minuta de la donació atorgada per Gaspar Josep Tallada, cavaller, senyor de
la Barxeta, a favor del seu fill Joan Tallada; una disposició reial en relació a
una petició de Vicente Tallada, abans Sousa, baró de Barxeta; l'inventari
post mortem dels béns de Josep Ronda Llorca, i testament de Jerònima
Martínez, esposa de Manuel Sousa, i un arbre geneològic dels avantpassats
de Manuel de Sousa. València, Altea (Alacant), Villel (Terol), Madrid.
Originals i còpies. 5 unitats. [16] p.
Castellà

1632, maig, "Causa pia de Gràcia Julià, viuda de Joan Francesch Julià de Perpiñà"
14
Dossier amb la partida de taula de canvi en la que es fa constar que Mateu
Forner, mercader; Gismundo Bofill, notari; Antoni Masclans, notari de
Barcelona, i Anna Maria Vidal, viuda de Gaspar Vidal, tots curadors d'Anna
Vidal, filla i hereva de Gaspar Vidal, el pagament als administradors de la
causa pia de Gràcia Julià, viuda de Joan Francesc Julià, mercader de
Perpinyà, mitjançant censals. Barcelona. [2] p.
Llatí i català

Moja 340/I/9

1634,
gener, 19 1647,
febrer. 27

Moja 53/6

Causa judicial entre Maria de Pau Boixadors i Dalmau d'Ivorra
Procediment en la causa oberta en la Reial Audiència entre Maria de Pau
Boixadors i Rocabertí, viuda de Dídac de Rocabertí Pau i de Bellera, i
Dalmau d'Ivorra i altres: súplica i diligències. Barcelona. [15] p.
Llatí i català

1640, març, Causa judicial davant la taula dels testaments entre Caterina del Sol i Maria Moja 232/23
Àngela Tomàs per la causa pia fundada per Jeroni Rossanes
27 - 1650,
setembre,
20
Procediments oberts per Maria Àngela Tomàs, muller de Francesc Suro,
corder de Barcelona, contra Caterina Sol i Rosanes, administradora de la
causa pia fundada per Jeroni Rosanes, per mala administració de la causa
pia i comptes de les despeses del plet, certificat notarial d'una àpoca, sumari
de comptes i rebut signat per Josep Garau a favor de Caterina del Sol.
Barcelona. 8 unitats. [102] p.
Català i llatí
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1647,
novembre,
27 - 1654,
febrer, 26 /
1828,
novembre,
7 - 1885,
octubre, 27

Compres d'immobles realitzades per Josep Safont

Moja 540/2

1658,
octubre

Lletra certificatòria del tinent de corregidor de la ciutat de Valladolid

Dossier amb relacions d'unitats documentals referents a propietats (cases de
Bartomeu Soler, Bru Artós, Vicenta Ragull i Onofre Robert) comprades per
Josep Safont, que devien formar part d'expedients, ara incomplets, i títols de
propietat, entre els quals hi ha les escriptures d'establiment atorgades per
Elena d'Ivorra i altres i Elizabet Cabrer a favor de Ramon Tramolet i Joan
Porqueres respectivament d'una casa de Barcelona, comptes i notes.
Barcelona. 12 unitats. [102] p.
Castellà i català
Moja 26/80

El tinent de corregidor de la ciutat de Valladolid fa saber i dóna fe a fra Juan
Cebrián, arquebisbe de Saragossa i virrei i capità general del Regne d'Aragó
i del Consell d'Estat del rei, i als senyors jutges i justícies davant els quals es
presenti la present lletra i papers adjunts, que, havent-se presentat súpliques
d'Isabel Blanes i Centelles i de Miquel Salva de Vallgornera i de la seva
esposa Jerònima, tots veïns de Barcelona, sol·licitant una provança a partir
d'un articulat, ho realitzà i en l'execució de la qual, Antonio Carranza,
procurador dels suplicants, presentà testimonis que foren interrogats; a tots
els quals, a parer seu, cal donar crèdit i feu estendre còpia de les seves
compareixences. No fa constar el motiu del procediment. Valladolid.
Esborrany. 1 p.
Castellà
1661,
octubre, 1

"Causas pias y almoinas de las parroquias de Montmell, de Selma y de
Marmellà, del Bisbat de Barcelona"

