
Fons 501
Baró d’Algerri i Marquès de Camps

CATÀLEG DE PERGAMINS

NÚMERO     1
NOMBRE DOCUMENTS 3

NÚMERO ANTIC 124
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 17/08/1598
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
CONCÒRDIA feta entre Narcís Terrades, monjo i sagristà del monestir de Sant Pere de 
Galligants, de Girona, d'una part, i Rafael Santmartí, donzell domiciliat a Girona, fill i hereu 
universal de Jaume Santmartí, d'altra part, sobre el domini directe d'unes terres del mas 
Salvador, situades a Campllong.
Segueix DEFINICIÓ atorgada per fra Narcís Terrades, en favor de Rafael de Santmartí, de 
deu lliures barceloneses que aquest devia al monestir de Sant Pere de Galligants per raó de 
les terres del mas Salvador a Campllong, i seguint els termes de la concòrdia damunt dita.
Segueix ÀPOCA per la dita quantitat.

AUTOR Pere Canals, notari públic, substitut dels hereus i successors 
de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES        * 370 mm

NÚMERO     2
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 257
LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 24/03/1395
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Francesc Batista de Sant Feliu i Francesc Calvo, clergue de la Seu de 
Girona, marmessors del darrer testament de Berenguer Joan, domer de l'església de Salt, 
en nom de l'esmentada marmessoria, en favor de Pere Simon Sacosta, habitant a Salt, que 
té a mitges el mas Martorell de Salt, d'un camp situat al Pla de Salt, prop del Sitjar, pel preu 
de catorze lliures i cinc sous barcelonesos de tern, salvat el domini directe de la Comanda 
d'Aiguaviva de l'ordre de Sant Joan de Jerusalem.
Segueix ÀPOCA pel dit preu.

AUTOR Narcís Simon, notari públic, substitut de Jaspert de Campllong, 
notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

MIDES 642 mm * 397 mm
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NÚMERO     3
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 193
LLETRA ANTIGA M
DATA DOCUMENT 23/04/1635
LLOC DOCUMENT GIRONA - MONESTIR DE SANT DANIEL
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Maria Copons, priora del monestir de Sant Daniel de Girona, i Dionísia 
de Santceloni, abadessa; Aldonça Geltrú, cambrera; Gerònima de Santdionís, Paula 
Vilanova, Maria Miquel, Isabel Xammar, Cecília Miró, Alamanda Xammar, i Maria Anna 
Raset, totes monges del dit monestir; en favor de l'honorable Francesc Mateu, mercader 
d'Espolla, tutor de Geroni, fill de Baldiri Ballet, difunt, pagès de Fortià, habitant a Espolla en 
el temps de la seva mort; per vuitanta-quatre lliures barceloneses, corresponents a la lluïció 
d'un censal de vuitanta-quatre sous anuals de pensió, creat i venut pel dit Baldiri Ballet, la 
seva filla Anna, i Pere Bonet, marit de la dita Anna, al dit convent de Sant Daniel.

AUTOR Onofre Caixas, notari públic, substitut dels hereus i successors 
de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 271 mm * 225 mm

NÚMERO     4
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 105
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 26/02/1587
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Andreu Ponsatí, prevere, rector de l'església parroquial de Palol 
d'Onyar i, per aquest fet, administrador dels aniversaris de la dita església, en favor de Joan 
Marcó, hortalà de Girona, senyor útil i propietari del Mas Puig, de la dita parròquia, per cinc 
lliures barceloneses, corresponents a la lluïció d'un censal de cinc sous de pensió anual i 
cinc lliures de preu, venut per Benet Puig, pagès, senyor útil i propietari del dit Mas Puig, de 
Sant Andreu Salou, a Pere Rochs, prevere i rector; Baldiri Vidal, àlies Rovira, i el mateix 
Puig, obrers de la dita església.

AUTOR Joan Fexat, notari públic, substitut dels hereus i successors de 
Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 219 mm * 330 mm

NÚMERO     5
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 358
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LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 17/03/1623
LLOC DOCUMENT SALT
DESCRIPCIÓ
AGNICIÓ DE BONA FE atorgada per Emmanuel de Santdionís, donzell domiciliat a Girona, 
fill de l'il.lustre Galceran de Santdionís, difunt, donzell domiciliat a Girona i Bordils, en favor 
de la Senyora Marianna de Santdionís i Alsina, abans Campmany, esposa del primer, 
cedint-li la revenda que poc abans li havia atorgat Gaspar Llorens, pagès de Salt, d'una 
casa o torra situada a Salt, amb totes les seves possessions i honors, a més quatre peces 
de terra del domini directe de la Pabordia de Mieres de l'església de Sant Feliu de Girona, 
que totalitzen sis vessanes, pel preu global de mil sis-centes vuitanta-tres lliures, setze sous 
i dos diners barcelonesos; a més del dret de tenir a la dita parròquia de Salt hostal o hostals, 
vendre-hi pa, ai, palla, civada i altres vitualles, pel preu de dinou lliures barceloneses.
Segueix PRESA DE POSSESSIÓ de la dita torra.

AUTOR Onofre Caxas, tenidor de les escriptures de Francesc Pasqual, 
notaris, substituts dels hereus i successors de Jaume de 
Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de 
Girona.

MIDES 450 mm * 295 mm

NÚMERO     6
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 160
LLETRA ANTIGA M
DATA DOCUMENT 14/12/1589
LLOC DOCUMENT SANT CLIMENT SESCEBES - EL SOLER
DESCRIPCIÓ
PRESSA DE POSSESSIÓ, feta per Francesc Mateu, mercader d'Espolla, de la masada del 
Soler i totes les seves pertinències, que li havia venut Antoni Moner, pagès del Soler, 
parròquia de Sant Climent Sescebes.

AUTOR Galceran Busquets, notari públic de Castelló d'Empúries.
MIDES 341 mm * 334 mm

NÚMERO     7
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 45
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 7/12/1626
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Sixt Guinart, pagès del veïnat del Reixach, parròquia de Celrà, en 
favor del Reverend Pere Coderch i Colom, canonge de la Seu de Girona, d'una casa situada 
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al carrer de Bellmirall, a la ciutat de Girona, pel preu de dues-centes cinquanta dues lliures 
barceloneses. La dita casa afronta, a l'oest i al nord, amb un carrer públic i amb el pati de la 
casa de Geroni Estany, prevere i beneficiat de la Seu de Girona; a l'oest, amb la casa que 
fou d'Antiga Vidal, vídua de Girona.
Segueix ÀPOCA pel dit preu.

AUTOR Pere Casadevall, notari públic de Girona, substitut dels hereus 
de Joan Sarriera i de Gurb, notari públic de Girona.

MIDES 708 mm * 279 mm

NÚMERO     8
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 306
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 9/06/1606
LLOC DOCUMENT BORGUNYÀ
DESCRIPCIÓ
PROCURA atorgada per Marianna Llopis, muller de Rafael Joan Llopis, paperer de Girona, 
habitant  Borgunyà, al dit Rafael Joan Llopis, facultant-lo per vendre a carta de gràcia en 
nom seu una casa que té a Girona, a la Plaça de Sant Pere que afronta amb la casa d'en 
Parella, blanquer, d'una part, i amb la casa de la vídua Codina, de l'altra; amb la Plaça de 
Sant Pere, i amb la muralla de la ciutat.

AUTOR Antic Pujades, de Banyoles, notari reial.
MIDES 243 mm * 384 mm

NÚMERO     9
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 152
LLETRA ANTIGA M
DATA DOCUMENT 14/08/1473
LLOC DOCUMENT SANT CLIMENT SESCEBES
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Joan Gotmar, oriund del Soler, habitant a Ceret, fill i hereu universal 
de Miquel Gotmar, del Soler, en favor de Joan Moner, del Soler, d'una heretat situada al 
mateix lloc del Soler, que afronta: a l'est   --?--; al sud --?--; a l'oest i al nord, amb un carrer 
públic. Pel preu de seixanta-un sous barcelonesos.

AUTOR No ve clos notarialment.
MIDES 283 mm * 318 mm

NÚMERO    10
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 266
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LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 25/02/1587
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
CAPBREVACIÓ prestada per Domènec Pagès, pagès de Torroella de Montgrí, pare i legítim 
administrador dels interessos de Pere, Rosa, Anna i Margarida, impúbers, en favor de Pere 
Hereu, prevere a l'església parroquial d'Orfes, obtentor del Benefici de la Verge Maria a 
l'església de Sant Cugat de Salt, representat pel seu procurador Pere Ravell, sastre de 
Girona, per dues peces de terra, situades al Pla de Salt, que foren de Pere Guich, difunt, 
pagès de Salt, per les que fa de cens cada any el dia de la festa de Sant Pere i Sant Feliu, 
dues migeres de forment. La primera, de dues vessanes afronta: a l'est amb en Barrera de 
Salt; al sud i a l'oest amb els hereus de Mossèn Sitjar, difunt, donzell domiciliat a Girona; al 
nord amb la riera Massana. La segona, de set vessanes i anomenada La Coromina, afronta: 
a l'est, en part amb els hereus del Magnífic Galceran de Vilanova, difunt, donzell domiciliat a 
Girona mitjançant un camí, i, en part amb terres dels menors Pagès citats més amunt; al sud 
amb en Turon de Montfullà que abans fou d'en Hospital; a l'oest amb en Vilanova; al nord, 
en part amb el quatre germans pagès, ja citats, i en part, amb l'hereu Llorens.

AUTOR Narcís Xifra, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 256 mm * 312 mm

NÚMERO    11
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 325
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 16/06/1595
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
CREACIÓ D'UN CENSAL, atorgada per Francesc March, donzell i doctor en dret, domiciliat 
a Girona, en favor de la magnífica senyora Maria Puig, vídua del magnífic Francesc 
Despuig, ciutadà de Girona, de setanta set lliures barceloneses de preu i setanta set sous 
anuals de pensió.
Segueix ÀPOCA pel dit preu, de data 26.06.1595.

AUTOR Pere Mir, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 717 mm * 307 mm

NÚMERO    12
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 103
LLETRA ANTIGA R
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DATA DOCUMENT 24/05/1578
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Benet Puig pagès, de Palol d'Onyar, i la seva esposa Miquela, en 
favor de Sebastià Marcó, hortalà de Girona, i Jaume Marcó, fill seu, del dret de lluir, quitar i 
redimir, sobre el mas Puig, de Palol d'Onyar, pel preu de cent vint-i-cinc lliures 
barceloneses.
Segueix ÀPOCA pel dit preu.

AUTOR Narcís Gifra, notari públic, substitut dels hereus i successors 
de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 352 mm * 551 mm

NÚMERO    13
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 252
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 22/12/1489
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
HERETAMENT atorgat per Francesca, vídua de Salvador Oliveras, àlies Ribot, de Salt, 
senyora útil i propietària del mas Ribot, de Salt, i Baltasar Ribot, de Salt, fill dels cònjugues 
esmentats, també de Salt, en favor de Margarida, també filla dels cònjugues Ribot, i 
germana de Baltasar, de cinquanta lliures, les seves robes personals i joies, en 
contrapartida dels seus drets hereditaris i de les legítimes paterna i materna, en 
contemplació del seu matrimoni amb Joan Simon, de Gàrrep, parròquia de Sant Gregori, fill 
de Bernat Simon, també de Sant Gregori, i de la seva esposa Bartomeva, del què aquesta 
quantitat es converteix en la dot que aporta l'esposa.

AUTOR Jaume Bellsolà, notari públic, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllonch, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 400 mm * 320 mm

NÚMERO    14
NOMBRE DOCUMENTS 0

NÚMERO ANTIC 33
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 22/04/1605
LLOC DOCUMENT BÀSCARA

AUTOR Amer Sala, notari públic, substitut del magnífic Senyor Joan 
Baptista Safont i Cella, doctor en drets, senyor útil i propietari 
de la notaria i escrivania pública de Bàscara.
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MIDES 244 mm * 187 mm

NÚMERO    15
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 44
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 11/07/1329
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Berenguer de Pau, fill de Guillem de Pau, difunt, militar, en favor 
d'Arnau Rosselló, de Vilella, parròquia de Vilafreser, que és home propi de l'atorgant, per un 
sou i viut diners i mig barcelonesos de tern, corresponents al pagament dels censos i altres 
drets derivats de la tinença per aquest darrer d'una borda anomenada Rossellona, a 
Vilafreser.

AUTOR Jaume Tresponts, notari públic, substitut de Bernat Taialà, 
notari públic de Girona.

MIDES 283 mm * 293 mm

NÚMERO    16
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 158
LLETRA ANTIGA M
DATA DOCUMENT 24/10/1589
LLOC DOCUMENT CASTELLÓ D'EMPÚRIES
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Antoni Moner, de Sant Climent Sescebes, senyor útil i propietari del 
mas Moner, del veïnat del Soler de la dita parròquia, fill i hereu de Vicens Moner, difunt, 
pagès de Sant Climent Sescebes, en favor de Francesc Mateu, mercader d'Espolla, pel preu 
de mil cinc-centes cinquanta lliures barceloneses. La venda es fa per pagar a nombrosos 
creditors de l'atorgant, que es relacionen en el document, amb expressió de les quantitats 
degudes i els motius.

AUTOR Joan Llobet, notari públic de Castelló d'Empúries, de la notaria 
dita d'en Bofill.

MIDES 802 mm * 688 mm

NÚMERO    17
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 90
LLETRA ANTIGA A
DATA DOCUMENT 29/09/1542
LLOC DOCUMENT PALAFRUGELL
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DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Caterina, muller d'Antic Sureda, senyora útil del mas Torrent, del 
castell de Juià, amb el consens d'Antic Torrent, prevere, germà seu, en favor del dit Antic 
Sureda, per trenta lliures barceloneses, que són per la lluïció de diverses càrregues que hi 
ha sobre el mas Torrent.

AUTOR No ve clos notarialment.
MIDES 230 mm * 216 mm

NÚMERO    18
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 29
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 11/08/1582
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
CREACIÓ DE CENSAL atorgada per Geroni Pla, botiguer de draps i teles de Girona, 
Caterina, la seva muller, i Narcís Pla, fill dels dits cònjugues; en favor de Garau Verdera, 
mercader de Girona,  de dues-centes cinquanta lliures barceloneses de preu i dos-cents 
cinquanta sous de pensió anual, pel preu de dues-centes cinquanta lliures.
Segueix ÀPOCA per la dita quantitat.

AUTOR Bernat Reig, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 681 mm * 406 mm

NÚMERO    19
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 111
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 18/10/1490
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
DONACIÓ atorgada per Bartomeu Salvador, de Sant Andreu Salou, en favor d'Antònia 
Salvador, germana de l'atorgant i filla d'Antoni Salvador, i de la seva esposa Andrea, 
cònjugues difunts, de trenta-cinc lliures en la moneda corrent a Girona i una teca, 
corresponent als seus drets hereditaris paterns i materns, amb motiu del seu matrimoni amb 
Joan Colomer, de Salitja.

AUTOR Jaume Bellsolà, notari públic, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 325 mm * 446 mm
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NÚMERO    20
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 188
LLETRA ANTIGA M
DATA DOCUMENT 5/09/1567
LLOC DOCUMENT PERPINYÀ
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Damià Balle, prevere, canonge a l'església d'Elna, tant en nom propi 
com en qualitat de tutor de les persones i els béns de Mariana, Angela, Estefania, Gerònima 
i Elisabet, filles del magnífic Gerònim Balle, difunt, burgès de Perpinyà, germà de l'atorgant, 
en favor de Jaume Mateu, d'Espolla, d'una casa i un hort situat a Figueres, al carrer del 
Portal de la Jonquera, pel preu de quaranta-quatre lliures i nou sous barcelonesos, que fou 
de l'heretat de Pere Figueres, difunt, notari públic de Figueres. Les afrontacions d'aquesta 
casa són: a l'est amb un carreró; al sud amb la casa de Pere Roquer; a l'oest amb el carrer 
del portal de la Jonquera; i al nord amb la casa del pubill Gelabert. Les afrontacions de l'hort 
són: a l'est amb un altre hort; al sud amb la casa i colomar de senyora Caterina, esposa de 
Bartomeu Alsina, d'Avinyonet; a l'oest amb el carreró citat que separa la casa i l'hort; i al 
nord, amb l'hort de Francesc Joer, notari de Figueres.
Segueix ÀPOCA pel dit preu.

AUTOR Antoni Guitart, notari públic de Perpinyà.
MIDES 532 mm * 640 mm

NÚMERO    21
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 5
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 2/06/1629
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Rafael Camps, mercader de Girona i Mariàngela 
Amat i Burgues, vídua de l'honorable Rafael Amat, mercader de Girona.

AUTOR Miquel Mascort, notari públic, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 347 mm * 411 mm

NÚMERO    22
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 48
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 23/05/1374
LLOC DOCUMENT GIRONA
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DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Simon Martorell, de Salt, en favor de Francesc

AUTOR Pere Mut, notari públic, subtitut de Jaspert de Campllong, 
notari públic de Girona.

MIDES 637 mm * 384 mm

NÚMERO    23
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 372
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 29/11/1642
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Josep Font i Llorens, mercader de Girona, en favor de Sebastià Masó, 
prevere, beneficiat a l'església de Sant Martí de Peralada, habitant a Girona, d'un censal de 
mil sous anuals de pensió, pel preu de mil lliures barceloneses.
Segueix ÀPOCA pel dit preu.

AUTOR Ramon Garau, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 753 mm * 342 mm

NÚMERO    24
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 379
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 19/01/1669
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Joan Simon, botiguer de teles de Girona, procurador de la senyora 
Angela Llombart i Font, en segones núpcies vídua del magnífic Francesc Pont i Llombart, 
difunt, doctor en drets i ciutadà honrat  de Girona, i que, en primeres núpcies, fou esposa de 
l'honorable Josep Albaret, mercader de Barcelona, en favor del magnífic senyor Llorenç de 
Font, donzell domiciliat a Girona, per haver rebut d'ell mil trenta-una lliures i quinze sous en 
moneda barcelonesa. Aquesta quantitat es desglossa com segueix: mil lliures per la lluició 
d'un censal del mateix preu i de mil sous anuals de pensió, que els honorables Llorenç Font, 
major, i Llorenç Font, fill seu, mercaders de Girona, avi i pare respectivament, del citat més 
amunt, van crear i van vendre a la senyora Agneta Llombart i Font, el seu fill i la seva 
germana; tres lliures i vuit sous, a compliment de la pensió corrent pel dit censal; i, 
finalment, les restants vint-i-set lliures i disset sous, són per pagues endarrerides del dit 
censal.

AUTOR Pere Garriga, notari públic de Girona, substitut dels hereus de 
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don Joan Sarriera i de Gurb, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 272 mm * 195 mm

NÚMERO    25
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 42
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 29/04/1605
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada pels cònjugues Dionís Amell de Llobregat i Marcó, ciutadà honrat de 
Barcelona, resident a Torroella de Montgrí, en nom seu i com a procurador de la seva mare, 
donya Jerònima Amell i de Llobregat, vídua del magnífic Joan Amell, doctor en drets i 
membre del Consell Reial, i Paula Amell i Marcó, en favor de Rafael Cerdà, mercader de 
Girona; d'un camp de tres vessanes, situat al Pla de Girona, prop de la Font del Rei i del 
torrent de Gornau, pel preu de cent noranta-dues lliures barceloneses. Les afrontacions són: 
a l'est amb Llàtzer Amat, doctor en drets, que antigament fou de Berenguer Casadellà, 
albadiver, mitjançant el camí de Montilivi; al sud amb en Vilella, del Pla de Girona; a l'oest, 
amb el torrent de Gornau, mitjançant un camí; i, al nord, amb Llàtzer Amat i amb el riu 
Onyar.
Segueix ÀPOCA pel dit preu.

AUTOR Pere Mir, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 682 mm * 378 mm

NÚMERO    26
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 49
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 4/05/1405
LLOC DOCUMENT VILABLAREIX
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Pere Sunyer, ciutadà de Girona, en favor de Pere May, de Montfullà, 
d'una peça de terra boscosa que havia estat del mas Granollers, que té en alou, situada a 
Montfullà, pel preu de vuitanta sous barcelonesos de tern. Afronta: a l'est amb Guillem 
Russinyol, amb el mas Toron, i amb el mateix Pere May; al sud, amb Bernat Guich, i amb el 
mas Ricsen; a l'oest, amb Joan Albert, àlies Ponç; i al nord amb un torrent.
Segueix ÀPOCA pel dit preu.