Moja 340/I/5

Dossier amb l'escriptura de poders per a poder cobrar atorgats per Isidor
Ferrer, rector de Montmell; Ramon Güell i Isidor Campanera, jurats de
Montmell; Francesc Pau Fàbregues, rector de Sant Cristòfol de Selma,
Ramon Ferrer i Gaspar Figueres, jurats de Selma; Onofre Massip, rector de
Sant Miquel de Marmellà, Gabriel Ferrer i Isidor Pons, pagesos de la
Llaveneta de l'esmenat terme de Marmellà, tots administradors de les causes
pies de les seves parròquies, a favor d'Onofre Massip, prevere. Santa Maria
de Salbà (Bisbal del Penedès, Baix Penedès). Còpia autèntica estesa per
Bartomeu Prat. [3] p.
Llatí
1664,
desembre,
1 - 1678,
setembre,
17

Escriptures atorgades per la família de Josep Oliveres

Moja 341/14

Dossier amb: l'escriptura de poders atorgada per Josep Olivers i la seva
esposa a favor de Josep Rovira; l'àpoca atorgada davant Bernat Servija i
l'escriptura de creació de censal atorgada davant Josep Font, tots dos
notaris de Manresa, per Josep i Francesc Oliveres, pare i fill respectivament,
a favor de Josep Vilomara, blanquer i a la seva esposa Francisca Oliveres, i
als administradors de la Confraria de Sant Nicolau, respectivament. I
finalment, censal venut per Francesc Oliveres, que empenyora una peça de
terra, a favor dels administradors de les misses quotidianes de la Seu de
Manresa (inclou relligat amb el censal una concòrdia signada entre Antic
Corrons i les germanes Agnès i Lucrècia Salas i uns poders atorgats per
Francesc Corrons) Manresa (Bagès). Còpies autèntiques. 5 unitats. [38] p.
Català i llatí
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1677, juny
29

Capítols matrimonials d'Ignasi de Tord i Teresa de Cortada

Moja 559/II

Capítols atorgats davant el notari de Barcelona Ramon Vilana Perlas del
matrimoni entre Ignasi de Tord i Granollachs, fill de Josep de Tord i de
Peguera, difunt, i de Jerònima de Tord i de Granollachs, víuda, i Teresa de
Cortada, filla de Jaume Cortada, correu major del rei i baró de Maldà i
Maldanell, i de Teresa de Cortada i Cabanyes. Còpia autèntica.
Català i llatí
1683,
desembre,
4 - 1683,
desembre,
16

Causa judicial entre Francesc Elies i Miquel Cruïlles

1694,
gener, 26 1694, abril,
21

Causa judicial entre Maria Sayol i els cònjuges Ginós

1695, juliol,
21

Escriptura de poders atorgada per Maria Daurell a favor de Cicília Milan

Moja 53/52

Procediment de suplicació obert en la Reial Audiència per Francesc Elies,
pagès de Monistrol, en la causa contra Miquel Cruilles, sastre de Barcelona:
súplica i diligències. Barcelona. Còpia per a Teresa Desbosc. [4] p.
Llatí i català
Moja 53/56

Procediment obert en la Reial Audiència per Paula d'Alentorn en la causa
entre Maria Sayol contra els Ginós: súplica i diligències. Barcelona. Còpia
per a Paula d'Alentorn. [4] p.
Llatí i català
Moja 341/16

Maria Daurell, habitant de Barcelona, natural del terme de Rajadell, de la
vegueria de Manresa, faculta a Cicília Milan, vídua, perquè en nom seu pugui
vendre una peça de terra del terme de Rajadell. Barcelona. Còpia autèntica.
[3] p.
Llatí
1696, agost, Cartes de Carlos Sousa a Jaime Sousa, Dionísio Roz, José Moros de Alcalá i Moja 543/19
26 - 1700,
Agustín Jotgiu
gener, 13
Dossier amb un plec relligat de missives de Carlos Sousa dirigides al seu
germà Jaime i a Dionísio Roz, José Moros de Alcalá i a Agustín Jotgiu i
cartes sense relligar del mateix Carlos a Jaime Sousa; de Carlos Tallada i
Jaime Sousa a José Moros i a Pedro Pablo Piris; de Jorge Cavasta a Antiogo
Jatta i de Jaume Sousa a Lorenzo San Román. Inclou així mateix una
confessió de Gaspar Duat, i una relació de documents de Jaime Sousa
lliurats al comte de Sumacárcel. Càller (Sardenya), Barxeta (València) i
Madrid. Originals i còpies. [81] p.
Castellà
1700, març, "Venda de censal feta y firmada per Joseph Gomis sabater, ciutadà de
Moja 341/17
21
Manresa; Catharina, muller sua, y Francesch Gomis, jove, vill de dits
cònjuges, a favor del reverent Sebastià Gomis, prevere y beneficiat de la vila
de Sant Pador"...
Escriptura atorgada per Josep Gomis, la seva muller Caterina i llur fill
Francesc, i protocol·litzada per Bernat Servija, per la qual venen a Sebastià
Gomis, com a beneficiat, un censal de 100 lliures de preu i 100 sous de
pensió, que empenyora unes cases del carrer de la Sabateria de Manresa.
Manresa (Bages). Còpia autèntica signada per Bernat Servija. [16] p.
Català i llatí
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1702