AUTOR Roger de Donç, a partir de les notes de Guillem de Donç, 
ambdós notaris públics, substituts dels hereus i successors de 
Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
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vegueria de Girona.
MIDES 386 mm * 450 mm

NÚMERO    27
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 162
LLETRA ANTIGA M
DATA DOCUMENT 4/09/1591
LLOC DOCUMENT CASTELLÓ D'EMPÚRIES
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Francesc Martorell, negociant de Castelló d'Empúries, procurador de 
Joana Pallisser, esposa d'Antoni Pallisser, pagès de Llers, en favor de Francesc Mateu, 
mercader d'Espolla, per quinze lliures barceloneses que li devia Antoni Moner, pagès de 
Sant Climent Sescebes, de la venda de la seva heretat.

AUTOR Grau Busquets, notari públic substitut de Castelló d'Empúries.
MIDES 440 mm * 239 mm

NÚMERO    28
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 38
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 15/02/1250
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Berenguer Borrell, del mas D'amont, de Vilella, a Vilafreser; Guillema, 
la seva esposa; i Dimes, fill dels dits cònjuues, en favor d'Arnau Rosselló, fill d'Adelaid 
Rosselló, del mateix lloc, d'un camp, situat al lloc anomenat mata, a la parròquia de 
Vilafreser, que afronta: a l'est i al sud amb una peça de terra d'Elisi Seguí; a l'est amb 
Guillem Colomer; i, al nord, amb la dita Elisi Seguí, i amb el torrent de Mata. Pel preu de 
trenta-cinc sous barcelonesos, a vuitanta-vuit sous el marc d'argent, salvat el domini directe 
de Pere Ramon Carrera, que en percep un cens anual de dos diners, per la festa de 
Pasqua.

AUTOR Joan, clergue, escrivà; Bernat de Vic, notari públic de Girona.
MIDES 353 mm * 209 mm

NÚMERO    29
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 336
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 12/06/1630
LLOC DOCUMENT GIRONA
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DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per fra Josep Fajol, sacerdot del convent de la Mercè de Girona, com a 
procurador del convent de la Mercè de Barcelona, el qual convent és hereu universal de 
Pere Padrinyà, profés del dit monestir; en favor de Rafael Camps, mercader de Girona, per 
la quantitat de cent vint lliures barceloneses, preu d'un censal de cent vint lliures i cent vint 
sous de pensió anual.

AUTOR Pere Casadevall, notari públic de Girona, substitut dels hereus 
i successors de Joan Sarriera i de Gurb, notari públic de la 
ciutat, batllia i vegueria de Girona.

MIDES 477 mm * 262 mm

NÚMERO    30
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 12
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 26/07/1505
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
HERETAMENT atorgat per Bartomeu Esteve, àlies Rosselló, de Vilafreser, en favor de 
Benet Rosselló, fill seu i de la seva esposa Caterina, difunta, senyora útil i propietària del 
mas Rosselló, de Vilafreser, de totes les terres, possessions i drets que aquest tenia, 
reservant-se la quantitat de quinze lliures barceloneses.

AUTOR Dalmau Ombert, notari públic, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 270 mm * 364 mm

NÚMERO    31
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 335
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 12/06/1630
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Baltasar Soler, doctor en Medecina de Girona, i Rafael Camps, 
mercader de Girona, tutors testamentaris de la persona i els béns dels fills i hereus de Pere 
Padrinyà, difunt, paraire de Girona, en favor del mateix Rafael Camps, d'un censal de cent 
vint lliures de preu i cent vint sous de pensió anual, que havia creat Lluís Fogueras del Molí, 
pagès d'Arbúcies i venut als dits tutors.
Segueix ÀPOCA pel dit preu.

AUTOR Pere Casadevall, notari públic de Girona, substitut dels hereus 
i successors de don Joan Sarriera i de Gurb, notari públic de la 
ciutat, batllia i vegueria de Girona.
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MIDES 673 mm * 233 mm

NÚMERO    32
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 190
LLETRA ANTIGA M
DATA DOCUMENT 13/02/1589
LLOC DOCUMENT CASTELLÓ D'EMPÚRIES
DESCRIPCIÓ
TESTAMENT atorgat per Guiomar de Malla, vídua del magnífic senyor Joan de Malla, 
donzell, veguer de la vila de Castelló i del comtat d'Empúries.

AUTOR Gerònim Calvo, notari públic substitut de la notaria dita d'en 
Bofill, de Castelló d'Empúries.

MIDES 412 mm * 446 mm

NÚMERO    33
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 304
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 3/02/1597
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
DONACIÓ atorgada per Joan Sunyer, revenedor de Girona, en favor de Narcisa, esposa 
seva, que en primeres núpcies ho fou de Joan Blader, mestre de cases de Girona, difunt, de 
cinc-centes lliures barceloneses, de les que en podrà disposar en el moment de la mort del 
donador.

AUTOR Pere Canals, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 410 mm * 220 mm

NÚMERO    34
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 166
LLETRA ANTIGA M
DATA DOCUMENT 9/07/1630
LLOC DOCUMENT CASTELLÓ D'EMPÚRIES
DESCRIPCIÓ
CAPBREU atorgat per Francesc Mateu, pagès d'Espolla, en favor de l'excel.lentíssim 
Senyor Don Enric d'Aragó, Cardona i Còrdova, comte d'Empúries, i de la seva esposa 
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il.lustríssima i excel.lentíssima senyora Caterina Fernández de Còrdova i de Figueroa, 
procuradora general, reconeixent tenir per ells les següents peces de terra al terme de Sant 
Climent Sescebes:- Un hort situat al lloc anomenat lo Hort del Carrer, d'una vessana i mitja 
que afronta: a l'est, amb el camí de Vilartolí; al sud amb el domer de l'església parroquial de 
Sant Climent Sescebes; a l'oest, amb el riu Anyet; i, al nord, amb Pere Balla.- Un hort situat 
al lloc anomenat hort de la Figuera, d'un cortó d'extensió, que afronta: a l'est amb un prat de 
Jaume Gibert, mitjançant un rec; al sud amb el dit Gibert; a l'oest amb Antoni --?--, que havia 
estat d'en Bach  abans d'en Verneda; i, al nord, amb Jaume Bertran, de Masarac, que havia 
estat d'en Nabot.- Un prat, anomenat Sa Gutina, de tres cortons, que afronta: a l'est i sud 
amb el mateix Franesc Mateu; a l'oest, amb el camí de Vilartolí; i, al nord, amb un hort que 
fou de Joan Cardoner i, en part, amb un prat anomenat Prat del Benefici.- Un hort, l'Hort del 
Clot, de tres cortons, que afronta: a l'est, amb el camí de Vilartolí; al sud amb l'atorgant; a 
l'oest amb un altre camí; i, al nord, amb Joan Pujarniscla.- Una peça de terra, en el lloc 
anomenat Coma Millana, de vuit vessanes, que afronta: al'est amb Esteve Massot; al sud 
amb la propietat que fou d'Andreu Cardoner; a l'oest amb Antoni Entresserra, que fou d'en 
Grau, mitjançant un rec; i, al nord, amb Joan Bertran, de Masarac i, en part, amb Esteve 
Massot del Vic.- Un prat, situat en el lloc anomenat Sa Gutina, de dues vessanes, que 
afronta: a l'est amb carrer públic; al sud amb Francesc Mateu, que fou d'en Salvà de Mollet; 
a l'oest amb el benefici de Santa Maria de l'església parroquial de Sant Climent Sescebes; i, 
al nord, amb --?--.

AUTOR Joan Llobet, notari públic substitut de Castelló d'Empúries.
MIDES 390 mm * 243 mm

NÚMERO    35
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 155
LLETRA ANTIGA M
DATA DOCUMENT 12/12/1570
LLOC DOCUMENT PERALADA
DESCRIPCIÓ
DONACIÓ atorgada per Pere Rodon, i Caterina, mare seva, vídua d'Antoni Rodon, arneser 
de la vila de Colliure, diòcesi d'Elna, en favor de Caterina, germana i filla, respectivament, 
dels atorgants, de dues-centes lliures barceloneses, i els seus vestits i joies personals, en 
contrapartida dels seus drets hereditaris, paterns i materns, i en contemplació del seu 
matrimoni amb Vicenç Moner, bracer, del lloc del Soler, al comtat d'Empúries.

AUTOR Pere Farrer, notari públic de Peralada.
MIDES 435 mm * 378 mm

NÚMERO    36
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 331
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 18/05/1624
LLOC DOCUMENT GIRONA
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DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Gabriel Masdeu, mercader de Girona, en favor de l'honorable Rafael 
Camps, mercader de Girona, per la quantitat de cent noranta-vuit lliures barceloneses, que 
són per la lluïció de cent noranta-vuit sous de pensió anual i cent noranta-vuit  lliures de 
propietat, pertanyents a un censal de dues-centes setanta-cinc lliures de preu i dos-cents 
setanta-cinc sous de pensió anual, que l'honorable Narcís Camps, paraire de Girona, pare 
de Rafael, va crear i vendre a Margarida March i Casellas, vídua d'Esteve Casellas, mulater 
de Girona, en tant que tutora de la seva filla Margarida.

AUTOR Miquel Mascord, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 223 mm * 464 mm

NÚMERO    37
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 85
LLETRA ANTIGA A
DATA DOCUMENT 2/10/1605
LLOC DOCUMENT CINC CLAUS
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Margarida, filla d'Antoni March, pagès de Cinc Claus, parròquia de 
Castelló d'Empúries, i d'Anna, la seva esposa, difunta; hereva universal de la dita Anna, 
mare seva, en favor de Joan Canet, pagès de Vilatenim, d'una casa amb hort situada a 
Vilatenim i dues peces de terra, també a Vilatenim, en el lloc anomenat Pla de les Granelles, 
que tenen una extensió de tres vessanes, pel preu total de vuitanta lliures, salvat el domini 
directe del senyor Comte de Peralada. Les afrontacions de la casa són: a l'est amb Andreu 
Gibert, pagès de Vilatenim, i amb un camí públic; al sud amb la casa de la venedora; a l'oest 
amb una propietat de Joan Canet, i amb Joan Pagès, pagès de Vilatenim; i al nord, amb el 
dit Gibert. Les afrontacions de les peces de terra separades pel camí que va de Vilatenim a 
Figueres són: a l'est amb Francesc Lombart, burgès de Figueres, i amb el camí que va de 
Peralada a la ciutat de Girona; al sud amb Antoni Salvany de Vilatenim i amb el dit camí de 
Girona; a l'oest amb en Serra d'Avinyonet; i, al nord, amb el dit Joan pagès.
Segueix ÀPOCA pel dit preu.

AUTOR Miquel Falcó, notari públic de Castelló d'Empúries.
MIDES 220 mm * 408 mm

NÚMERO    38
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 1
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 31/08/1296

AUTOR Ramon Garsendis,
MIDES 237 mm * 220 mm
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NÚMERO    39
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 362
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 17/05/1574
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Rafael Çatorra, ciutadà de Girona, en favor del Magnífic Celdoni 
Valencas, doctor en drets, i els Venerables Narcís Vedruna i Gaspar Valencas, mercaders 
de Girona, marmessors del darrer testament del Venerable Pere Trull, difunt, mercader de 
Girona, de diversos censals que totalitzen una pensió anual de dos mil vuit-cents sous, pel 
preu de dues mil vuit-centes lliures barceloneses.
Segueix ÀPOCA pel dit preu.

AUTOR Andreu Vilaplana, notari públic de Girona, substitut dels hereus 
i successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 766 mm * 677 mm

NÚMERO    40
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 319
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 21/06/1544
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Roc Porcell, senyor útil i propitari del mas Porcell, de Montfullà, i 
Miquela, la seva esposa, en favor de Miquel Turon i Pere Campins, obrers de l'església 
parroquial de Sant Pere de Montfullà, d'un censal de deu sous anuals, pel preu de deu 
lliures barceloneses.
Segueix ÀPOCA pel dit preu.

AUTOR Joan Benet Pasqual, notari públic de Girona, substitut dels 
hereus i successors de Jaume de Campllong, notari públic de 
la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

MIDES 506 mm * 564 mm

NÚMERO    41
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 42
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 7/04/1329
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DESCRIPCIÓ
CAPBREVACIÓ atorgada per Guillem Perer Seguí, de Vilafreser, en favor de

AUTOR Pere Massanet, notari públic, substitut de Bernat de Taialà, 
notari públic de Girona. Del trasllat, Benet Pasqual, notari 
públic substitut de Girona. Data:03.06.1570.

MIDES 301 mm * 642 mm

NÚMERO    42
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 126
LLETRA ANTIGA R
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Jaume Clopés, en favor de Bartomeu Rosselló, de Vilella, Vilafreser, la 
seva esposa Caterina i el seu fill Joan Rosselló, d'un censal de quatre sous i dos diners de 
pensió anual.

AUTOR --?-- --?--, notari públic, substitut dels hereus i successors de 
Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 420 mm * 331 mm

NÚMERO    43
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 119
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 17/01/1571
LLOC DOCUMENT CALDES DE MALAVELLA
DESCRIPCIÓ
HERETAMENT atorgat per Joan Salvador, pagès de Sant Andreu Salou; Caterina, la seva 
esposa, i Benet Salvador, fill dels dits cònjugues, en favor d'Elisabet, donzella, filla i 
germana respectivament, dels atorgants, de noranta lliures barceloneses, i els seus vestits i 
joies personals, a compliment dels seus drets hereditaris paterns i materns, constituïnt-lo en 
dot en contemplació dels seu matrimoni amb Bernat Pons, àlies Pla, pagès de Campllong.

AUTOR Galceran Pons, notari públic substitut de Caldes de Malavella.
MIDES 410 mm * 303 mm

NÚMERO    44
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 380
LLETRA ANTIGA F
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DATA DOCUMENT 17/10/1623
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
CONCESSIÓ DE SEPULTURA atorgada pel Capítol Canonical de la Secular Església de 
Sant Feliu de Girona, en favor de Llorenç Font, major, i Llorenç Font, menor, mercaders de 
Girona, en l'àmbit de la dita Església de Sant Feliu, concretament, davant la Capella del 
Sant Sepulcre i prop de l'esglaó de la dita capella, entre el túmul de pedra del Reverend Don 
Joan Amfós, canonge, l'oratori major de la dita església i l'esmentat esglaó de la capella del 
Sant Sepulcre.

AUTOR Francesc Albert, escrivà, en nom de Miquel Mascort, notari 
públic de Girona, substitut dels hereus i successors de Jaume 
de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de 
Girona.

MIDES 205 mm * 230 mm

NÚMERO    45
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 108
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 7/06/1439
LLOC DOCUMENT SANT ANDREU SALOU
DESCRIPCIÓ
HERETAMENT atorgat per Joan Salvador, àlies Galceran, de Sant Andreu Salou, i la seva 
esposa Antònia, en favor d'Andreua, filla seva, de tot el mas Salvador, de Sant Andreu 
Salou, amb totes les seves terres, possessions i drets, amb algunes retencions, en el temps 
del seu casament.

AUTOR No ve clos notarialment. En poder de Jaume Feliu Calvó, notari 
públic substitut de Girona.

MIDES 302 mm * 385 mm

NÚMERO    46
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 106
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 26/02/1587
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Anreu Ponsatí, prevere, rector de l'església parroquial de Palol 
d'Onyar, i, per aquesta raó, administrador dels aniversaris de dita església, en favor de Joan 
Marcó, hortalà de Girona, senyor útil i propietari del mas Puig, de Palol d'Onyar, per cinc 
lliures barceloneses, corresponent a la lluïció d'un censal de cinc sous anuals de pensió i 
cinc lliures de preu, venut per Benet Puig, pagès, senyor útil i propietari del mas Puig, a 
Pere Rechs, prevere, rector de l'església parroquial de Palol d'Onyar, a càrrec de l'aniversari 
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instituit en el seu testament per Margarida Domènec, esposa d'Antoni Domènec, baster de 
Girona.

AUTOR Joan Fexat, notari públic, substitut dels hereus i successors de 
Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 277 mm * 276 mm

NÚMERO    47
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 115
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 29/01/1545
LLOC DOCUMENT SANT DALMAI
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Joan Salvador, de Sant Andreu Salou, en favor de Fancesc Toron de 
Sant Dalmai i Dalmau Capella, paraire de Sant Dalmai, com a obrers de l'obra de l'església 
parroquial de Sant Dalmai, d'un censal de quaranta sous anuals de pensió, pel preu de 
quaranta lliures barceloneses.
Segueix ÀPOCA pel dit preu.

AUTOR Antoni Montserrat, clergue de Girona, notari públic substitut del 
castell i terme de Brunyola.

MIDES 640 mm * 396 mm

NÚMERO    48
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 356
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 11/07/1449
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Lluís des Vern, ciutadà de Girona, en favor d'Elionor, esposa de 
l'honorable Narcís de Santdionís, militar, domiciliat a Girona, d'unes cases i un hort situats a 
Salt, pel preu de trenta-quatre lliures i deu sous barcelonesos de tern, salvat el directe 
domini de la Pabordia de Mieres de l'Església de Sant Feliu de Girona, a qui es paga un 
cens anual de vuit sous.
Segueix ÀPOCA pel dit preu.

AUTOR Pere de Begudà, notari públic de Girona, a partir de les notes i 
protocols de Berenguer Ferrer Sa Sala, difunt, també notari, 
substituts dels hereus i successors de Jaume de Campllong, 
notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

MIDES 517 mm * 406 mm
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NÚMERO    49
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 317
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 27/03/1484
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Pere Agullana, doctor en decrets de Girona, en favor de Francesc 
Rosell, escrivà de Gironaa, d'un censal de seixanta sous anuals de pensió, que Antoni Nato, 
fuster de Girona i la seva esposa Antònia van vendre a Elionor, esposa d'Antoni Agullana, 
doctor en drets de Girona, pel preu de seixanta lliures.
Segueix ÀPOCA per les dites seixanta lliures.

AUTOR Jaume Bellsolà, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 517 mm * 504 mm

NÚMERO    50
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 161
LLETRA ANTIGA M
DATA DOCUMENT 1/03/1447
LLOC DOCUMENT GIRONA - CREU DE SANT DANIEL
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Pere Oliver, àlies Mitjayga, donzell, fill de Guillem Oliver, àlies 
Mitjayga, domiciliat al lloc del Soler, i abans al lloc de Roca, diòcesi d'Elna, i la Senyora 
Joana, esposa seva, en nom seu i també com a procurador del dit Guillem Oliver, àlies 
Mitjayga, pare de l'atorgant, en favor de Joan Pellicer, prevere, sagristà segon de la Seu de 
Girona, del delme de la parròquia de Sant Climent Sescebes, pel preu de onze mil sous 
barcelonesos.         a comprovar ¡¡¡¡¡¡ LAMP !!!!!!
Segueix ÀPOCA pel dit preu.

AUTOR Joan Guilana, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 712 mm * 596 mm

NÚMERO    51
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 337
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 22/03/1634
LLOC DOCUMENT GIRONA
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DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Francesc Ferrer, paraire de Girona, en favor de Joan Pere Vives, 
blanquer de Girona, d'un censal de cent sous anuals de pensió, pertanyents a un altre 
censal de cent cinquanta sous de pensió i cent cinquanta lliures de propietat, que Pere 
Calvet, serraaller del Perelló, parròquia de Vilablareix, va vendre a Jeroni Llorens, mercader 
de Girona; pel preu de cent lliures barceloneses.
Segueix ÀPOCA per les dites cent lliures.

AUTOR Miquel Mascort, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Camplllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 532 mm * 343 mm

NÚMERO    52
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 313
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 16/07/1615
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Cristòfol Miquel, canonge de la Seu de Girona, i Joan Pere 
Coromines, doctor en filosofia i prevere, beneficiat a l'església de Sant Feliu de Girona, 
marmessors subrogats del darrer testament de Joan Sunyer, revenedor de Girona, actuant 
com a tals; en favor de la senyora Magdalena Llupià, esposa de Nicolau Llupià, escrivà de 
Girona, per la lluició d'un censal de dues-centes lliures barceloneses de preu i pensió anual 
de dos-cents sous, que els cònjugues Llupià havien creat i venut a Joan Sunyer, i pel 
pagament de trenta lliures barceloneses de pensions endarrerides.

AUTOR Joan Fexat, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 450 mm * 256 mm

NÚMERO    53
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 34
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 21/08/1612
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Francesc Constans, notari reial i escrivà major de la Cort Reial de 
Girona, procurador del  reverend senyor Macià Cella i de Canet, antigament donzell 
domiciliat a Girona i avui Canonge de la Seu de Barcelona, en nom de l'esmentada procura, 
en favor de l'honorable Jaume Lladó, mercader de Girona, per dues-centes lliures 
barceloneses, que són a compliment de les mil lliures per les que el senyor Cella va vendre 
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a Jaume Lladó una casa situada a les voltes de la plaça de les Cols de Girona.

AUTOR Pere Vinyoles, portant les escriptures del difunt Joan Fexat, 
ambdós notaris públics de Girona, substituts dels hereus i 
successors de Jaume de Camplllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 218 mm * 200 mm

NÚMERO    54
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 322
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 1/07/1575
LLOC DOCUMENT OLOT
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Anna Parrinet, vídua de Bartomeu Parrinet, paraire d'Olot, en favor de 
Rafael Ferrussola, prevere sagristà de l'església parroquial de Sant Esteve d'Olot, d'un 
censal de vint lliures anuals de pensió, pel preu de quatre-centes lliures barceloneses.
Segueix ÀPOCA pel dit preu.

AUTOR Jeroni Bassols, notari públic de la vila i terme d'Olot, per 
autoritat de l'Abadessa del monestir de Santa Maria de Ripoll.

MIDES 865 mm * 395 mm

NÚMERO    55
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 191
LLETRA ANTIGA M
DATA DOCUMENT 15/11/1605
LLOC DOCUMENT CASTELLÓ D'EMPÚRIES
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Jeroni Pujades, doctor en dret, domiciliat a Castelló d'Empúries, en 
favor de Joan Trobat, pagès de Garriguella, d'un censal de cent vint sous anuals de pensió, 
pel preu de cent vint lliures barceloneses.
Segueix ÀPOCA pel dit preu, de 29/11/1605.

AUTOR Pere Vesí, notari públic substitut de Castelló d'Empúries, a la 
notaria dita de Manlleu.

MIDES 716 mm * 422 mm

NÚMERO    56
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 314
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LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 16/07/1615
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
INSOLUTUMDACIÓ atorgada per Cristòfol Miquel, canonge de la Seu de Girona, i Joan 
Pere Coromines, doctor en filosofia, prevere i beneficiat a l'església de Sant Feliu de Girona, 
marmessors subrogats del darrer testament de Joan Sunyer, revenedor de Girona; en favor 
de Magdalena Llupià, esposa de Nicolau Llupià, adroguer de Girona, d'un censal de dues-
centes lliures barceloneses de preu i pensió anual de dos-cents sous que va crear Joan 
Prim i Romaguera, pagès de Verges, fill de Jaume Prim i d'Antiga, cònjugues difunts, de 
Bordils, i va vendre al citat Joan Sunyer; en prorrata de cinc-centes lliures que la 
marmessoria devia a la dita Magdalena Llupià.

AUTOR Joan Fexat, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 431 mm * 392 mm

NÚMERO    57
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 179
LLETRA ANTIGA M
DATA DOCUMENT 22/12/1603
LLOC DOCUMENT BARCELONA
DESCRIPCIÓ
SENTÈNCIA promulgada per l'il.lustre i reverend Rafael de Rovirola, doctor en drets, 
canonge de la Seu de Barelona i prior de l'església de Santa Maria de Manlleu, jutge de la 
Cort Eclesiàstica de Barcelona, en la causa entre Francesc Mateu, d'Espolla, i Francesc 
Fuster, de Sant Climent Sescebes d'una part, i Joan Martí, prevere, domer de l'església 
paroquial de Sant Climent Sescebes, sobre el delme d'una peça de terra anomenada Estany 
Llauró, situada a Sant Climent Sescebes.

AUTOR Montserrat Puigvert, notari públic de Barcelona.
MIDES 345 mm * 298 mm

NÚMERO    58
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 14
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 10/12/1543
LLOC DOCUMENT BANYOLES
DESCRIPCIÓ
HERETAMENT atorgat per Benet Rosselló, senyor útil i propietari dels masos Rosselló i 
Seguí, de Vilafreser, en favor de Miquel Rosselló, fill d'un altre Miquel Rosselló, difunt, i de la 
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seva esposa Constança, i net de l'atorgant, dels masos citats, amb tots els seus drets, 
possessions i pertinences, salvades algunes retencions.

AUTOR Francesc Pou, notari públic, substitut de Miquel Gordiola, 
donzell, hereu i successor de Bernat Serra, notari públic de 
Banyoles.

MIDES 280 mm * 548 mm

NÚMERO    59
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 101
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 14/11/1575
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA A CARTA DE GRÀCIA atorgada per Benet Puig, pagès de Palol d'Onyar, senyor útil 
i propietari del mas Puig, de la dita parròquia, trobant-se deutor de vint-i-set lliures 
barceloneses a Sebastià Marcó, hortolà de Girona, en favor del dit Sebastià Marcó, de dues 
peces de terra cultivada, que es troben juntes i totalizen tres vessanes, situades a Palol 
d'Onyar, anomenades La Feixa de sobre lo Pou i la Feixa de Jus lo Pou, pel preu de trenta-
sis lliures barceloneses. Les afrontacions són: a l'est amb una rasa; al sud, amb la dita rasa, 
un marge i el camí de l'església; a l'oest, amb el dit camí i amb un altre camí que arriba fins 
el torrent de les Comes; i, al nord, amb el dit torrent de les Comes. Entre les dues peces de 
terra, hi ha un marge i el pou que els dóna el nom.
Segueix ÀPOCA pel dit preu.

AUTOR Narcís Gifra, notari públic, substitut dels hereus i successors 
de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 355 mm * 420 mm

NÚMERO    60
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 326
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 10/07/1595
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Benet Anglasell, mercader de Girona, en favor del magnífic Joan 
Vivet, doctor en dret de Girona, d'un censal de quatre-cents sous anuals de pensió, pel preu 
de quatre-centes lliures barceloneses resultat de la fusió d'altres dos censals preexistents, el 
primer que fou creat i venut originalment pels Sarriera a Salvador Anglasell, difunt, mercader 
de Girona i l'avi de l'atorgant; i el segon que l'il.lustre Pere Desbasch, donzell, senyor del 
castell d'Orriols, i el seu germà Miquel Desbach, van crear i vendre al mateix Salvador 
Anglasell.
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Segueix ÀPOCA per les dites quatre-centes lliures barceloneses.

AUTOR Jeroni Gifra, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 567 mm * 710 mm

NÚMERO    61
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 28
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 17/06/1572
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Miquel Puigmarí, donzell, que abans habitava a la ciutat de Barcelona 
i avui a la casa forta de les Eroles, a la diòcesi d'Elna, i Isabel Funes i de Pugmarí, la seva 
muller, filla de l'honorable Pere Pla, difunt, notari de Perpinyà, i Angela Funes, també 
difunta, la qual Angela fou filla dels difunts Magnífic Francesc Funes, domiciliat a 
l'esmentada casa forta, i de la seva esposa MArgarida; en favor de Pere Garbí, que havia 
estat notari de Girona, d'un censal de dues-centes lliures de propietat i pensió anual de dos-
cents sous.
Segueix ÀPOCA per les dites dues-centes lliures.

AUTOR Joan Fexat, portant les escriptures de Joan Benet Pasqual, 
difunt, ambdós notaris públics de Girona, substituts dels 
hereus i successors de Jaume de Campllong, notari públic de 
la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

MIDES 567 mm * 714 mm

NÚMERO    62
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 318
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 6/03/1529
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA A CARTA DE GRÀCIA atorgada per Eimeric de la Via, donzell domiciliat a Girona i 
Bescanó, fill i hereu del magnífic senyor Francesc Eimeric de la Via, donzell, domiciliat a 
Girona i Bescanó, en favor de Pere Cerdà, mercader de Girona, d'un cens de quatre sous i 
sis diners barcelonesos que li fa anualment Antoni Pagès, de Bescanó, per un camp situat al 
pla de Bescanó; d'un altre cens de quatre sous i sis diners barcelonesos que li fa anualment 
Guillem Bec, sastre de Bescanó, per la casa que ocupa a la Cellera de Bescanó; d'un altre 
cens d'una migera de mestall, mesura de Girona, que li fa anualment Joan Carós, de 
Bescanó, per raó del mas Carós; d'un altre cens de sis sous barcelonesos que li fa 
anualment en Bec del Bosc, pel seu mas; d'un altre cens de nou sous barcelonesos que li fa 
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anualment Joan Bescanó, pel mas Bescanó; d'un altre cens de vuit sous barcelonesos que li 
fa anualment Bartomeu Vilardemont, per raó del mas Vilar de Bescanó; d'un altre cens d'una 
quartera de mestall i una pulla que li fa anualment Joana, muller de Joan Aulet, de Bescanó, 
pel mas Aulet; d'un altre cens de dos sous i sis diners, que li fa anualment en Riba de la dita 
parròquia, per raó del mas Riba; i finalment, d'un altre cens d'un parell de gallines, que li fan 
anualment els hereus de Salvi Aulina, de Bescanó, pel mas Aulina; tot pel preu de cinquanta 
lliures barceloneses.
Segueix ÀPOCA pel dit preu.

AUTOR Pere Canals, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 401 mm * 487 mm

NÚMERO    63
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 14
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 10/12/1543
LLOC DOCUMENT BANYOLES
DESCRIPCIÓ
HERETAMENT atorgat per Benet Rosselló, senyor útil i propietari del mas Rosselló i del 
mas Seguí, de Vilafreser, en favor de Miquel Rosselló, net de l'atorgant i fill de Miquel 
Rosselló, difunt, i de la seva esposa Constança, dels masos citats, amb tots els seus drets, 
possessions i pertinences, salvades algunes retencions.

AUTOR Francesc Pou, notari públic, substitut de Miquel Gordiola, 
donzell, hereu i successor de Bernat Serra, notari públic de 
Banyoles.

MIDES 215 mm * 522 mm

NÚMERO    64
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 312
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 10/03/1615
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
AGNICIÓ DE BONA FE atorgada per Nicolau Llupià, escrivà de Girona, en favor de la seva 
esposa Magdalena Llupiana, reconeixent-li la propietat de la totalitat dels mobles i béns que 
ambdós posseeixen, tant a la seva casa del carrer de ciutadans, com en altres cases que el 
primer té a Girona, deixant intacte el dret d'aquesta a la dot que havia aportat al matrimoni, 
de quatre-centes lliures barceloneses.

AUTOR Joan Fexat, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
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batllia i vegueria de Girona.
MIDES 462 mm * 244 mm

NÚMERO    65
NOMBRE DOCUMENTS 0

NÚMERO ANTIC 129
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 18/03/1532
LLOC DOCUMENT GIRONA

AUTOR No ve clos notarialment.
MIDES 650 mm * 580 mm

NÚMERO    66
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 377
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 18/12/1668
LLOC DOCUMENT GIRONA - MONESTIR DE SANT JOSEP
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada pel prior i el convent de Sant Josep, dels Carmelites descalços, de Girona, 
en favor de Llorenç Font, donzell domiciliat a Girona, que el dia 15 de desembre d'enguany 
els va girar al seu compte de la Taula de canvi la quantitat de tres-centes trenta-dues lliures 
barceloneses, per la lluició d'un censal de la mateixa propietat i tres-cents trenta dos sous 
de pensió anual, a compliment de la lluició d'un censal més gran, de cinc-centes dues lliures 
de propietat i cinc-cents dos sous de pensió, que havia creat la senyora Maria de Font i 
Prats, vídua de l'il.lustre senyor Llorenç de Font, militar poblat a Girona, i mare del Llorenç 
de Font més amunt citat, i l'havia venut al convent de Sant Josep. A més, l'àpoca inclou 
divuit lliures i tres sous barcelonesos, que són per a satisfer una pensió pendent i part d'una 
altra.

AUTOR Pere Garriga, notari públic de Girona, substitut dels hereus de 
Don Joan Sarriera i de Gurb, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona. (De l'original i del trasllat).

MIDES 329 mm * 194 mm

NÚMERO    67
NOMBRE DOCUMENTS 4

NÚMERO ANTIC 43
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 30/04/1605
LLOC DOCUMENT GIRONA
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DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Enric Sampsó, canonge i paborde de l'Almoïna del Pa de la Seu de 
Girona, en favor de Rafael Cerdà, mercader de Girona, per vint-i-cinc lliures i un sou 
barcelonesos. Són, d'una banda, vint lliures pel foriscapi de la transmissió d'un camp situat 
prop de la Font del Rei, al Pla de Girona, que el dit Cerdà ha comprat a don Dionís Amell de 
Llobregat i Marcó, ciutadà honrat de Barcelona; donya Jerònima Amell i de Llobregat, mare 
seva, i Paula Amell i Marcó, esposa del primer. Per altra banda, cinc lliures i un sou per tres 
anualitats del cens que la dita Almoïna fa sobre aquest camp.
Segueix ÀPOCA atorgada per Miquel Vingut, prevere beneficiat i el corrent bienni 
procurador dels Aniversaris de la Seu de Girona, en favor de Rafael Cerdà, mercader de 
Girona, per quaranta lliures barceloneses, corresponents a dues  pensions d'un censal que 
obligava els Amell i que, per motiu de la compra abans indicada, Rafael Cerdà s'havia 
compromés a pagar.
Segueix ÀPOCA atorgada per Miquel Rodés, prevere procurador del Col.legi de Sant Martí 
Sacosta de Girona i del seu rector Joan Theodor, en favor de Rafael Cerdà, mercader de 
Girona, per seixanta lliures barceloneses, per motiu de diversos censos que els Amell 
devien al Col.legi i que, per motiu de la compra abans indicada, Rafael Cerdà s'havia 
compromés a pagar.
Segueix ÀPOCA datada el 1605.05.04, atorgada per Pau Casanovas, botiguer de teles de 
Girona, en favor de Rafael Cerdà, mercader de Girona, per quaranta lliures barceloneses, a 
bon compte de major quantitat, que devien els Amell per robes i articles de merceria de la 
botiga del primer, i que, per motiu de la compra abans indicada, Rafael Cerdà s'havia 
compromès a pagar.

AUTOR Pere Mir, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 765 mm * 357 mm

NÚMERO    68
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 370
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 27/10/1637
LLOC DOCUMENT GIRONA - CONVENT DE SANT DANIEL
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada pel convent de monges de Sant Daniel de Girona, en favor de l'honorable 
Llorenç Font, mercader de Girona, per la quantitat de tres-centes tres lliures barceloneses, 
corresponents a la lluïció d'un censal de tres-centes lliures de preu i tres-cents sous anuals 
de pensió, que Llorenç Font, donzell domiciliat a Girona i fill de l'anterior, els havia venut, i al 
pagament de tres lliures i deu sous corresponents a la prorrata de la pensió del dit censal.

AUTOR Miquel Mascord, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 289 mm * 223 mm
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NÚMERO    69
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 365
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 29/02/1624
LLOC DOCUMENT GIRONA - CONVENT DE SANT DANIEL
DESCRIPCIÓ
RETROVENDA atorgada pel convent del Monestir de Sant Daniel de Girona, en favor dels 
Honorables Llorenç Font, major, i Llorenç Font, menor, mercaders de Girona, restituïnt-los 
un censal que aquests els havien venut, de preu de tres-centes lliures i tres-cents sous de 
pensió anual, i que originàriament havia estat creat per Damià Bosch i Pere Oriol, 
mercaders de Sant Feliu de Guíxols, en tant que síndics de la Universitat i Consell general 
de la dita vila, i venut a Pere Albertí, donzell domiciliat a Llagostera, pel preu de tres-centes 
lliures barceloneses.

AUTOR Miquel Mascort, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 455 mm * 259 mm

NÚMERO    70
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 357
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 31/10/1572
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Joan Cases, Doctor en Dret, de Girona, en favor de Pere Llorens, 
pagès de Salt, per la quantitat de vuit-centes trenta lliures barceloneses, per la retrovenda 
de la Torre de Santdionís, que li havia estat venuda a carta de gràcia pel seu anterior 
propietari, el magnífic Galceran de Santdionís, donzell domiciliat a Bordils.

AUTOR Miquel Garbí, notari públic de Girona, substitut del hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 303 mm * 294 mm

NÚMERO    71
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 378
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 19/01/1669
LLOC DOCUMENT GIRONA
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DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Joan Simon, botiguer de teles de Girona, procurador de la senyora 
Maria Icart i Albaret, esposa de Josep Icaart, botiguer de teles de Barcelona, en favor de 
Llorenç de Font, donzell domiciliat a Girona, per la quantitat de tres-centes cinc lliures, dotze 
sous i sis diners, en moneda barcelonesa, corresponents a la lluició d'un censal de tres-
centes lliures de preu i pensió anual de tres-cents sous que el dit Font va crear i vendre a la 
dita senyora Icart, i, a més, a pagaments endarrerits de les pensions del dit censal.

AUTOR Pere Garriga, notari públic de Girona, substitut del hereus de 
don Joan Sarriera i de Gurb, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona. (De l'original i del trasllat).

MIDES 238 mm * 199 mm

NÚMERO    72
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 320
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 17/07/1554
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Miquel Mercader, prior del monestir de Nostra Senyora del Coll, 
diòcesi de Vic, en favor de Jeroni Font, mercader de Girona, d'un censal de dos-cents sous 
barcelonesos anuals de pensió i dues-centes lliures de preu.
Segueix ÀPOCA pel dit preu.

AUTOR Benet Pasqual, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Capmllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 618 mm * 427 mm

NÚMERO    73
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 30
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 22/05/1592
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Jaume Lladó, botiguer de draps de Girona, en favor de donya 
Jerònima Bas i donya Narcisa Ferrer i Bas, vídues de Girona, tutores i curadores de les 
persones i els béns de Francesc, Dorotea i Estefania, impúbers, fills del difunt Joan Ferrer, 
ciutadà de Gironà, i de l'esmentada Narcisa Bas, actuant en nom dels dits infants, d'un 
censal de preu nou-centes lliures barceloneses i pensió anual de nou-cents sous.
Segueix ÀPOCA pel dit preu.

AUTOR Pere Galí, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
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batllia i vegueria de Girona.
MIDES 556 mm * 617 mm

NÚMERO    74
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 262
LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 24/12/1513
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
RENUNCIACIÓ atorgada per Miquel Guich de Salt, en favor del magnífic Miquel des Sitjar, 
donzell domiciliat a Girona, dels drets que li pertocaven sobre una peça de terra, que 
afronta: a l'oest amb una horta del dit Sitjar; al nord i al sud, amb el Rec Monar;  i, de la que 
en Sitjar ja tenia el domini directe.

AUTOR Pere Garbí, notari públic de Girona, substituts dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 192 mm * 366 mm

NÚMERO    75
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 186
LLETRA ANTIGA M
DATA DOCUMENT 9/06/1553
LLOC DOCUMENT CASTELLÓ D'EMPÚRIES
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Ferran Costa, ciutadà de Barcelona, com a usufructuari i procurador 
de la seva esposa Anna, en favor de Jaume Mateu, pagès d'Espolla, d'una peça de terra 
situada a Castelló d'Empúries en el pla anomenat lo Fossar dels Jueus, de tres vessanes de 
superfície, pel preu de vint-i-sis  lliures i deu sous barcelonesos.

AUTOR Pau Renard, notari públic de Barcelona.
MIDES 467 mm * 440 mm

NÚMERO    76
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 110
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 20/01/1488
LLOC DOCUMENT GIRONA
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DESCRIPCIÓ
HERETAMENT atorgat per Bartomeu Salvador, de Sant Andreu Salou, en favor de Caterina, 
germana seva, i filla d'Antoni Salvador, de Sant Andreu Salou, i la seva esposa Andreua, 
cònjugues difunts, de trenta-cinc lliures en moneda corrent a Girona, vestits, joies i una 
caixa de núbia, en contrapartida dels seus drets hereditaris, paterns i  materns, en 
contemplació del seu matrimoni amb Grau Bosch, de Sant Andreu Salou, hereu i propietari 
del mas Bosch, de la dita parròquia.