Súplica del lletrat Losa al rei en la causa judicial entre Carlos Tallada, òlim
Sossa, i Francisco Mascarell

Moja 543/20

El doctor Losa sol·licita l'execució de les sentències dictades per la Reial
Audiència de València de 12 de setembre de 1696 i de 14 de juny de 1697
en les que es va declarar que per mort de Maria Aguilar va heretar Eusebi
Tallada i Sousa, i pel fideicomís instituït per Gaspar Josep Tallada, que
comprèn el lloc de Barxeta, del Regne de València, l'herència correspon al
seu client Carlos Tallada. Madrid. Còpia. [19] p.
Castellà
1708, maig, Escriptures atorgades per Josep Closa
Moja 341/15
17 - 1710,
agost, 3
Dossier relligat que inclou: l'escriptura de venda a carta de gràcia atorgada
per Josep Closa, ciutadà de Barcelona, a favor de Jordi Font pagès i ciutadà
de Manresa, com a usufructuari i a la seva esposa Agnès com a propietària,
una peça de terra situada en la partida anomenada Puigberenguer; l'àpoca
d'un censal i una venda d'una peça de terra atorgades per Francesc Trias,
com a apoderat de Josep Closa, a favor de Jaume Miquel i el seu fill Joan
Miquel, ciutadans de Manresa, i una escriptura de cessió atorgada per Agnès
Font, vídua de Jordi Font, a favor dels esmentats Jaume Miquel i Joan
Miquel. Còpies autèntiques. 4 unitats. [35] p.
Català i llatí
1709, abril,
8 - 1721,
agost, 27

"Causa pia de Guixó"

Moja 368/III/5

Dossier sobre la causa pia fundada per les disposicions testamentàries de
Josep Guixó, prevere, que inclou el testament, l'escriptura de fundació de la
causa pia atorgada pels executors de les darreres voluntats de l'esmentat
prevere; i una escriptura de censal de 200 lliures de preu i pensió anual de
10 lliures venut per la casa Millà a favor de la causa pia. Sort i Rialb (Pallars
Sobirà). Còpies autèntiques signades per Josep Ciutat i Domènec Contra. 3
unitats. [40] p.
Català, llatí i castellà

1739,
Fe de baptisme de Joan Cortadelles
Moja 559/III
novembre 7
Fe de baptisme estesa per Tomàs Cortadelles, prevere i ecònom de
l'església parroquial de la vila de Falset, en la qual es transcriu la partida de
baptisme de Joan Cortadelles, fill de Josep i Elisabet, batejat el dia 8 de maig
de 1714.
Català i llatí

1762, abril, 3 "Benefici de Sant Climent en la Catedral de Barcelona"

Moja 340/I/7

Dossier amb la nota de l'import de les taxes del Reial Despatx per la provisió
del benefici a favor d'Antoni Despau. Madrid. 1 p.
Castellà
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1771,
octubre,
25 - 1777,
abril, 28

"Capbreu dels censos, tascas y delmes y demés rendas que la pabordia del Moja 551/I
Panadès reb en la vila y terme de Masquefa y quadra de Castallet, rebut en
poder de Pau Cases y Alibau notari públich de la vila de Piera des de l'any
1771 usque 1777, essent pabordre don fr. Joseph Ignasi de Figueras y de
Grau monge del Real Monastir de Sant Cugat del Vallès. Lo qual capbreu ha
fet extràurer don fr. Ignasi de Vilalba y de Fivaller a expensas suas, essent
pabordre de la Pabordria del Panadès"
Confessions atorgades davant el notari Pau Cases Alibau. Inclou sumari
onomàstic. Còpia autèntica estesa pel mateix notari autoritzant el 21 de
desembre de 1781. Masquefa (Anoia), Piera, Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès). [770] p.
Català, castellà i llatí