AUTOR Jaume Bellsolà, notari públic, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 354 mm * 447 mm

NÚMERO    77
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 130
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 24/11/1500
LLOC DOCUMENT SERINYÀ
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Pere Casellas Devall i Baldiri Casellas Devall, fill seu, de Serinyà, en 
favor d'Antoni Rosselló, senyor útil i propietari del mas Rosselló, de Vilafreser, i Antoni 
Bernada, senyor útil i propietari del mas Bernada, de Sant Esteve de Guialbes, per catorze 
lliures barceloneses, corresponents a la lluïció d'un censal del mateix preu i pensió anual de 
catorze sous, que fou venut per Antoni Bernada, de Sant Esteve de Guialbes, i Miquel 
Rosselló, de Vilafreser, predecessors dels que són part en el present document, a Joan 
Caselles, pare i avi, respectivament del atorgants.

AUTOR Francesc Pou, notari públic substitut dels hereus i successors 
de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 254 mm * 225 mm

NÚMERO    78
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 117
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 15/10/1560
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
HERETAMENT atorgat per Joan Salvador, senyor útil i propietari del mas Salvador, de Sant 
Andreu Salou, en favor de Benet Salvador, fill seu, de tot el dit mas Salvador, amb totes les 
seves possessions, béns i drets, malgrat algunes retencions, en contemplació del seu 
matrimoni amb Antiga Vidal, germana d'Esteve Vidal, pagès de Bordils.

AUTOR Joan Sobirà, notari públic, substitut dels hereus i successors 
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de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 408 mm * 295 mm

NÚMERO    79
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 109
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 7/06/1439
LLOC DOCUMENT SANT ANDREU SALOU
DESCRIPCIÓ
DONACIÓ atorgada per Joan Bota, de Sant Andreu Salou, fill de Bernat Bota, difunt, de dita 
parròquia, i de la seva esposa Margarida, en favor d'Antoni Bota, germà de l'atorgant, de 
quaranta lliures barceloneses, i els vestits i les armes personals, en contrapartida dels seus 
drets hereditaris i en contemplació dels seu matrimoni amb Andreua Salvador, filla de Joan 
Salvador i de la seva esposa Antònia.

AUTOR No ve clos notarialment.
MIDES 321 mm * 397 mm

NÚMERO    80
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 371
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 1/12/1640
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Elisabet Rigau, vídua de Salvi Rigau, pagès, que fou habitant a Santa 
Eugènia, i Jaume Rigau, fill dels cònjugues esmentats, en favor de l'il.lustre senyor Llorenç 
Font, donzell domiciliat a Girona, d'un censal de dos-cents sous de pensió anual, pel preu 
de dues-centes lliures barceloneses.
Segueix ÀPOCA pel dit preu.

AUTOR Miquel Mascort, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 622 mm * 327 mm

NÚMERO    81
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 26
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 4/08/1633
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LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Jerònima Savarres, vídua de Joan Agustí Savarres, ciutadà honrat de 
Girona i Gregori Verges, doctor en dret, ciutadà honrat de Girona i Joan Riurans, notari 
públic de Girona, i Onofre Caxas, notari públic de Girona, administradors de la heretat i els 
bens del dit Joan Agustí Savarres, en favor de Rafael Camps, mercader de Girona, de la 
casa petita del dit difunt, situada al carrer de la Ferreria Vella de Girona. Pel preu de cent 
quaranta lliures barceloneses, salvat el domini directe que tenen els Aniversaris Presbiterials 
de la Seu de Girona, a qui fan un cens anual de deu sous. Afronta: a l'est, amb el carrer de 
la Ferreria Vella; al sud amb la casa principal de la dita Jerònima Savarres; a l'oest, amb la 
dita casa de la vídua Savarres i, en part, amb la casa dels hereus d'Antic Rossell, pagès de 
Sant Gregori; i, al nord, amb una casa que va ser de Joan Ribot, doctor en Medecina, de 
Girona.
Segueix ÀPOCA pel dit preu.

AUTOR Miquel Mascort, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 728 mm * 301 mm

NÚMERO    82
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 316
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 5/03/1636
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
INSTITUCIÓ atorgada per Joan Vilar, Canonge de la Seu de Girona, i Rafael Camps, 
mercader de Girona, en tant que marmessors de donya Magdalena Llupiana, vídua de 
Nicolau Llupià, escrivà de la Cort Eclesiàstica, i en primeres núpcies, de Pere Terrats, 
adroguer de Girona, en favor del administradors dels aniversaris del monestir de Sant Pere 
de Galligants, de dos aniversaris, el primer celebrador el dia 26 de desembre per l'ànima de 
l'esmentada difunta, i el segon celebrador un dia del mes juliol, per l'ànima de Joan Llupià i 
la seva esposa Antiga, pel preu de vuitanta lliures barceloneses, a raó de quaranta lliures 
per cada aniversari.
Segueix ÀPOCA per les dites vuitanta lliures, atorgada pels monjos de Sant Pere de 
Galligants.

AUTOR Miquel Mascord, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 288 mm * 327 mm

NÚMERO    83
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 253
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LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 22/12/1489
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
DEFINICIÓ atorgada per Margarida, esposa de Joan Simon de Gàrrep, parròquia de Sant 
Gregori, filla de Salvador Oliveras, àlies Ribot, difunt, de Salt, i de la seva esposa Francina, 
en favor de la dita mare seva i del seu germà Baltasar Ribot, de tots els seus drets 
hereditaris, paterns i materns, en haver rebut cinquanta lliures, a més dels seus vestits i 
joies, per ocasió de les seves núpcies.

AUTOR Jaume Bellsolà, notari públic, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona

MIDES 358 mm * 289 mm

NÚMERO    84
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 104
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 30/12/1584
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
CONCÒRDIA entre Antic Marcó, major, i Sebastià Ribes, àlies Mascort; Joan Juscafresa, 
àlies Viader, ferrer; Baldiri Vidal, àlies Roure, pagès, tots de Palol d'Onyar, obrers de 
l'església parroquial i propietaris del terme, d'una part, i Joan Marcó, hortalà de Girona, 
propietari del mas Puig, de Palol d'Onyar, i d'altres masos a ell agregats, sobre la 
capbrevació de dotze mitadelles d'oli que, segons els obrers, el mas Puig ho ha de fer a 
l'església parroquial, de la qual cosa se'n porta plet a la Cort eclesiàstica de Girona.

AUTOR Narcís Gifra, notari públic, substitut dels hereus i successors 
de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 232 mm * 374 mm

NÚMERO    85
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 136
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 19/12/1595
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
SENTÈNCIA dictada per Francesc Ferrer, doctor en drets, ciutadà de Girona, jutge, designat 
per Miquel Abrich, jutge d'apel.lacions de Girona, en la causa d'apel.lació entre Joan 
Rosselló, pagès, de Vilella, a Vilafreser, representat per Francesc Cos, causídic de Girona, 
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d'una part, i els obrers de l'església de Sant Feliu de Cadins, de Girona, per qüestions 
sorgides entorn d'un censal.

AUTOR Pere Aldrich, escrivà de la Cort Reial de Girona. Del trasllat. fet 
per Bernat Castelló, escrivà major de la Cort Reial de Girona.

MIDES 416 mm * 308 mm

NÚMERO    86
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 131
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 6/05/1544
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Joan Miquel, de Vilella, Vilafreser, en favor de Benet Rosselló, senyor 
útil i propietari del mas Rosselló, del dit veïnat i parròquia, per 13 lliures i 10 sous 
barceoneses, corresponents a la lluïció de la meitat d'un censal e 27 lliures de propietat i 27 
sous de pensió anual, venut pel dit Benet Rosselló a l'atorgant.

AUTOR No ve clos notarialment.
MIDES 225 mm * 266 mm

NÚMERO    87
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 7
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 10/12/1543
LLOC DOCUMENT BANYOLES
DESCRIPCIÓ
CONSTITUCIÓ DE DOT feta per Antònia, vídua de Grau Mitjavila, senyora útil i propietària 
del Mas Caselles de Mont, de Serinyà, i per Rafael Caselles, fill de la dita Antònia i de 
Rafael Los, àlies Caselles, primer marit seu, en favor de Narcisa, filla de la dita Antònia i 
germana del dit Rafael, de cinquanta lliures barceloneses, en contemplació del seu 
matrimoni amb Miquel Rosselló, net de Bernat Rosselló, de Vilafreser, i fill del difunt Miquel 
Rosselló i de la seva esposa Constança, també de Vilafreser.
Segueix DEBITORI per la dita quantitat.

AUTOR Francesc Pou, notari públic, substitut del Magnífic Miquel 
Gordiola, donzell, hereu i successor de l'honorable Bernat 
Serrat, difunt, notari públic de Banyoles.

MIDES 384 mm * 553 mm

NÚMERO    88
NOMBRE DOCUMENTS 1
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NÚMERO ANTIC 116
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 26/11/1558
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
CONCòRDIA entre Joan Salvador, senyor útil i propietari del Mas Salvador, de Sant Andreu 
Salou, d'una part, i Roc Simon, de Santa Coloma de Farners, gendre seu, i Margarida 
Salvador, esposa de l'anterior i filla del dit Joan Salvador d'altre part, sobre la part que toca 
aquests del Mas Salvador, atés que hi han viscut i trebalat des del seu matrimoni.

AUTOR Joan Sobirà, notari públic, substitut dels hereus i successors 
de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 428 mm * 398 mm

NÚMERO    89
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 187
LLETRA ANTIGA M
DATA DOCUMENT 8/07/1562
LLOC DOCUMENT CASTELLÓ D'EMPÚRIES
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Llàtzer Fresquet, prevere, domer a l'església de Santa Maria de 
Castelló d'Empúries, procurador i administrador general del Magnífic Senyor Iu Fresquet, 
militar domiciliat a la dita vila de Castelló d'Empúries, en favor de Jaume Mateu, mercader, 
d'Espolla i Joan Mateu, fill seu, d'un censal de cinc-cents cinquanta  sous de pensió anual, 
pel preu de cinc-centes cinquanta lliures barceloneses. Segueix ÀPOCA pel dit preu.

AUTOR Galceran Busquets, notari públic de Castelló d'Empúries, a la 
notaria anomenada d'en Bofill.

MIDES 741 mm * 582 mm

NÚMERO    90
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 14
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 26/04/1508
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Pere Marí, de Girona, en favor de Fra Francesc Boix, guardià del 
Monestir de Framenors de Girona, d'un censal de 14 lliures barceloneses de preu i 14 sous 
anuals de pensió, pel preu de 14 lliures.Segueix àPOCA pel dit preu.

AUTOR Narcís Gifre, notari públic de Girona, ssubstitut dels hereus i 
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successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 442 mm * 553 mm

NÚMERO    91
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 305
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 24/03/1603
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
CONCÒRDIA entre Magdalena Llupià, esposa de Nicolau Llupià, adroguer de Girona, en 
primeres núpcies muller de Pere Terrats, adroguer de Girona, d'una part, i Rafael Terrats, 
paraire de Girona, fill i hereu universal d'un altre Pere Terrats, difunt, ciutadà de Girona, pare 
del primer, d'altra part, en torn de l'herència de Pere Terrats fill.

AUTOR Joan Torrent, notari públic, substitut de Jaume de Campllong 
notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona, en 
absència de Pere Galí, connotari seu.

MIDES 674 mm * 579 mm

NÚMERO    92
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 6
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 20/07/1594
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
TESTAMENT atorgat per Elionor Ravell, vídua de Gaspar Ravell, sabater de Girona.

AUTOR Miquel Savarres, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 251 mm * 234 mm

NÚMERO    93
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 7
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 1/03/1600
LLOC DOCUMENT CASTELLÓ D'EMPÚRIES
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DESCRIPCIÓ
TESTAMENT atorgat per Narcís Camps, paraire de Girona, natural de la vila de Sant 
Llorenç de la Muga.

AUTOR Pere Vesi, notari públic substitut a la notaria de Castelló 
d'Empúries vulgarment dita de Mallén.

MIDES 486 mm * 423 mm

NÚMERO    94
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 2
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 24/11/1304
DESCRIPCIÓ
HERETAMENT atorgat per Bernat Rosselló, de Vilafreser, en favor de la seva germana 
Guillema, de 650 sous barcelonesos de tern, vestits i robes, en satisfacció dels seus drets 
hereditaris i legítimes, paterna i materna, assignats a constituir la dot en contemplació del 
matrimoni de la dita Guillema amb Ramon Hugues, fill de Pere Hugues, de Sant Julià de 
Ramis.

AUTOR Besalú Burges, notari públic, substitut de Ramon de Taialà, 
notari públic de Girona.

MIDES 312 mm * 224 mm

NÚMERO    95
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 170
LLETRA ANTIGA M
DATA DOCUMENT 3/06/1488
LLOC DOCUMENT CASTELLÓ D'EMPÚRIES
DESCRIPCIÓ
RECONEIXENÇA DE SENYORIA atorgada per Joan Pellicer, batlle de Sant Climent 
Sescebes, en favor de l'Infant Enric d'Aragó, Comte d'Empúries, el qual és representat en 
l'acte per Grau Aranyó, militar, domiciliat a Castelló d'Empúries, administrador del dit comtat, 
confessant tenir en feu pel dit comte diversos drets i rendes, entre els que hi ha dos terços 
del delme de Sant Climent Sescebes, Ullastres i altres llocs de la parròquia;  una part del 
delme de Vilartolí, a la mateixa parròquia; les cinc sisenes parts dels masos que foren de 
Guillem de Gotmar, Berenguer Nicolau i Guillem Anglada, difunts, de Solers, amb totes les 
seves possessions i drets, que antigament foren del priorat de Penardell, i altres.

AUTOR Miquel Mayans, habitant a Castelló d'Empúries, notari públic 
substitut del comtat d'Empúries.

MIDES 236 mm * 302 mm
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NÚMERO    96
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 110
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 20/01/1488
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
HERETAMENT atorgat per bartomeu Salvador, de Sant Andreu Salou, en favor de Caterina, 
germana seva, i filla d'Antoni Salvador, de Sant Andreu Salou, i la seva esposa Andreua, 
cònjugues difunts, de 35 lliures en moneda corrent a Girona, vestits i joies i una caixa de 
núblia, en contrapartida dels seus drets hereditaris, paterns i materns, en contemplació del 
seu matrimoni amb Grau Bosch, de Sant Andreu Salou, hereu i propietari del Mas Bosch, de 
la dita parròquia.

AUTOR Jaume Bellsolà, notari públic, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 367 mm * 474 mm

NÚMERO    97
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 375
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 24/07/1649
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Felicià Coromines, doctor en dret, i Bartomeu Pol, prevere, domer de 
l'església de Cassà de la  Selva, administradors del aniversaris de la dita església, en favor 
de l'Honorable Josep Font i Llorens, mercader de Girona, per haver rebut tres-centes 
quaranta-cinc  lliures i quatre sous barcelonesos i les tres-centes quaranta lliures, per la 
lluició d'un censal del mateix preu i tres-cents quaranta sous de pensió anual, que l'esmentat 
Josep Font va vendre als dits aniversaris, a més de cinc lliures i quatre sous que restaven 
per pagar de la pensió del dit censal.

AUTOR Ramon Garau, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 165 mm * 171 mm

NÚMERO    98
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 174
LLETRA ANTIGA M
DATA DOCUMENT 9/12/1564
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LLOC DOCUMENT FIGUERES
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Magdalena, vídua i hereva universal del Magnífic Joan Mitjavila, 
doctor en drets de Figueres, que abans havia estat a Castelló d'Empúries, i Franesc 
Mitjavila, doctor en drets, de Figueres, fill seu, en favor de Jaume Mateu, mercader 
d'Espolla, de 120 lliures barceloneses, corresponents a la lluïció d'un censal del mateix preu 
i de 120 sous de pensió anual, que havia estat venut a Joan Mitjavila per Cebrià Pellisser, 
batlle de Sant Climent Sescebes i cullidor del delme del dit lloc.

AUTOR Francesc Joher, notari públic de Figueres.
MIDES 388 mm * 318 mm

NÚMERO    99
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 8
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 18/07/1574
LLOC DOCUMENT VILAFRESER
DESCRIPCIÓ
HERETAMENT atorgat per Antic Rosselló, pagès, habitant al veínat de Vilella, de la 
parròquia de Vilafreser, la seva esposa Francesca, i Miquel Rosselló, pagès, senyor útil i 
propietari del Mas rossselló, dels dits veeínat i parròquia, en favor de Margarida Rosselló, 
filla dels dits Antic i Francesca, i neboda de Miquel Rosselló, en contemplació del seu 
matrimoni amb Damià Fàbrega, pagès de Calabuig, de 60 lliures barceloneses, a més dels 
seus vestits i joies, en contrapartida dels seus dretss hereditaris i legítims, paterns i materns.

AUTOR Bernat Caselles, notari públic, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 399 mm * 277 mm

NÚMERO   100
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 373
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 1/04/1643
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Josep Font i Llorens, mercader de Girona, en favor de Pere Mir, 
prevere sagristà de l'església parroquial de Sant Gregori, de dos censals pel preu global de 
440 lliures barceloneses. El primer, de 190 lliures de preu i 190 sous de pensió anual, el ven 
al dit Pere Mir que està actuant de forma privada; el segon, de 240 lliures de preu i 240 sous 
de penssió anual, s'aplica a la institució d'una renda aplicable a l'obra de l'església 
parroquial de Sant Gregori.Segueix àPOCA pel dit preu de 440 lliures barceloneses.
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AUTOR Ramon Garau, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 674 mm * 353 mm

NÚMERO   101
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 0
DATA DOCUMENT 2/10/1509
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
PRESA DE POSSESSIó feta per Miquel Pagès, escrivà de Girona, en favor d'Esteve 
Ferrers, oriund de les Planes, habitant a Girona, de dues peces de terra que aquest ha 
comprat al primer uns dies abans, situades prop la Torre Gironella, de Girona. La primera 
afronta: a l'est amb el camí de les Ermites; al sud amb la segona peça de terra, que fou dels 
pubills Artau; a l'oest, en part amb Miqueel Pagès, i amb el camí empedrat que va a la Seu 
de Girona; al nord amb l'esmentat camí. La segona, d' 1.5 vessanes, afronta: a l'est amb el 
camí de les Ermites; al sud amb Pere Bartomeu, prevere de Girona, que fou de Pere Ribes, 
prevere de la Seu de Girona, en part, amb un altre camp del dit Bartomeu, en part, i amb 
Miquel Pagès, que fou dels pubills Artau, mitjançant paret; a l'oest amb Miquel Pagès, que 
fou dels pubills Artau; i, al nord amb l'altre peça de terra.

AUTOR Dalmau Ombert, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 165 mm * 558 mm

NÚMERO   102
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 0
DATA DOCUMENT 18/01/1222
DESCRIPCIÓ
DEFINICIÓ atorgada per Gaucelm, canonge i paborde Sant Feliu, en favor de Maria, filla de 
Clara de Terrades, i Bernat de Cartellà, de la quantitat de 3 lliures.

AUTOR Arnau de Mata, prevere.
MIDES 76 mm * 179 mm

NÚMERO   103
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 180
LLETRA ANTIGA M
DATA DOCUMENT 12/10/1632
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LLOC DOCUMENT CASTELLÓ D'EMPÚRIES
DESCRIPCIÓ
RECONEIXEMENT fet per Francesc Mateu, pagès d'Espolla, en favor del senyor Pere 
Ignasi Ferrer, donzell domiciliat a Fortià, procurador del Comte d'Empúries, Il.lustríssim i 
Excel.lentíssim Senyor Don Enric Ramon Folc de Cardona de Còrdova i d'Aragó, que té per 
ell tot el delme de Sant Climent Sescebes, del veïnat d'Ullastres i altres llocs circumveïns.

AUTOR Joan Llobet, ntari públic substitut de Castelló d'Empúries.
MIDES 390 mm * 266 mm

NÚMERO   104
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 354
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 19/12/1620
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
DEFINICIÓ atorgada per Montserrat Soler, canonge de l'església de Sant Feliu de Girona, 
obtentor del benefici de la Verge Maria a la Capella de la Sagristia Major de la Seu de 
Girona, en favor de Joana Montras i Casals, esposa de Baldiri Montras, pagès de Taialà, 
filla i hereu universal de Llorenç Casals, difunt, teixidor de llí de Bescanó, i de la seva 
esposa Miquela, del foriscapi derivat de la compra d'un camp de 4 vessanes, anomenat 
Ribot, l'Escala, o, antigament, de la Massana, i que fou venut al difunt Llorenç Casals pel 
Magnífic Senyor Josep Miró Bonaventura senyor de la Torre Mirona, de Salt, donzell, i la 
seva esposa Maria Mirona i Santceloni, pel preu de 40 lliure barceloneses.

AUTOR Pere Casadevall, notari públic, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 385 mm * 214 mm

NÚMERO   105
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 21
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 8/07/1580
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
Llicència atorgada per Miquel Montroig, lloctinent del Batlle General de Catalunya a les 
ciutat, batllia i vegueria de Girona i Besalú, en favor de Francesc Ribes, mercader de 
Girona, per cloure un arc que dóna al carrer de la Ferreria Vella, situat a la part darrera de la 
seva casa, la qual treu porta principal al carrer dels Mercaders i porta secundària al dit 
carrer de la Ferreria Vella. L'espai que queda clos sota la volta amida 12 pams de cara, de 
sud a nord, i 20 pams d'orient a occident, i afronta: a l'est amb el carrer de la Ferreria Vella; 
al sud, amb les voltes que queden de la casa d'Anna, esposa de Joan Mut de Salt, sota les 
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quals transita la dita via pública; a l'oest amb la casa ja designaada de Francesc Ribes; i, al 
nord amb un carreró que porta de la Ferreria Vella a la porta de la dita casa.

AUTOR Rafael Albert, notari i escrivà del Lloctinent del Batlle General 
de Catalunya a la ciutat, batllia i vegueria de Girona i Besalú.

MIDES 348 mm * 224 mm

NÚMERO   106
NOMBRE DOCUMENTS 3

NÚMERO ANTIC 22
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 30/10/1603
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Rafael Sagrera, ciutadà honrat de Girona, el bieni corrent Batlle de la 
ciutat de Girona, actuant per ordre del Jutge ordinari de la Cort Reial de Girona; en favor de 
Montserrat Pasqual, àlies Rossell, pagès de Sant Gregori, com a major oferent en la 
subhasta efectuada a l'encant públic de Girona, d'una casa que últimament fou de Francesc 
Ribes, difunt, mercader de Girona, i abans de Joan Cerdà, difunt, ciutadà honrat de Girona, 
situada al carrer del Mercaders de la mateixa ciutat, on actualment habita Antoni Coll, 
abaixador de Girona. Pel preu de 106 lliures barceloneses. Pertany al domini directe de 
l'Hospital nou de Santa Caterina. Afronta: a l'est amb una casa de l'hereu Mut de Salt i, en 
part, amb la casa del Magnífic Francesc Ferrer, doctor en Dret de Girona; al sud amb la 
casa de Joan i Marianna, fills de Joan Veguer, àlies Mercader, abaixador, i de la seva 
esposa Rafaela; a l'oest amb el carrer esmentat; i, al nord amb la casa esmentada de 
Francesc Ferrer.Segueix àPOCA pel dit preu, de data 1603.11.04.Segueix POSSESSIó de 
la casa, atorgada per Rafael Sagrera en favor de Montserrat Pasqual, àlies Rossell, de data 
1603.10.30.

AUTOR Rafael Albert de notes rebudes pel seu pare Rafael Albert, 
difunt, notaris públics, substituts dels hereus i successors de 
Jaume de Campllong notari públic de la ciutat, batllia i vegueria 
de Girona.

MIDES 559 mm * 378 mm

NÚMERO   107
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 173
LLETRA ANTIGA M
DATA DOCUMENT 30/11/1564
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Joan Massallera, prevere de la Seu de Girona, procurador dels 
Aniveraris Presbiterials de la dita Seu de Girona, en favor de Jaume Mateu, mercader 
d'Espolla, per 20 lliures barceloneses, corresponents a la lluíció d'un censal del mateix preu i 
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20 sous anuals de pensió, creat per Joan Pelliser, batlle de Sant Climent Sescebes, i el seu 
fiel Cebrià Pellisser, i venut a Narcís Simon, prevere, en aquell moment procurador dels 
Aniversaris presbiterials de la Seu de Girona.

AUTOR Miquel Vidal, notari públic, substitut dels hereus i successors 
de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 286 mm * 318 mm

NÚMERO   108
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 122
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 7/07/1576
LLOC DOCUMENT GIRONA - MONESTIR SANT PERE GALLIGANTS
DESCRIPCIÓ
REDUCCIÓ DE CENS atorgada per Felip Massaguer, monjo i sagristà del Monestir de Sant 
Pere de Galligants, de Girona, en favor de Benet Salvador, pagès de Sant Andreu Salou, 
que té el Mas Salvador, anteriorment dit Mas Sabater, de la dita parròquia, per la dita 
Sagristia del Monestir de Sant Pere de Galligants, deixant el cens anual a pagar en trenta 
sous barcelonesos, el dia de Sant Pere i Sant Feliu.

AUTOR Bernat Caselles, notari públic, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 285 mm * 357 mm

NÚMERO   109
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 333
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 27/09/1625
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Caterina Belloch, vídua del Magnífic Ramon de Belloch, ciutadà honrat 
de Girona, en favor de l'Honorable Rafael Camps, mercader de Girona, cunyat seu, d'un 
censal de 200 lliures de propietat i 200 sous anuals de pensió, que originàriament havia 
estat creat per la universitat de la vila de Torroella de Montgrí i venut al Noble Senyor Jaume 
Fontanet, doctor en drets, poblat a Madrid, pertanyent al Consell Suprem d'Aragó, com a 
administrador de l'heretat i els béns de Jaume Lladó, mercaader de Girona i pare de 
l'atorgant, pel preu de 200 lliures barceloneses.Segueix àPOCA pel dit preu.

AUTOR Miquel Mascort, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.
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MIDES 480 mm * 375 mm

NÚMERO   110
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 123
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 3/04/1579
LLOC DOCUMENT CALDES DE MALAVELLA
DESCRIPCIÓ
DONACIó atorgada per Bernat Salvador, pagès, senyor útil i propietari del Mas Salvador, de 
Sant Andreu Salvador, de Sant Andreu Salou, en favor d'Anna Simon, donzella, filla de Roc 
Simon, bracer de Santa Coloma de Farners i de Margarida Salvador, cònjugues difunts, i 
neboda de l'atorgant, de 30 lliures barceloneses, i les seves joies i vestits, en contrapartida 
dels seus drets hereditaris, paterns i materns, esdevenint la dot en contemplació del seu 
matrimoni amb Montserrat Matas, bracer, fill de Francesc Matas, bracer de Sant Andreu 
Salou, i de la seva muller Angelina, cònjugues difunts.

AUTOR Pere Ribot, notari públic substitut de Caldes de Malavella.
MIDES 306 mm * 243 mm

NÚMERO   111
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 108
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 7/06/1439
LLOC DOCUMENT SANT ANDREU SALOU
DESCRIPCIÓ
HERETAMENT atorgat per joan Salvador, àlies Galceran, de Sant Andreu Salou, i la seva 
esposa Antònia, en favor d'Andreua Salvador, de tot el Mas Salvador, de Sant Andreu 
Salou, amb totes les seves possessions i drets, amb algunes retencions, que es farà efectiu 
en el moment del seu casament.

AUTOR No ve clos notarialment.
MIDES 245 mm * 385 mm

NÚMERO   112
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 125
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 31/01/1620
LLOC DOCUMENT CALDES DE MALAVELLA
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DESCRIPCIÓ
VENDA a l'encant públic atorgada per Montserrat ballester, el corrent trieni batlle de Caldes 
de Malavella, Franciac i Santa Ceclina, per ordre de Benet Anglasell, jutge ordinari de 
Caldes de Malavella, en favor de Jaume Giribert, major, pagès del veïnat de Mont, de 
Caldes de Malavella, d'una peça de terra anomenada Campoliol, de pertinença del Mas 
Dorca, de caldes, de 7 vessanes de superfície, pel preu de 36 lliures i 10 sous 
barcelonesos.Les afrontacions són: a l'est, amb la riera del Llandrich; al sud i a l'oest, amb 
en Mir de caldes; i, al nord, amb en Roig de Caldes.Segueix POSSESSIó de la dita peça de 
terra.

AUTOR Antic Franquesa, notari públic, substitut de l'Il.lustre Senyor 
Bernat de Alberti, donzell, domiciliat a Llagostera, senyor útil i 
propietari de la notaria i escrivania pública de la vila i terme de 
Caldes de Malavella.

MIDES 578 mm * 297 mm

NÚMERO   113
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 118
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 15/10/1560
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
DONACIó atorgada per Esteve Vidal, pagès de Bordils, en favor d'Antiga Vidal, germana 
seva, de 105 lliures barceloneses, i les seves joies i vestits, en contemplació dels seu 
matrimoni amb Benet Salvador, fill de Joan Salvador, de Sant Andreu Salou, i de la seva 
esposa Caterina.

AUTOR Joan Sobirà, notari públic, substitut dels hereus i successors 
de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 430 mm * 346 mm

NÚMERO   114
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 309
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 31/12/1609
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
AGNICIÓ DE BONA FE atorgada per Geroni Fàbrega, prevere beneficiat a la Seu de 
Girona, en favor de Magdalena Llupiana, esposa del discret Nicolau Llupià, escrivà de la 
Cort Eclesiàstica de Girona, reconeixent-li tota la propietat de la casa que havia estat de 
Joan Llopis, situada a la plaça de Sant Pere, a Girona, i que, per herència, va passar als 
seus fills Joan Llopis, paperer de Girona, habitant a Borgonyà, i Gerònima Llopis, els quals 
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la veneren a carta de gràcia al dit Geroni Fàbrega. Aquesta casa afronta: a l'est amb la 
Plaça de Sant Pere; al sud amb la casa de Sadurní Parella, blanquer; a l'oest amb la muralla 
de la ciutat, i, al nord amb la casa de la vídua d'en Codina, blanquer. El domini directe 
pertany al monestir de Sant Pere de Galligants.

AUTOR Joan Fexat, notari públic, substitut dels hereus i successors de 
Jaume de Campllong notari públic de la ciutat, batllia i vegueria 
de Girona.

MIDES 283 mm * 288 mm

NÚMERO   115
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 301
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 8/02/1596
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
DONACIó atorgada per Magdalena, vídua de Pere Tarrats, adroguer de Girona, amb el 
consentiment de Joan Sunyer, revenedor de Girona, i de Narcisa, esposa d'aquest en 
segones núpcies i mare seva, en favor de Nicolau Llupià, escrivà de Girona, fill de Joan 
Llupià, revenedor de Girona i d'Antiga, la seva esposa, de 400 lliures barceloneses, com a 
dot, en contemplació del seu matrimoni amb aquest, amb qui s'ha compromès a casar-se 
per paraules de present.

AUTOR Pere Canals, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 194 mm * 414 mm

NÚMERO   116
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 368
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 23/07/1633
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Llorenç Font, mercader de Girona, i Llorenç Font, donzell domiciliat a 
Girona, fill de l'anterior, en favor del Reverend Fra Pere Ravell, sagristà, i Fra Honorat 
Vallespir, ambdós monjos del Monestir de Sant Pere de Galligants de Girona, i el present 
trieni protectors dels Aniversaris de l'església del dit Monestir, d'un censal de 480 sous 
anuals de pensió, pel preu de 480 lliures barceloneses.Segueix àPOCA pel dit preu.

AUTOR Miquel Mascort, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

Arxiu Municipal de Salt  49



Fons 501
Baró d’Algerri i Marquès de Camps

MIDES 510 mm * 315 mm

NÚMERO   117
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 197
LLETRA ANTIGA M
DATA DOCUMENT 30/04/1648
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atrgada per Bernat Bois, canonge de Sant Feliu de Girona; Antoni Jordana i Geroni 
Payet, preveres beneficiats a Sant Feliu de Girona, el bienni corrent, juntament amb Joan-
Pau Combellas, canonge de la dita església, proectors dels aniversaris comun de la dita 
església de Sant Feliu de Girona, actuant com a tals, en favor de Fancesc Mateu, bugès de 
Perpinyà, domiciliat a Espolla, per 156 lliures barceloneses, de ls 150 lliures ssón per la 
lluïció d'un censal de 10 sous anuals de pensió, que Francesc Mateu, pagès, senyor del 
Mas Mateu d'Espolla, va crear i vendre als dits aniversaris.

AUTOR Pere Casadevall, notari públic, substitut dels hereus de Don 
Joan Sariera i de Gurb, notari públic de Girona.

MIDES 303 mm * 150 mm

NÚMERO   118
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 353
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 4/11/1614
LLOC DOCUMENT SALT - MAS RIBOT
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Josep Miró, donzell domiciliat a Salt i a Ullastret, en favor de Miquel 
Ribot, de Salt, del dret de lluïr de la Torre Mirona, abans anomenada Mas Nou, i d'algunes 
peces de terra concomitants, pel preu de cent vint  lliures barceloneses. Pocs anys abans, el 
mateix Miró havia venut a carta de gràcia la dita Torre Mirona al mateix Miquel Ribot, pel 
preu de mil tres-centes vuitanta-set 1387 lliures barceloneses.
Segueix ÀPOCA per les dites cent vint lliures.

AUTOR Rafael Albert, notari públic, substitut dels hereus i successors 
dels hereus de Jaume de Campllong notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 525 mm * 340 mm

NÚMERO   119
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 10
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LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 15/08/1599
LLOC DOCUMENT SANT ESTEVE DE GUIALBES
DESCRIPCIÓ
DONACIó atorgada per Joan Rosselló, pagès de Vilella, a Vilafreser, i Antoni Rosselló, 
germà seu, en favor de Caterina, també germana seva, filla de Miquel Rosselló, pagès de 
Vilella, a Vilafreser, i de la seva esposa Narcisa, cònjugues difunts, de 170 lliures 
barceloneses, vestits, joies i dues arques de fusta, constituint-ho en dot en contemplació del 
seu matrimoni amb Grau Berenguer Juan, pagès de Santa Eulàlia, batllia de Ciurana, fill de 
Guillem Berenguer Juan, pagès de la dita parròquia, i de la seva esposa Margarida, difunts.

AUTOR Emeri Sala, oriund de Bàscara, notari reial.
MIDES 323 mm * 390 mm

NÚMERO   120
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 292
LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 2/07/1589
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
CONCÒRDIA signada entre Mariana Bahurta, vídua de Narcís Bahurt, difunt, de Girona, i 
hereva de l'Honorable Bernat Bahurd, difunt, mercader de Girona, germà seu, d'una part, i 
Pere Llorens, pagès de Salt, i Maria Llorens, esposa seva, filla i hereva universal de Mateu 
Oliva, difunt, blanquer de Girona, entorn d'unes pensions pendents de pagament d'un censal 
de cent quaranta lliures de preu i pensió anual de cent quaranta sous, creat per Bartomeva, 
vídua de Bartomeu Oliva, difunt, blanquer de Girona, el dit Mateu Oliva, i la seva esposa 
Antiga, i venut al citat Bernat Bahurd.

AUTOR Pere Galí, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 276 mm * 425 mm

NÚMERO   121
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 315
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 10/04/1631
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
TESTAMENT atorgat per Magdalena Llupià, vídua de Nicolau Llupià, i en primeres nupcies 
de Pere Tarrats, adroguer de Girona.Segueix CODICIL, datat el 1631.04.20.

AUTOR Miquel Mascord, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 

Arxiu Municipal de Salt  51



Fons 501
Baró d’Algerri i Marquès de Camps

successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 461 mm * 306 mm

NÚMERO   122
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 364
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 25/07/1633
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Llorenç Font, major, mercader de Girona i Llorenç Font, menor, 
donzell domiciliat a Girona, en favor del Convent de les monges de Sant Daniel de Girona, 
d'un censal de 300 sous de pensió anual, pel preu de 300 lliures barceloneses.Segueix 
àPOCA per la dita quantitat.

AUTOR Miquel Mascort, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong notari públic de la ciutat, 
baatlliaa i vegueria de Girona.

MIDES 624 mm * 419 mm

NÚMERO   123
NOMBRE DOCUMENTS 4

NÚMERO ANTIC 33
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 12/04/1612
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Macià Cella i de Canet, prevere i canonge de la Seu de Barcelona, 
que abans havia estat donzell de Girona, en tant que pare i legítim administrador dels béns 
de Francesc Cella, fill seu i de Maria Lluïsa Cella i Valencas, difunta, en favor de Jaume 
Lladó, mercader de Girona, d'una casa situada a les voltes de la plaça de les Cols, abans 
anomenades carrer de la Merceria, al costat de la casa de Narcís Pla, sabater de Girona, 
cap al migdia, les quals cases abans de ser dividides, havien estat una casa sola, de la 
heretat de Guillem Julià, doctor en Dret de Girona, pel preu de mil lliures barceloneses. 
Afronta, a l'est, amb la plaça del mercat dels ous de la dita ciutat; al sud, amb una casa del 
comprador, que fou de Joan Ferrer, mercader de Girona; a l'oest amb la plaça de les Cols, 
al lloc on antigament hi havia una porta amb sòl de terra, on hi posaven les taules de 
sabateria exteriors al mur de la ciutat; i al nord, amb la casa dels hereus de Jaume 
Corretger.
Segueix ÀPOCA pel preu de cent setanta-cinc lliures barceloneses, atorgada pel procurador 
del paborde de l'Almoïna del Pa de la Seu, per raó d'un cens que la casa fa a la dita 
Almoïna.
Segueix ÀPOCA per les mil lliures del preu de la casa.
Segueix ACTE de PRESA de POSSESSIÓ de la casa per part del comprador.
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AUTOR Pere Vinyoles, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 791 mm * 507 mm

NÚMERO   124
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 11
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 22/10/1614
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
INSTITUCIó atorgada per Gerònima Camps, vídua de narcís Camps, paraire de Girona, i 
Rafael Camps, botiguer de teles de Girona, fill seu, marmessors del darrer testament de 
Franceesc Casadellà, difunt, traginer de Girona, en favor de les ànimes del dit Francesc 
Casadellà i de la seva esposa Magdalena, d'una missa setmanal i dos aniversaris, 
celebradors al convent de Santa Clara de Girona, on reposen els cossos d'ambdós difunts, 
dotant al dit Monestir per aquesta finalitat amb la quantitat de 122 lliures barceloneses, 
col.locades a for de censal.Segueix àPOCA per la dita quantitat.

AUTOR Joan Fexat, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Camplllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 525 mm * 350 mm

NÚMERO   125
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 189
LLETRA ANTIGA M
DATA DOCUMENT 12/05/1582
LLOC DOCUMENT CASTELLÓ D'EMPÚRIES
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Miquel Cabrisses, botiguer de draps de llana, de Peralada, en favor de 
Bernat Climent, prevere, procurador i ecònom de la comunitat de preveres de l'església de 
Santa Maria de Castelló d'Empúries, d'un censal de 200 sous anuals de pensió, pel preu de 
200 lliures barceloneses.Segueix àPOCA pel dit preu.

AUTOR Miquel Falcó, notari públic substitut de Castelló d'Empúries, de 
la notaria dita d'en Manlleu.

MIDES 731 mm * 422 mm

NÚMERO   126
NOMBRE DOCUMENTS 1
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NÚMERO ANTIC 329
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 13/10/1621
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Pere Puig, cirurgià, de la Bisbal, en nom seu i com a procurador de 
Mònica Prats i Puig, esposa seva, en favor de l'Il.lustre Reverend Francesc de Meià, Ardiaca 
de la Selva i Canonge de la Seu de Girona; els ReverendsMiquel Fuster i Pau Volart, 
preveres, benficiats a la Seu de Girona; el Noble Senyor Salvador Fontanet, doctor en Dret, 
regent del Consell Reial d'Aragó; Miquel Vives, ciutadà honrat de Barcelona i de Girona; Pau 
Escura, doctor en Dret, ciutadà honrat de Girona; l'honorable Rafael Camps, mercader de 
Girona; i Don Francesc Mestre i Corretger, escrivà major de la Cúria Eclesiàstica de Girona, 
tots marmessors de l'Il.lustríssim Don Joan Soliva, Tresorer de la Seu de Tarragona, 
resident a Girona; per la quantitat de 60 lliures baarceeloneses, per la lluïció d'un censal de 
60 sous de pensió anual i 60 lliures de propietat, que el dit difunt va crear i vendre a la 
Senyora Mònica Prats, citada més amunt, i, per altra part, per la quantitat de 16 lliurees, 12 
sous i 2 diners, corresponents a pensions pendents del dit censal.