1782, maig, Lletres d'Antonia Josefa Serrano a Romás Trabado Delgado
22 - 1796,
maig, 3
Dossier amb les missives d'Antonia Josefa (abadesa). La lletra datada el 3
de gener de 1796 inclou les composicions poètiques "Coplas para cantarlas
a tono de minue al Divino Pastor" i "Versos para cantarlos a los Misterios
Divinos de las Pascuas de Navidad", redactades per la mateixa abadessa.
Toledo. 11 lletres. [39] p.
Castellà

Moja 26/53

1815,
octubre, 31

Moja 480/9

Testimonis de les partides de baptisme de Josep Gallifa i de matrimoni dels
seus pares
Dossier amb els certificats redactats per Tomàs Coma, prevere de Sant Boi
de Lluçanès, de les partides, que transcriu, de baptisme de Josep Gallifa i
del matrimoni dels seus pares. Sant Boi de Lluçanès. [3] p.
Llatí

1844,
"Cartas, notas y otros antecedentes sobre la cuestión del Manso Sirera con
febrer, 29 - el Cabildo Catedral de Vich"
1863, agost,
4
Dossier que inclou un sumari de documentació en el que es fan constar 10
unitats de les quals només es troba la "Copia simple de la escritura de venta
judicial de la primera suerte de las siete en que fue dividida la heredad
llamada Sirera, sita en el término de san Vicente de Malla, a favor de don
Gerónimo Juncadella", el qual és un expedient promogut seguint la Llei de
desamortització de 2 de setembre de 1841, de venda del mas Cirera,
propietat de l'Església. Barcelona. 2 unitats. [168] p.
Castellà
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1860, abril,
18 - [1901]

Peces de terra de davant el portal de Junqueres de Barcelona de Jaume
Safont

Moja 540/3

Dossier referent a solars situats entre els actuals carrers Ausiàs Marc, Bruc i
Ronda de Sant Pere, de Barcelona que inclou: "Memoria sobre la
procedencia de una pieza de tierra de D. Jaime Safont, situada en el
Ensanche de esta ciudad, fuera y delante de la expuerta de Junqueras, en lo
que fue glasis de las murallas", relacions de peces de terra i d'instruments
referents a elles, inventari amb el títol "Documentos entregados al Sr. Grases
en 5 de setiembre de 1895", testimoni notarial d'un certificat registral,
certificat del Registre de la Propietat, conveni entre la Sociedad Catalana
General de Crédito i Jaume Safont, "Estracto del ejecutivo seguido por la
Catalana General de Crédito contra D. Jaime Safont", lletra de la mateixa
mercantil a Fernando Aparicio, de Madrid, adjuntant un full d'obligacions;
"Terrenos del Glasis. Documentos útiles para fundar y justificar el derecho a
dichos terrenos", certificat registral de càrregues dels solars, dictamen
anònim sobre el cens adquirit per Jaume Safont que obliga els obtentors del
domini útil, dos croquis dels solars, historial del cens des de 1606 fins a
1896, missives d'Eduardo Minguell a Manuel Duran i Bas, certificat de
l'arquitecte municipal de Barcelona Antoni Rovira, instàncies de Jaume
Safont dirigides al director general de Propietats de l'Estat i al cap econòmic
de Barcelona i notes. Barcelona. Esborranys, originals i còpies simples i
autèntiques. 24 unitats. [282] p.
Castellà
Sd.

Nota d'advertiment per treure còpies d'àpoques atorgades a favor de Joan
Glandis i Joan Pere Vilamala

Moja 11/III/70

Anotació en la que es disposa treure còpies de 3 àpoques protocol·litzades
per Rafel Juan Cellers i Francesc Reverter, notaris de Barcelona, a favor de
Joan Glandis, pagès i arrendador de la Torre de Marata, de la comtessa de
Montagut, i Joan Pere Vilama i Conangles, segrestador de les rendes de la
mateixa comtessa, de 65 lliures cada una i amb data de 30 d'agost de 1646,
21 de novembre de 1647 i 7 d'octubre de 1648. S.l. 1 p.
Català
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