AUTOR Miquel Mascort, detentor de les esccriptures de Joan Miquel 
Savarrés, aambdóss notaris públics subsstituts del hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari  públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 301 mm * 226 mm

NÚMERO   127
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 37
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 25/05/1474
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Bernat Valls, paraire de Girona, i la seva esposa NArcisa, en favor 
d'Antoni Gonech, baster de Girona, d'una casa amb botiga i voltes, situada a les Voltes de 
les Taverneries, a Girona, pel preu de 50 lliures. Aquesta casa afronta: a l'est amb la casa 
de Jaume Besalú, candeler de la Seu de Girona; al sud, amb la casa dels hereus de Jaume 
Frugell, escrivà de Girona; a l'oest, amb les dites voltes de les taverneries; i, al nord, amb la 
casa que fou de Francesca, difunta, vídua de Narcís Portell, mercader de Girona. Pertany al 
domini directe del Benefici de Sant Joan, de la rectoria de Sant Llorenç, de la Seu de 
Girona.Segueix àPOCA pel dit preu.

AUTOR Martí Sastre, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 395 mm * 532 mm
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NÚMERO   128
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 36
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 17/08/1646
LLOC DOCUMENT SALITJA - MAS OLIVERAS
DESCRIPCIÓ
TESTAMENT atorgat per Margarida Oliveras de Mont, esposa de Garau Torrent i Oliveras, 
pagès de Salitja, senyora i propietària del Mas Oliveras de Salitja.

AUTOR Rafael Monras, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Joan Sarriera i Gurb, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 464 mm * 325 mm

NÚMERO   129
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 114
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 18/08/1534
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
DEBITORI atorgat per Joan Fontlledosa, menor, de Sant Dalmai, en favor de Joan Salvador, 
de Sant Andreu Salou, gendre seu, casat amb Caterina Fontlledosa, per 60 lliures 
bareloneses, corresponents a la dot de la dita Caterina, que pagarà a terminis.

AUTOR Joan Guilana, notari públic, substitut dels hereus i successors 
de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 176 mm * 338 mm

NÚMERO   130
NOMBRE DOCUMENTS 0

NÚMERO ANTIC 5
LLETRA ANTIGA R
MIDES 327 mm * 237 mm

NÚMERO   131
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 159
LLETRA ANTIGA M
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DATA DOCUMENT 21/11/1589
LLOC DOCUMENT CASTELLÓ D'EMPÚRIES
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Miquel Butinyà, causídic de Peralada, procurador de Carles Pisa, 
mercader de Peralada, en favor de Francesc Mateu, mercader d'Espolla, de voluntat 
d'Antoni Moner, pagès de Sant Climent Sescebes i de les 1.550 lliures barceloneses del 
preu de la venda feta per ell al dit Mateu d'una masada que posseïa al veïnat del Soler, 
parròquia de Sant Climent Sescebes, anomenada masada d'en Moner; per 2 lliures i 14 
sous, que el dit Moner li devia.

AUTOR Galceran Busquets, notari públic substitut de Catelló 
d'Empúries.

MIDES 360 mm * 345 mm

NÚMERO   132
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 171
LLETRA ANTIGA M
DATA DOCUMENT 4/11/1561
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
PROCURA atorgada per l'Il.lustríssim Reverendíssim Senyor Arias Gallego, bisbe de 
Girona, en favor del Reverend Bernat Cerdà, doctor en drets, per totes les qüestions 
relacionades amb la compra del delme de Sant Climent Sescebes.

AUTOR Antic Onofre Estrabau, prevere, notari episcopal de Girona.
MIDES 538 mm * 471 mm

NÚMERO 133
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 24
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 14/09/1624
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
CREACIÓ i VENDA d'un CENSAL, atorgada per Rafael Camps, mercaderde Girona, en 
favor del Magnífic Senyor Joan Pau de Barceló, donzell domiciliat a Tàrrega, diòcesi de 
Solsona i la seva esposa Marianna de Barceló i Ribot, d'un censal de 400 sous anuals de 
peenssió, pel preu de 400 lliures barceloneses.Segueix àPOCA pel dit preu.

AUTOR Miquel Mascort, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 738 mm * 357 mm
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NÚMERO   134
NOMBRE DOCUMENTS 4

NÚMERO ANTIC 31
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 22/05/1592
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Gerònima Bas, vídua del Magnífic Francesc Bas, ciutadà de Girona, i 
Narcisa Ferrer i Bas, vídua del Magnífic Joan Ferrer, ciutadà de Girona, tutores i curadores 
de les persones i els béns de Francesc, Joan, Dorotea i Estefania, fills dels dits Joan Ferrer i 
la seva esposa Narcisa, en benefici d'aquest tutoria, en favor de l'honorable Jaume Lladó, 
mercader i botiguer de draps de llana de Girona, de la casa que els quatre germans 
posseixen a les voltes de la plaça de les Cols de Girona, pel preu de mil tres-centes lliures 
barceloneses. Les afrontacions de la casa són: a l'est amb la plaça de la Carnisseria de 
l'Ovella; al sud amb la casa de Joan Matxí, mercader de Girona; a l'oest amb la plaça de les 
cols; i, al nord, amb la casa dels hereus de Dimas Valencas, difunt, mercader de Girona. El 
domini directe pertany a l'Almoïna del pa de la Seu de Girona, amb un cens anual de 
cinquanta-sis sous i vuit diners.
Segueix ÀPOCA per les dites mil tres-centes lliures.
Segueix PRESA de POSSESSIÓ de la dita casa, per part del nou propietari.

AUTOR Pere Galí, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 513 mm * 650 mm

NÚMERO   135
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 10
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 28/04/1611
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per l'abadessa i el convent de les monges del Monestir de Santa Clara de 
la ciutat de Girona, en favor de Rafael Camps, botiguer de teles de Girona, per la quantitat 
de quatrecentes lliures barceloneses, que és l'import de la dot d'ingrés al monestir de Maria 
Camps, filla de Narcís Camps, paraire de Girona, i de la Senyora Maria, actualment vídua.

AUTOR Pere Vinyoles, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 304 mm * 203 mm
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NÚMERO   136
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 199
LLETRA ANTIGA M
DATA DOCUMENT 7/02/1614
LLOC DOCUMENT BESALÚ
DESCRIPCIÓ
REVENDA atorgada per fra Benet Fontanella, doctor en teologia, abat del monestir de Sant 
Llorenç del Mont, del de Sant Quirze de Colera i del de Sant Pere de Besalú, en favor de 
Francesc Mateu, pagès d'Espolla, d'una peça de terra situada a Mollet, en el lloc anomenat 
Pere Albias, de vuit vessanes d'extensió, que afronta: a l'est, amb en Serra de Vilamalla i, 
en part, amb Rafel Antic Jutglar, causídic de Peralada; al sud amb el camí de Rabós a 
Figueres mitjançant el Rec de la Comella; a l'oest amb el camí de Peralada; i, al nord, amb 
una vinya de la rectoria de  San Climent Sescebes; pel preu de setanta-dues lliures 
barceloneses.
Segueix ÀPOCA pel dit preu.

AUTOR Jeroni Segals, notari públic de la vila, batllia i vegueria de 
Besalú.

MIDES 421 mm * 255 mm

NÚMERO   137
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 28
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 19/10/1573
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Miquel Serra, pagès del Vilar, parròquia d'Argelaguer, en favor de 
Miquel Rosselló, pagès de Vilafreser, cunyat seu, per 25 lliures barceloneses, corresponents 
a la dot de Caterina, esposa del primer i germana del segon.

AUTOR Benet Pasqual, notari públic, substitut dels hereus i successors 
de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 125 mm * 196 mm

NÚMERO   138
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 1
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 11/01/1581
LLOC DOCUMENT GIRONA
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DESCRIPCIÓ
DONACIó atorgada Gerònima Cruset, vídua de Pere Cruset, paraire oriund d'Olot i, en el 
moment de la seva mort, habitant a Girona, en favor de Narcís Camps, paraire de Girona, 
de la quantitat de 140 lliures barceloneses, en qualitat de dot en contemplació del seu 
matrimoni en segones núpcies amb l'esmentat Narcís Camps.

AUTOR Joan Miquel Savanes, notari públic de Girona, substitut dels 
hereus i successors de Jaume de Campllong, notari públic de 
la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

MIDES 302 mm * 301 mm

NÚMERO   139
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 39
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 31/05/1393
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Llorenç Estanyol, bosser de Girona, Tarragona de Madrenchs de 
Vilablareix, i Jaume Ferrer d'Hostalric, marmessors i executors testamentaris de Francesca, 
difunta, muller del citat Llorenç, filla i hereva d'Andreu Grau, mercader  de Girona, i de la 
seva muller Miquela, en favor de Guillem Banyils, tintorer de Girona, de dues feixes de terra 
contígües que foren de l'esmentaat Andreu Grau, situades al Pla de Girona, anomenades 
Camp de Reyal i que són prop les Morabatinades i afronten: a l'est amb el camí de Caulés; 
al sudd amb un altre camí transversal; a l'oest amb el camí barcelonès; i, al nord amb la 
terra i casa d'en Benet, que fou d'en Fuyà; pel preu de 30 lliures barceloneses de 
tern.Segueix àPOCA pel dit preu.

AUTOR Pere Pont, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 578 mm * 575 mm

NÚMERO   140
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 299
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 29/04/1553
LLOC DOCUMENT SALT
DESCRIPCIÓ
TESTAMENT de Pere Ribot, major, de Salt.

AUTOR Garau Casellas, prevere i domer de l'església de Salt, notari 
públic per l'autoritat del Reverend Bisbe de Girona.

MIDES 310 mm * 488 mm
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NÚMERO   141
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 12
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 26/07/1505
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
HERETAMENT atorgat per Bartomeu Esteve, àlies Rosselló, de Vilafreser, en favor de 
Bernat Rosselló, fill seu i de la seva esposa Caterina, difunta, senyora útil i propietària del 
Mas Rosselló, de Vilafreser, de totes les terres, possessions i drets que aquest tenia, 
reservant-se la quantitat de 15 lliures barceloneses.

AUTOR Dalmau Ombert, notari públic, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueia de Girona.

MIDES 273 mm * 372 mm

NÚMERO   142
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 13
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 10/12/1543
LLOC DOCUMENT BANYOLES
DESCRIPCIÓ
DONACIó atorgada per Antoni Rosselló, fill de Benet Rosselló, de Vilafreser, i de la seva 
esposa Eulàlia, en favor del dit pare seu, Benet Rosselló, del Mas Seguí, de Vilafreser, amb 
ttes les seves teres, possessions i drets.

AUTOR Francesc Pou, notari públic, substitut de Miquel Gordiola, 
hereu i successor de Bernat Serra, difunt, notari públic de 
Banyoles.

MIDES 256 mm * 377 mm

NÚMERO   143
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 310
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 2/03/1610
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Joan Sunyer, revenedor de Girona, en favor de la Senyora Magdalena 
Llupià, esposa del Discret Nicolau Llupià, escrivà de la Cort Eclesiàstica de Girona, per 
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haver erbut 50 lliures barceloneses, a les què estava obligaat per un dibitori.

AUTOR Joan Fexat, notari públic, substitut dels hereus i successors de 
Jaume de Campllong, notari públic de laa ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 184 mm * 283 mm

NÚMERO   144
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 302
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 8/02/1596
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
HERETAMENT atorgat per Joan Llupià, revenedor de Girona, en favor de Nicolau Llupià, fill 
seu i de la senyora Antiga, de la quantitat de quatre-centes lliures barceloneses, en 
contemplació del matrimoni d'aquest amb Margarida, vídua de Pere Tarrats, adroguer de 
Girona.

AUTOR Pere Canals, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 201 mm * 349 mm

NÚMERO   145
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 183
LLETRA ANTIGA M
DATA DOCUMENT 20/08/1520
LLOC DOCUMENT CASTELLÓ D'EMPÚRIES
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Joan Fontfreda, Joan Macip, Rafael Massot, Gabriel Mercet, Joan 
Ros, Andreu Vert, Miquel Geli i Jaume Renard, preveres de l'església de Santa Maria de 
Castelló d'Empúries, en nom de la Comunitat de Preveres de la dita església, en favor de 
Galceran Mateu, d'Espolla, per 25 lliures barceloneses, corresponents a la lluïció d'un 
censal del mateix preu i 25 souss de pensió anual, que els pares d'aquest, Pere Mateu i 
Margarida, van crear i vendre a la Comunitat de Preveres.

AUTOR Esteve Casteló, notari públic substitut de Castelló d'Empúries.
MIDES 222 mm * 482 mm

NÚMERO   146
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 195
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LLETRA ANTIGA M
DATA DOCUMENT 10/07/1642
LLOC DOCUMENT FIGUERES
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Franesc Sauset, prevere, resident a Avinyonet; Vicenç Comes, pagès 
d'Avinyonet, i Joan Duran, bracer d'Avinyonet, respectivament, paborde, procuador i 
administrador de la Confraria de Sant Sebastià de l'Església de Sant Esteve d'Avinyonet, en 
favor de Francesc Mateu, pagèss d'Espolla, per 240 lliures barcelonese, pe la lluïció d'un 
censal de 240 lliures de preu i pensió anual de 240 sous, que Pere Mateu, mercader oriund 
d'Espolla i habitant a Argelés va rear i vendre a Esteve Pau, prevere; Pere Rissec, 
d'Avinyonet, i Antic Pujol, de Vilafant, en tant que paborde, procurador i administrador, 
respectivament, de la dita confraria. A més, es reconeixen 5 lliures, 6 sous i 8 diners 
barcelonesos, corresponents a la prorrata de la pensió de l'any en curs.

AUTOR Domènec Francesc Vilar, notari públic substitut de Figueres.
MIDES 210 mm * 188 mm

NÚMERO   147
NOMBRE DOCUMENTS 0

NÚMERO ANTIC 17
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 24/04/1604
LLOC DOCUMENT BÀSCARA
DESCRIPCIÓ
Joan Rosselló, pagès de Vilella, a Vilafreser,

AUTOR --?-- Sala, oriund de Bàscara, notari públic substitut de 
Bàscara.

MIDES 652 mm * 262 mm

NÚMERO   148
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 102
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 11/08/1577
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Benet Puig, de Palol d'Onyar, senyor útil i propietari del Mas Puig, de 
la dita parròquia, en favor de Sebastià Marcó, hortalà de Girona, de 2 peces de terra, 
boscoses , situades a Palol d'Onyar, de 10 vessanes d'extensió total, pertanyents al Mas 
Puig, pel preu de 30 lliures barceloneses. Les afrontacions conjuntes són: a l'est, amb 
l'esmentat Sebastià Marcó i amb un camí públic vell; al sud, amb el dit Marcó, mitjançant el 
citat camí; a l'oest, amb els herues de Joan Nicolau, escrivà de Girona, de pertinença del 
Mas Anguils, mitjançant un torrent; i, al nord, amb els dits hereus, mitjançant dos 

Arxiu Municipal de Salt  62



Fons 501
Baró d’Algerri i Marquès de Camps

torrents.Segueix àPOCA pel dit preu.

AUTOR Narcís Gifre, notari públic, substitut dels hereus i successors 
de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 300 mm * 549 mm

NÚMERO   149
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 308
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 26/11/1609
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
CONCòRDIA feta per Joan Sunyer, revenedor de Girona, d'una part, i la Senyora 
Maagdalena Llupiana, muller de Mossèn Nicolau Llupià, escrivà de la Cort Eclesiàstica de 
Girona, declarant acabats els plets i raons tingudes entorn de la possessió d'una casa 
situada al carrer de les Ballesteries, a la part de ponent, vers el riu Onyar, que havia estat de 
la mare de la dita Magdalena, Narcisa, casada en primeres núpcies amb Joan Blader i, en 
segones amb el dit Joan Sunyer, de maanera que aquest darrer havia esdevingut padrastre 
de Magdalena Llupiana. Magdalena Llupiana queda finalment com a propietària de la caasa 
en qüestió i, a més, ha de pagar la quantitat de 50 lliures baarceloneses a Joan Sunyer.

AUTOR Joan Fexat, notari públic, substitut dels hereus i successors de 
Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 375 mm * 602 mm

NÚMERO   150
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 135
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 16/06/1580
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Cristòfol Miquel, sagristà de l'església parroquial de Viladesens, i 
Miquel Gou, domer de la dita església, administradors dels Aniversaris de la dita església, 
en favor de Miquel Rosselló, de Vilella, a Vilafreser, per 10 lliures barceloneses, per la lluíció 
d'un censal del mateix preu i pensió anual de 10 sous, venut per Bartomeu Esteve, àlies 
Rosselló, Benet Rosselló, fill seu, i Eulàlia, la seva muller, a Antoni Honrat, de Viladesens.

AUTOR Benet Pasqual, notari públic, substitut del hereus i successors 
de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 269 mm * 216 mm
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NÚMERO   151
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 172
LLETRA ANTIGA M
DATA DOCUMENT 29/11/1563
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Antoni Pellisser, batlle de Sant Climent Sescebes, fill i hereu universal 
de Cebrià Pellisser, difunt, també Batlle del dit lloc, en favor de l'honorable Jaume Mateu, 
merader d'Espolla, del delme de Sant Climent Sescebes, pel preu de 1500 lliures 
barceloneses.Segueix àPOCA pel dit preu.

AUTOR Joan --?--, de Peralada, notari reial.
MIDES 830 mm * 665 mm

NÚMERO   152
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 23
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 21/10/1619
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Joan Mut, pagès, senyor útil i propietari del Mas Mut de Salt, en favor 
del Magnífic Joan Miquel Savarres, ciutadà honrat de Girona i notari públic, i Joan Agustí 
Savarres, fill seu, també ciutadà honrat de Girona, d'una casa situada al carrer de la Ferreria 
Vella, a la ciutat de Girona, pel preu de 140 lliures barceloneses, salvat el domini directe 
dels Aniversaris Presbiterials de la Seu de Girona. Afronta: a l'est amb el dit carrer de la 
Ferreria Vella; al sud i a l'est, amb la casa de l'heretat de la Magnífica Paula de Savarrés, 
esposa de Joan Miquel Savarrés, i, al nord, amb la casa dels hereus del difunt Don Joan 
Ribot, doctor en medicina de Girona.Segueix àPOCA pel dit preu.

AUTOR Miquel Mascort, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 576 mm * 304 mm

NÚMERO   153
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 0
LLETRA ANTIGA M
DATA DOCUMENT 3/11/1588
LLOC DOCUMENT CASTELLÓ D'EMPÚRIES
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DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Antoni Moner, pagès, del veïnat del Soler, de Sant Climent Sescebes, 
senyor útil i propietari del Mas Moner, en favor de l'honorable Francesc Mateu, mercader 
d'espolla, d'una peça de terra, situada a --?--, pel preu de 30 lliures barceloneses.Segueix 
àPOCA pel dit preu.

AUTOR Galceran Busquets, notari públic de Castelló d'Empúries, a la 
notaria dita d'en Bofill.

MIDES 431 mm * 412 mm

NÚMERO   154
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 327
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 27/10/1612
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Fra Pere Ravell, monjo i sagristà del Monestir de Sant Pere de 
Galligants i dels aniversaris de l'església d'aquest monestir, en favor de l'Honorable Rafael 
Camps, botiguer de teles de Girona, i l'Honorable Senyora Magadalena Llupiana, esposa 
del discret Nicolau Llupià, negociant. Per la quantitat de 125 lliures barceloneses 
corresponents a la lluïció d'un censal d'aquest preu i d'una pensió anual de 125 sous, que 
havia estat venut als esmentats aniversaris de l'església del Monestir de Sant Pere de 
Galligants.

AUTOR Pere Vinyoles, notari públic, substitut dels hereus i successors 
de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 295 mm * 201 mm

NÚMERO   155
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 46
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 3/04/1352
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
CAPBREVACIÓ atorgada per Bernat Moy de Montfullà en favor de Pere, abat del Monestir 
de Sant Pere de Galligants de Girona.

AUTOR Ramon Bruguera, notari públic de Girona, substitut de Bernat 
de Taialà, notari públic de Girona.

MIDES 343 mm * 327 mm
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NÚMERO   156
NOMBRE DOCUMENTS 0

NÚMERO ANTIC 0
DATA DOCUMENT 13/09/1235

AUTOR Esteve Galceran, canonge de la Seu de Girona.
MIDES 67 mm * 139 mm

NÚMERO   157
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 29
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 11/05/1586
LLOC DOCUMENT VILAFRESER
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Amer Agustí, pagès de Garriguella, fll de Martí Agustí, de Garriguella, i 
d'Elionor, cònjugues difunts, en favor de Joan Rosselló, pagès de Vilella, de Vilafreser, 
cunyat de l'atorgant, per dotze lliures bareloneses, d'aquelles dues-centes lliures que li devia 
per la dot d'Antiga, esposa del primer i germana del segon.

AUTOR Amer Sala, notari públic, substitut del magnífic Joan Baptista 
Safont i Cella, doctor en drets, senyor útil i propietari de la 
notaria i esrivania pública de Bàscara.

MIDES 215 mm * 232 mm

NÚMERO   158
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 376
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 21/07/1649
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Sebastià Masó, prevere, beneficiat a l'església de Sant martí de 
Peralada, en favor de l'Honorable Josep Font i Llorens, mercader de Girona, per 1.000 
lliures barceloneses, corresponents a la lluició d'un censal del mateix preu i 1.000 ssous 
anuals de pensió, i, d'altra part, per 31 lliures, 6 sous i 15 diners barcelonesos, 
corresponents a la prorrata de la darrera paga del censal esmentat.

AUTOR Ramon Garau, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 155 mm * 170 mm
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NÚMERO   159
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 15
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 10/12/1543
LLOC DOCUMENT BANYOLES
DESCRIPCIÓ
DONACIó atorgada per Benet Rosselló, senyor útil i propietari del Mas Rosselló, de 
Vilafreser, en favor d'Antoni Rosselló,

AUTOR Antic Ramis, notari públic substitut de Banyoles.
MIDES 316 mm * 338 mm

NÚMERO   160
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 2
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 8/06/1609
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
HERETAMENT atorgat per Rafael Camps, botiguer de teles de Girona, fill de Narcís Camps, 
difunt, paraire de Girona, i de Gerònima Camps, vídua, en favor de Margarida Camps, 
germana seva, de 250 lliures, dues caixes, vestits i joies, en contrapartida dels seus dots 
hereditaris paterns i materns, esdevenint la dot, en contemplació del seu matrimoni amb 
Francesc Vergonyós, adroguer, habitant de Girona, fill de Francesc Vergonyós, barriler de 
Palafrugell, i d'Eulàlia , la seva esposa.Segueix DEFINICIó atorgada per Margarida Camps 
en favor de Rafael Camps, declarant-se satisfeta en tots els seus drets hereditaris, legítimes 
i complements.Segueix àPOCA atorgada per Francesc Vergonyós en favor de Rafael 
Camps, per la quantitat indicada.

AUTOR Pere Vinyoles,a partir de les escriptures de Joan 
Fexat,ambdós notaris públics,substituts dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 457 mm * 467 mm

NÚMERO   161
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 355
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 17/08/1623
LLOC DOCUMENT GIRONA
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DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Gaspar Llorens, pagès de Salt, batlle de sac de les rendes i drets del 
benefici de Nostra Senyora dels Angels de la Sagristia Major de la Seu de Girona, en favor 
de Joana Saguera i Monrasa, esposa de Baldiri Monràs, pagès de Taialà, senyora útil del 
Mas Casals, de Bescanó, per la quantitat de 6 lliures barcelones, corresponents al foriscapi 
que el seu pare encara devia al benefici.

AUTOR Francesc Pasqual i, pel trasllat, Onofre Caxas, notaris públics 
de Girona, substituts dels hereus i successors de Jaume de 
Campllonch, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de 
Girona.

MIDES 207 mm * 149 mm

NÚMERO   162
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 307
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 2/07/1606
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA A CARTA DE GRÀCIA atorgada per Joan Llopis, paperer, oriund de Girona i 
habitant a Borgonyà, fill i hereu, juntament amb la seva germana Gerònima Llopis, de Joan 
Llopis, difunt, blanquer de Girona, en favor de Geroni Fàbrega, prevere beneficiat a la Seu 
de Girona, en tant que laica persona. D'una casa situada a la plaça de Sant Pere, a la ciutat 
de Gironaa que afronta: a l'est amb la dita plaça; al sud amb la casa de Sadurní Parella, 
blanquer de Girona; a l'oest amb la muralla de la ciutat i, al nord, amb la casa de la vídua 
d'en Codina, blanquer de Girona; pel preu de quaranta lliures barceloneses, salvat el domini 
directe, del monestir de Sant Pere de Galligants.
Segueix ÀPOCA pel dit preu.

AUTOR Joan Fexat, notari públic, substitut dels hereus  i successors de 
Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 469 mm * 361 mm

NÚMERO   163
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 321
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 27/11/1568
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Joan Fuster, àlies Mercader, fuster habitant al Pont Major de Girona, i 
la seva esposa Anna, en favor de Roc Font, pagès de Sarrià, i Martí Sunyer, paraire de 
Sarrià, l'any corrent obrers de l'obra de l'església de la dita parròquia, d'un censal de preu de 
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vint lliures barceloneses i pensió anual de vint sous.
Segueix ÀPOCA.

AUTOR Pere Garbí, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 524 mm * 614 mm

NÚMERO   164
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 9
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 11/05/1586
LLOC DOCUMENT VILAFRESER
DESCRIPCIÓ
HERETAMENT atorgat per Joan Rosselló, pagès, del veïnat de Vilella, de Vilafreser, en 
favor d'Antiga Rosselló, filla de Miquel Rosselló, difunt, pagès de Vilella, a Vilafreser, i de la 
seva esposa Narcisa, i germana de l'atorgant, en contemplació del seu matrimoni amb 
Antoni Agustí, pagès de Garriguella, fill de Martí Agustí, pagès de Garriguella i d'Elionor, la 
seva esposa, de dues-centes lliures barceloneses i els vestits i joies personals, en 
compensació dels seus drets hereditaris i legítims, paterns i materns.
Segueix DEFINICIó atorgada per Antiga Rosselló en favor de Joan Rosselló, pagès de 
Vilafreser, dels dits drets hereditaris.

AUTOR Amer Sala, notari reial, oriund de Bàscara, notari públic de 
Bàscara.

MIDES 684 mm * 351 mm

NÚMERO   165
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 127
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 20/10/1500
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Joan Rohull, pagès, de Sant Julià de Ramis, habitant a Figueres, fill 
únic i hereu universal de Narcisa Rohull, vídua de Francesc Rohull, de Sant Julià de Ramis, 
en favor d'Antoni Rosselló i Miquel Rosselló, pagesos de Vilafreser, per set lliures 
barceloneses, per la lluïció d'un censal de set sous anuals de pensió i set lliures de preu, 
que havien venut a Benet Rosselló, pare d'Antoni i Francesc.

AUTOR Benet Pasqual, notari públic, substitut dels hereus i successors 
de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 172 mm * 275 mm
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NÚMERO   166
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 153
LLETRA ANTIGA M
DATA DOCUMENT 26/03/1561
LLOC DOCUMENT PERALADA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Pere Gravaleda, pagès de Sant Climent Sescebes, en favor de Joan 
Mateu, mercader d'Espolla, d'una peça de terra plantada de vinya de 3 vessanes d'extensió, 
situada a Sant Climent Sescebes en el lloc anomenat les Coromines, que afronta: a l'est 
amb un camp del venedor; al sud amb una altra vinya del mateix; a l'oest amb una vinya 
d'Antic Cardoner de Sant Climent Sescebes; i, al nord, amb un bosc de l'esmentat Pera 
Gravaleda; pel preu de 20 lliures barceloneses.Segueix àPOCA pel dit preu

AUTOR Joan Domènec, notari públic substitut de Peralada.
MIDES 520 mm * 335 mm

NÚMERO   167
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 1
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 11/01/1581
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Gerònima Cruset, vídua de pere Cruset, paraaire de 
Girona, oriund d'Olot, amb Narcís Camps, paraire de Girona.

AUTOR Miquel Savarres, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 379 mm * 197 mm

NÚMERO   168
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 49
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 25/05/1338
DESCRIPCIÓ
CAPBREVACIÓ atorgada per Maria Duran, vídua de Bernat Duran, hereva seva i propietària 
del mas Duran de Vilella, parròquia de Vilafreser, en favor de Bernat Llach, prevere de la 
Seu de Girona, administrador de l'Almoïna del Vestuari de la dita Seu de Girona, 
reconeixement que té per la dita Almoïna les següents possessions:- Una peça de terra a 
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Vilafreser, en el lloc anomenat Tralba que afronta: a l'est amb Berenguer Font, de Santa 
Maria d'Olives; al sud i oest, amb terres de la mateixa Maria Duran; i, al nord, amb Eliseu 
Carmançó, de Santa Maria d'Olives. Fa de cens anual, vint diners barcelonesos de tern per 
la festa de Sant Pere i Sant Feliu. - La tercera part, per indivís, d'una feixa de terra situada a 
Vilafreser, al lloc anomenat Ses Caritats que afronta: a l'est, amb Bernat de Vilafreser, 
militar; al sud i oest, amb la mateixa Maria Duran; i, al nord, amb el Mas Viladevall, de 
Vilella. Les altres dues parts, les té pel Monestir de Santa Maria de Vilabertran i el Priorat de 
Santa Maria d'Olives.

AUTOR Guilem Regis, notari públic, substitut de Bernat de Taialà, 
notari públic de Girona.  Del trasllat: Benet Pasqual, notari 
públic substitut de Girona.

MIDES 141 mm * 493 mm

NÚMERO   169
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 50
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 21/08/1338
DESCRIPCIÓ
CAPBREVACIó atorgada per Pere Bernat, de Perles, parròquia de Sant Sadurní de 
Vilafreser, en favor de Bernat Llach, prevere de la Seu de Girona, administrador de 
l'Almoïna del Vestuari de la dita Seu de Girona, reconeixent que té per la dita Almoïna les 
següents possessions:- Una feixa de terra d'una vessana i 1 sayó, a Vilafreser, en el lloc 
anomenat Mayoles, afronta: a l'est amb el riu Farguet; al sud i a l'oest, amb altres terres del 
dit Pere Bernat; i, al nord, amb el Mas Castell. Fa de cens, 2 diners barcelonesos de tern per 
la festa de Nadal.- Una feixa de terra d'una vessana i 2 sayons, a Vilafreser, en el lloc 
anomenat Mayols, afronta: a l'est amb el riu Farguet; al sud amb el dit Pere Bernat; a l'oest, 
amb el Mas Devall, de Perles; i, al nord amb el Mas Seguí, de Vilella. La té a mitges per 
l'Almoïna, i a mitges pel Monestir de Vilabertran, en indivís.

AUTOR Guillem Regis, notari públic, substitut de Bernat de Taialà, 
notari públic de Girona.Del trasllat: Benet Pasqual, notari públic 
substitut de Girona.

MIDES 169 mm * 496 mm

NÚMERO   170
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 182
LLETRA ANTIGA M
DATA DOCUMENT 21/10/1649
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Jaume Picó, clegue, obtentor del benefici de Santa Maria instituit als 
Claustres de la Seu de Girona, instituit per Joan Pellisser, prevere del Capítol de la Seu de 
Girona, en favor de Francesc Mateu, burgès de Perpiyà, domiciliat a Espola, per 200 lliures 
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barceloneses, per la lluïció d'un censal de 200 lliures de preu i 200 sous de pensió anual, 
que s'havia creat amb motiu de la venda del delme de Sant Climent Sescebes, fete per un 
Pellisser a l'avi de Francesc Mateu.

AUTOR Pere Casadevall, notari públic, substitut dels hereus de Joan 
Sarriera, notari públic de Girona.

MIDES 308 mm * 191 mm

NÚMERO   171
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 175
LLETRA ANTIGA M
DATA DOCUMENT 1/01/1573
LLOC DOCUMENT (FIGUERES)
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Lluís Vaquer, sagristà; Francesc Vehí, Miquel Andreu, --?-- --?-- i 
Narcís Oliva, preveres de l'església de Sant Pere de (Figueres); Joan Pujol, Narís Perefita i 
Joan Barceló, almoïners, en favor de Jaume Mateu, pagès d'Espollla, per 660 lliures 
barceloneeses, corresponents a la lluïció d'un censal del dit preu i penssió anual de 60 sous, 
que havia estat creat per Antoni Pellisser, pagès de Sant Climent Sescebes i Miquel Gibert, 
pagès del mateix lloc, i venut a Antoni Llandric, prevere i sagristà; --?-- Recasens; Gaspar 
Vilar; Jaume Casals i Sebastià Camallera.

AUTOR Baldiri Ribes, notari públic de Figueres.
MIDES 275 mm * 420 mm

NÚMERO   172
NOMBRE DOCUMENTS 3

NÚMERO ANTIC 192
LLETRA ANTIGA M
DATA DOCUMENT 11/01/1621
LLOC DOCUMENT SANT CLIMENT SESCEBES
DESCRIPCIÓ
VENDA A CARTA DE GRàCIA atorgada per Antiga, vídua d'Andreu Cardoner, pagès de 
Sant Climent Sescebes, i Joan Cardoner, pagès del dit lloc, fill seu, en favor de Fancesc 
Mateu, major, mercader d'Espolla, d'una peça de terra de tres cortons, situada a Sant 
Climent Sescebes, que afronta: a l'est i al sud, amb Francesc Mateu; a l'oest amb el camí de 
Vilartolí; i, al nord, amb un hort que fou de Joan Cardoner i, en part, amb un prat anomenat 
Prat del Benefici. Pel preu de 9 lliures barceloneses.Segueix àPOCA pel dit preu.Segueix 
PRESSA DE POSSESSIó, de 2 de febrer de 1621.

AUTOR Miquel Castara, de Peralada, notari reial.
MIDES 472 mm * 283 mm
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NÚMERO   173
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 332
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 6/10/1624
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Joan Romaguera, blanquer de Girona, als tutors de Pere, Joan 
Baptista, Mariana i Elisabet, fills de Pere Pedrinyà, paraire de Girona, que són el Magnífic 
Baltasar Soler, doctor en Medecina de Girona i l'Honorable Rafael Camps, mercader de 
Girona, per finalitats de la dita tutoria, d'un violari de 15 lliures barceloneses anuals fet per la 
vida dels esmentats Joan Baptista i Elisabet, pel preu de 115 lliures.
Segueix ÀPOCA per les dites 115 lliures.

AUTOR Miquel Mascort, notari públic de Girona, subsstitut dels hereus 
i successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

NÚMERO   174
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 176
LLETRA ANTIGA M
DATA DOCUMENT 29/07/1575
LLOC DOCUMENT PERALADA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Cecília Caramany, priora del monestir de Sant Bartomeu de Bell-lloc, 
de Peralada, Beatriu Tafurer, Isabel Terrades, Jerònima d'Areny, Clara Saroca i Anna de 
Santdionís, monges del dit monestir, en favor de Jaume Mateu, d'Espolla i Antoni Pellisser, 
de Sant Climent Sescebes, per divuit lliures, dos sous i set diners barcelonesos, 
corresponents a la lluïció d'un censal del mateix preu i de divuit ous i un diner i mig de 
pensió anual, que els havia estat venut per Joan Pellisser, batlle del dit lloc de Sant Climent 
Sescebes, al marmessors del darrer testament de Dalmau de Raset, ardiaca de la Seu de 
Girona.

AUTOR Pere Ferrer, notari públic substitut de Peralada.
MIDES 202 mm * 327 mm

NÚMERO   175
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 43
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 7/04/1329
DESCRIPCIÓ
CAPBREVACIó atorgada per Arnau Rosselló, de Vilella, Vilafreser, en favor de Dalmau 
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Xatmar, fill de Ramon Xatmar.

AUTOR Pere Massanet, notari públic substitut de Bernat Taialà, notari 
públic de Girona.                                                   Del trasllat, 
Benet Pasqual, notari públic substitut de Girona. Data 
03.06.1570.

MIDES 216 mm * 646 mm

NÚMERO   176
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 303
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 16/12/1596
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Nicolau Llupià, abans escrivà i actualment adroguer de Girona, en 
favor de Magdalena, muller seva, per 400 lliures barceloneses que, part en diners i part en 
espècies, corresponen a la dot d'aquesta.

AUTOR Segimon Solà, notari públic, ssubstitut dels hereus i 
successors de Jaume Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 262 mm * 230 mm

NÚMERO   177
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 0
DATA DOCUMENT 4/06/1386
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Caterina, muller de Joan Valmanya, porter reial, en favor de Pere 
Soler, clergue de l'església de Sant Feliu de Girona, d'un censal de 72 sous anuals de 
pensió, pel preu de 70 lliures barceloneses de tern.Segeuix àPOCA pel dit preu.

AUTOR Pere Pont, notari públic, substitut de Jaspert de Campllong, 
notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

MIDES 618 mm * 667 mm

NÚMERO   178
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 21
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 29/10/1382
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LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
RECONEIXEMENT atorgat per Ramon Negrell, fill i hereu de Pere Guillem Negrell, de 
Montjuïc, parròquia de Santa Eulàlia Sacosta, de Girona, en favor d'Arnau Rosselló, fill d'un 
altre Arnau Roselló, difunt, de Vilafreser, dels compromisos assumits en un debitori derivat 
de la definició que el dit Pere Guillem Negrell va atorgar a Arnau Rosselló, major.

AUTOR Guillem Banyils, notari públic, substitut de Jaspert de 
Campllong, notari públic de la ciutat, batllia, vegueria de 
Girona.

MIDES 214 mm * 335 mm

NÚMERO   179
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 107
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 12/04/1347
DESCRIPCIÓ
LLICÈNCIA atorgada per Pere de Salelles, de Cassà de la Selva, en favor de Guillem 
Salvador, de Sant Andreu Salou, per prendre aigua d'un rec seu, que passa pel Pla 
anomenat e Caulers, de Cassà de la Selva, i regar dos camps i una feixa de terra del segon, 
mitjançant el pagament de quatre-cents quaranta sous barcelonesos de tern.
Segueix ÀPOCA.

AUTOR Jaume Compte, notari públic substitut de Bernat de Taialà, 
notari públic de Girona.

MIDES 553 mm * 400 mm

NÚMERO   180
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 167
LLETRA ANTIGA M
DATA DOCUMENT 17/12/1620
LLOC DOCUMENT CASTELLÓ D'EMPÚRIES
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Joan Salvador, prevere, domer de Castelló d'Empúries, en favor de 
Francesc Mateu, d'Espolla, del dret de lluir d'una peça de terra o prat, situada a Sant 
Climent Sescebes, que afronta: a l'est amb el mateix Francesc Mateu; al sud i oest, amb el 
camí públic que va a Vilartolí; i al nord amb un altre prat. Per una entrada de dos perdius i 
un cens anual de 6 diners barcelonesos.

AUTOR Joan Llobet, notari públic substitut de Castelló d'Empúries.
MIDES 353 mm * 292 mm
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NÚMERO   181
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 26
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 28/02/1557
LLOC DOCUMENT VILAFRESER
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Miquela Bosquera, de Sarrià, vídua de Francesc Rosselló, pagès de 
Vilafreser, en favor d'Antoni Rosselló, de Vilafreser, cunyat seu, per 17 lliures i 6 sous 
barcelonesos, corresponents a la devolució de la dot de la dita Miquela.

AUTOR Gabriel Pons, notari públic substitut de Cornellà.
MIDES 165 mm * 227 mm

NÚMERO   182
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 27
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 6/10/1560
LLOC DOCUMENT SARRIÀ
DESCRIPCIÓ
DEFINICIÓ atorgada per Caterina, esposa de Miquel Serra, del Vilar, parròquia 
d'Argelaguer, filla de Miquel Rosselló i de la seva esposa Constança, neboda d'Antoni 
Rosselló i Miquel Rosselló, pagesos, de Vilafreser, en favor dels dits Antoni i Miquel 
Rosselló, de tot els seus drets herditaris, paterns i materns, sobre el Mas Rosselló, de 
Vilafreser, després d'haver rebut vint-i-cinc lliures barceloneses.

AUTOR Pere Pagès, notari públic, substitut dels hereus i successors de 
Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 381 mm * 272 mm

NÚMERO   183
NOMBRE DOCUMENTS 0

NÚMERO ANTIC 24
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 21/10/1523
LLOC DOCUMENT VILOPRIU
DESCRIPCIÓ
DEFINICIÓ atorgada per

AUTOR Baldiri Gelabert, notari públic substitut dels castells i terres de 
Verges i la Tallada.
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MIDES 340 mm * 308 mm

NÚMERO   184
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 11
LLETRA ANTIGA R
LLOC DOCUMENT VILAFRESER
DESCRIPCIÓ
HERETAMENT atorgat per Brunissenda, esposa d'Anna Rosselló, difunt, de Vilella, 
parròquia de Vilafreser, een favor d'Arnau Rosselló, fill dels dits cònjugues,

AUTOR Andreu de Ricalbono, notari públic, subsstitut de --?-- Prat, 
notari públic del castell i terme de Cornellà.

MIDES 364 mm * 278 mm

NÚMERO   185
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 116
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 26/11/1558
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
CONCòRDIA entre Joan Salvador, senyor útil i propietari del Mas Salvador, de Sant Andreu 
Salou, d'una part, i Roc Simon, de Santa Coloma de Farners, gendre seu, i Margarida 
Salvador, esposa de l'anterior i filla del dit Joan Salvador d'altra part, sobre la part que toca 
a aquests del Mas Salvador, atés que hi han viscut i treballat des del seu matrimoni.

AUTOR Joan Sobirà, notari públic, substitut dels hereus i successors 
de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 541 mm * 397 mm

NÚMERO   186
NOMBRE DOCUMENTS 0

NÚMERO ANTIC 134
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 2/01/1575
LLOC DOCUMENT BORRASSÀ
DESCRIPCIÓ
LLUÏCIÓ D'UN CENSAL feta per Pere Bou, prevere, i Baldiri Genís, àlies Mediona, ferrer, 
entre d'altres.

AUTOR Francesc Vinyes, notari públic substitut de --?--
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MIDES 225 mm * 328 mm

NÚMERO   187
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 184
LLETRA ANTIGA M
DATA DOCUMENT 5/07/1529
LLOC DOCUMENT SANT CLIMENT SESCEBES
DESCRIPCIÓ
DONACIó atorgada per Baldiri Cardoner i el seu fill Pere Cardoner, pagès de Sant Climent 
Sescebes, en favor de Galceran Mateu, batlle d'Espolla, del dret de patronat del benefici de 
Sant Joan Apòstol, instituit a l'església de Sant Jaume d'Espolla per Bernat Feliu, difunt, 
domer de la dita església.

AUTOR Pere Figueras, notari públic substitut de Sant Climent i Espolla.
MIDES 327 mm * 314 mm

NÚMERO   188
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 5
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 2/06/1629
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Rafael Camps, mercader de Girona, i Mariàngela 
Amat i Burgues, vídua de l'Honorable Rafael Amat, mercaader de Girona.

AUTOR Miquel Mascort, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueeria de Girona.

MIDES 406 mm * 413 mm

NÚMERO   189
NOMBRE DOCUMENTS 0

NÚMERO ANTIC 23
LLETRA ANTIGA R
MIDES 260 mm * 416 mm

NÚMERO   190
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 0
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DATA DOCUMENT 22/01/1456
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
REDUCCIó DE CENS

AUTOR Tomas Serra, notari públic, subtitut del hereus i sucessors de 
Jaume de Campllong, notari públic de a ciutat, batllia i vegueria 
de Girona.

MIDES 359 mm * 558 mm

NÚMERO   191
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 112
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 10/06/1506
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
DEFINICIÓ atogada per Caterina, esposa de Joan Carbonell, de Vallcanera, en favor de 
Bartomeu Salvador de Sant Andreu Salou, oncle de l'atorgant i germà de la seva mare, de 
tots els seus drets hereditaris i legítimes, paternes i maternes.

AUTOR Joan Guilana, notari públic, substitut dels hereus i successors 
de jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 332 mm * 389 mm

NÚMERO   192
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 334
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 6/03/1627
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Pere Terrida i Sunyer, sastre, i Jaume Pou, paraire, de Sarrià, l'any 
corrent obrers de l'obra de la dita parròquia de Sarrià, en favor de l'Honorable Rafael 
Camps, mercader de Girona, per la quantitat de vint lliures barceloneses, en concepte de 
restitució pel preu d'un censal de vint sous de pensió anual, que havia estat creat i venut per 
Joan Fuster, àlies Mercader, fuster del Pont major, i la seva eposa Anna, també obrers de la 
mateixa església.

AUTOR Miquel Mascord, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 345 mm * 255 mm
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NÚMERO   193
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 133
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 12/04/1564
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Damià Jofre, oriund de Sant Miquel de Campmajor, habitant a 
Vilafreser, en favor de Francesc Ferrer, botiguer de teles de Girona, per 30 lliures 
barceloneses, per salaris de plantar i fer feixes de conservació a 4 vessnes de vinya de 
l'esmentat Francesc Ferrer, situades al veínat de perles, parròquia de Vilafreser.

AUTOR No ve clos notarialment.
MIDES 125 mm * 181 mm

NÚMERO   194
NOMBRE DOCUMENTS 0

NÚMERO ANTIC 32
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 20/05/1593
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Miquel Real, donzell domiiliat a Girona.
MIDES 254 mm * 245 mm

NÚMERO   195
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 164
LLETRA ANTIGA M
DATA DOCUMENT 11/05/1611
LLOC DOCUMENT FIGUERES
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Esteve Massot, àlies Vic, bracer de Sant Climent Sescebes, en favor 
de Francesc Mateu, major, merader d'Espolla, d'una horta de 1'5 vessanes d'extensió, 
situada a Sant Climent Sescebes, en el lloc anomenat la Horta del Clot, pel preu de 38 lliues 
i 12 souss barcelonesos.Segueix àPOCA pel dit preu.

AUTOR Joan Prats, notari públic de Figueres.
MIDES 560 mm * 258 mm
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NÚMERO   196
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 301
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 8/02/1596
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
DONACIó atorgada per Magdalena, vídua de Pere Tarrats, adroguer de Girona, amb el 
consens de Joan Sunyer, revenedor de Girona, i la seva esposa Narcisa, mare seva, en 
favor de Nicolau Llupià, escrivà de Girona, fill de Joan Llupià, revenedor de Girona, i de la 
seva esposa Antiga, de 400 lliures barceloneses, en contemplació del seu proper matrimoni 
que, en el cas de la donant, constitueixen segones núpcies.Segueix àPOCA.

AUTOR Pere Canaals, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 338 mm * 415 mm

NÚMERO   197
NOMBRE DOCUMENTS 0

NÚMERO ANTIC 154
LLETRA ANTIGA M
DATA DOCUMENT 22/01/1564
LLOC DOCUMENT SANT CLIMENT SESCEBES
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Pere Gravoleda, pagès de Sant Climent Sescebes, i la seva esposa 
Elisabet, en favor de l'honorable Jaume Mateu, mercader d'Espolla. Guillem Valls, bracer 
habitant a Perelada, testimoni. Joan Caseres, abaixador habitant a Perelada, testimoni. 
Antoni Pellicer, batlle de Sant Climent Sescebes, testimoni. Joan Fuster, bracer de Sant 
Climent Sescebes, testimoni. Miquel de boixadors, procurador general del Comtat 
d'Empúries.

AUTOR Joan Domènec, notari reial.
MIDES 509 mm * 336 mm

NÚMERO   198
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 185
LLETRA ANTIGA M
DATA DOCUMENT 25/04/1539
LLOC DOCUMENT CASTELLÓ D'EMPÚRIES
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Salvador Avinyó, mercader i abans cortaler, de Castelló d'Empúries, 
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fill i hereu universal de Cebrià Avinyó, cortaler de Castelló d'Empúries, en favor de Bernat 
Eres i Gabriel Esquell, aquest any cònsols del lloc de Sant Jaume d'Espolla, per 30 lliures 
baarceloneses, corresponents a la lluïció d'un censal del mateix preu i pensió anual de 30 
sous, que la universitat d'Epolla va crear i vendre al dit Cebrià Avinyó.

AUTOR Antoni Saverres, notari públic substitut de Castelló d'Empúries.
MIDES 245 mm * 346 mm

NÚMERO   199
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 177
LLETRA ANTIGA M
DATA DOCUMENT 17/04/1578
LLOC DOCUMENT FIGUERES
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Jaume Figuera, domer de l'església de Santa Cecília de Terrades, i 
Joan Salet, sotsdomer, en favor de Jaume Mateu, mercader d'Espolla, 101 lliures 
barceloneses pel preu de la lluïció d'un censal de 101 lliures de propietat i pensió anual de 
101 sous.

AUTOR Rafael Olives, notari públi de Figueres.
MIDES 291 mm * 420 mm

NÚMERO   200
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 15
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 14/01/1569
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
LLICÈNCIA atorgada per Iu Ornos, doctor en lleis, ciutadà honrat de Girona, senyor útil i 
propietari d'una casa que abans fou de Sebastià Aimeric, retorcedor, de Girona, situada al 
carrer d'en Ginesta de la dita ciutat, en favor de Narcís Camps, paraire de Girona, i de la 
seva esposa Caterina Cortilles, filla d'Antoni Cortilles de Palafolls, neboda de la senyora 
Caterina Estrac, difunta, senyora útil i propietària de la casa contígua a la de l'atorgant, en el 
mateix carrer d'en Ginesta, autoritzant-los a carregar vigues i una paret sobre la paret 
mitgera de la primera casa.

AUTOR Pere Pagès, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 370 mm * 221 mm
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NÚMERO   201
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 16
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 10/09/1592
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
Llicència atorgada per Benet Alzina, doctor en Dret, donzell domiciliat a la ciutat de Girona, 
lloctinent del Batlle General de Catalunya a la ciutat, baatllia i vegueria de Girona, i de 
Besalú, en favor de Narcís Camps, paraire de Girona, per fer i tenir una caanonada des de 
la seva casa, situada al cap del carrer d'en Ginesta, fins a la riera que passa pel dit carrer, i, 
per aquesta canonada, extreure de la seva casa les aigües residuals. En concepte d'entrada 
de la dita llicència o concessió, fa entrega d'un parell de capons.

AUTOR Rafael Albert, notari públic, escrivà de l'ofici de lloctinent del 
Batlle General de Catalunya a la ciutat, batllia i vegueria de 
Girona, i també de la de Besalú.

MIDES 152 mm * 203 mm

NÚMERO   202
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 17
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 8/07/1624
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Joan Miquel, prevere detentor del benefici de Sant Bernat i Santa 
Marta, instituït per la Sra. Caterina de Belloch, a la Seu de Girona, en favor de l'honorable 
Rafael Camps, mercader de Girona, per 60 lliures barceloneses, corresponents a la lluició, 
d'un censalque havia estat creat per Elisabet, vídua de Bartomeu Caselles, paraire, fill dels 
cònjugues citats , i Antiga, muller d'aquest darrer, i venut a Gregori Desgüell, clergue, 
obtentor del benefici citat més amunt. Amb això, Rafael Camps cancelava la obligació 
contreta pel seu pare, Narcís Camps, difunt, quan havia adquirit una casa a Esteve Fina, 
pagès de Fonteta, encarregant-se del dit censal com a part del preu de la citada casa.

AUTOR Miquel Mascord, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 192 mm * 464 mm

NÚMERO   203
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 19
LLETRA ANTIGA C
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DATA DOCUMENT 8/06/1523
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Miquel Alra, prevere beneficiat a la Seu de Girona, procurador dels 
Aniversaris Presbiterials de la dita Seu, en favor d'Antoni Estanyol, abaixador de Girona, per 
8 lliures barceloneses, corresponents a l'entrada de l'estaabliment que els dits Aniversaris li 
han fet d'un solar situaat al caarrer dels Mercaders, de la ciutat de Girona.

AUTOR Miquel Garbí, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 139 mm * 225 mm

NÚMERO   204
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 20
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 10/09/1574
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Rafaela, vídua de Pere Prats, àlies Real, abaixador de Girona, en 
favor de Francesc Ribes, mercader de Girona, d'una casa situada al carrer dels Mercaders 
de la ciutat de Girona que afronta: a l'est i al sud amb una casa de la venedora; al sud amb 
una casa del comprador; i, a l'oest amb el carrer del Mercaders. Pel preu de dues-centes 
lliures barceloneses.
Segueix ÀPOCA pel dit preu.

AUTOR Miquel Garbí, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 397 mm * 436 mm

NÚMERO   205
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 121
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 7/07/1576
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
CARTA PRECÀRIA atorgada per Felip Massaguer, monjo i sagristà del Monestir de Sant 
Pere de Galligants, de Girona, en favor de Benet Salvador, pagès de Sant Andreu Salou, fill 
i hereu universal de joan Salvador, també pagès de la dita parròquia, confirmant 
l'establiment del Mas Salvador, abans dit mas Sabater, de Sant Andreu Salou, amb les 
seves cases, edificis, closes, quintanes, ferreria i horts, que totalitzen 60 vessanes, que 
afronta: a l'est, amb Roc Gornés i mb el Mas mas; al sud, amb el Mas Ombert i el Mas 
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renall; a l'oest, amb propietats dels Salvador, mitjançant el camí que va de Tossa a Girona; i, 
al nord amb el dit Gornés mitjançant un torrent i un camí, el qual Mas Salvador pertany al 
domini direcete de la Sagristia del Monestir de Sant Pere de Galligants, de Girona.    A més, 
també, confirmen les següents altres possessions: - Trenta vessanes del Mas Salvador que 
afronten: a l'est amb el riu Gotarra; al sud, oest i nord amb en Gornés mitjançant una 
vedruna i una tanca. - Una peça de terra boscosa, de 8 vessanes, anomenada Lo castany 
de la --?--, que afronta: a l'est amb en Gornés i amb el Mas Renall; al sud, amb el Bosch i 
amb en Matas; a l'oest amb en Matas i amb en Barber; i, al nord, amb el dit Gornés.     Tot 
plegat paga de cens a la dita Sagristia de Sant Pere de Galligants, 5 sous per Nadal, 5 sous 
per Pasqua, 5 sous per Pentecosta i uns altres 5 sous per Sant Pere i Sant Feliu, a més 3 
oques i 1 migera de civada, mesura de Monells, per Tots Sants 4 capons i 3 sous pel mes 
d'abril.Segueix àPOCA per lliures, per censos endarrerits.

AUTOR Bernat Caselles, notari públic, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 400 mm * 457 mm

NÚMERO   206
NOMBRE DOCUMENTS 0

NÚMERO ANTIC 40
LLETRA ANTIGA R

AUTOR Besalú Burgués, notari públic, substitut de Ramon Taialà, 
notari públic de Girona.

MIDES 119 mm * 220 mm

NÚMERO   207
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 18
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 8/06/1523
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ESTABLIMENT EMFITèUTIC atorgat per Miquel Alra, prevere beneficiat a la Seu de Girona, 
procurador dels Aniversaris Presbiterials de la dita església, actuant com a tal, en favor de 
Antoni Estanyol, abaixador de Girona, d'una parcel.la de terreny amb enderrocs, situada al 
carrer dels Mercaders de Girona, que afronta: a l'est, amb el carrer de les Ferreries Velles; 
al sud, amb una altra parcel.la més gran dels mateixos Aniversaris Presbiterials de la Seu; a 
l'est, amb el carrer dels Mercaders; i al nord, amb la casa del Venerable Tomeu Verger, 
draper de Girona. Pel cens anual de 10 sous barcelonesos, a pagar el dia de Nadal, i una 
entrada de 8 lliures, salvat el domini directe dels predits Aniversaris.

AUTOR Miquel Garbí, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 444 mm * 235 mm
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NÚMERO   208
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 120
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 2/01/1576
LLOC DOCUMENT CALDES DE MALAVELLA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Jaume Pagès, pagès, senyor útil i propietari del Mas Pagès, del veínat 
de Perles, de Cassà de la Selva, en favor de Benet Salvador, pagès, de Sant Andreu Salou, 
per catorze lliures i vuit sous barcelonesos, corresponents a la lluïció i redempció de la 
venda a carta de gràcia d'una feixa de terra de dues vessanes, llarga i arable, situada a 
Cassà de la Selva, en el lloc anomenat les Feixes del Pla, que afronta: a l'est, amb Bassó, 
de Cassà, amb el mateix Jaume pagès, mitjançant el Vall Madral; al sud amb en Gornés, de 
Sant Andreu Salou; a l'oest, amb el mateix Salvador i amb en Gornés, mitjançant el dit Vall 
Madral; i, al nord, amb el dit Gornés.

AUTOR Pere Ribot, notari públic substitut de Caldes de Malavella.
MIDES 183 mm * 207 mm

NÚMERO   210
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 194
LLETRA ANTIGA M
DATA DOCUMENT 23/04/1635
LLOC DOCUMENT GIRONA - MONESTIR DE SANT DANIEL
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Maria Copons, priora del monestir de Sant Daniel de Girona, i Dionísia 
de Santceloni, abadessa; Aldonça Geltrú, cambrera;; Jerònima de Santdionís, Paula 
Vilanova, Maria Miquel, Isabel Xammar, Cecília Miró, Alamanda Xammar, i Maria Anna 
Raset, totes monges del dit monestir; en favor de l'honorable Franesc Mateu, mercader 
d'Espolla, tutor de Jeroni, fill de Baldiri Balle, difunt, pagès de Fortià, habitant a Espolla en el 
moment de la seva mort; per vuitanta-quatre lliures barceloneses, corresponents a la lluïció 
d'un censal de vuitanta-quatre sous anuals de pensió, creat i venut pel dit Baldiri Balet, a 
seva filla Anna, i Pere Bonet, marit de la dita Anna, al dit Convent de Sant Daniel.

AUTOR Onofre Caixas, notari públic, substitut dels hereus i succesors 
de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 211 mm * 277 mm

NÚMERO   211
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 283
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LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 22/12/1487
LLOC DOCUMENT TAIALÀ
DESCRIPCIÓ
PRESA DE POSSESSIÓ atorgada per Francesc Guilana, escrivà de Girona, nomenat 
curador del Mas Hospital de Taialà per part del jutge ordinari de Girona, Pere Cebrià, en 
favor de la senyora Francina, esposa de Pere Bernat Marcó, mercader de Girona, que pocs 
dies abans havia comprat al primer el dit Mas, amb les seves terres, honors i possessions, 
pel preu de trenta lliures en moneda corrent, a utilitat de la dita Cort Judicial.

AUTOR Joan Guilana, de notes de Joan Oliu, ambdós notaris públics, 
substituts dels hereus i successors de Jaume de Campllong, 
notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

MIDES 270 mm * 267 mm

NÚMERO   212
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 32
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 23/05/1604
LLOC DOCUMENT BÀSCARA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Joan Rosselló, treballador de Vilafreser, habitant a Cervià, en favor 
d'un altre Joan Rosselló, pagès de Vilella, a Vilafreser, senyor útil i propietari del Mas 
Rosselló, nebot de l'atorgant, per 35 lliures barceloneses, en prorrata de 75 lliures que li 
devia.

AUTOR Amer Sala, notari públic, substitut del Magnífic Senyor Joan 
Baptista Safont i Cella, doctor en drets, senyor útil i propietari 
de la notaria i escribania de Bàscara.

MIDES 253 mm * 166 mm

NÚMERO   213
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 14
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 28/06/1605
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per D. Benet de Cruïlles, abat de l'església col.legiada de Sant Feliu de 
Girona, i Canonge de la Seu de Girona, en favor de Rafael Cerdà, mercader de Girona, per 
vint lliures barceloneses que eren la resta d'un foriscapi que Dionís Amell de Llobregat i 
Marcó, ciutadà honrat de Barcelona, li devia per raó de la successió que aquest ha tingut 
per mort del seu pare, el magnífic Joan de Llobregat i Marcó, corresponent a una peça de 
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terra anomenada la Coromina, que pertany a la Torre Marcona, situada al Pla de Girona.

AUTOR Pere Mir, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 319 mm * 228 mm

NÚMERO   214
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 128
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 9/05/1522
LLOC DOCUMENT BÀSCARA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Benet Rosselló, de Vilafreser, en favor de Baltasar Anglada, de Vilert, 
d'un censal de divuit sous de pensió anual, pel preu de divuit lliures bareloneses. Segueix 
ÀPOCA pel dit preu.

AUTOR Pere Montserrat Ros, notari públic, substitut de Pere Cella i 
Safont, senyor útil i propietari de la notaria i escrivania pública 
de la vila i terme de Bàscara; d'escriptures de Joan Fontvella, 
també notari públic substitut de Bàscara.

MIDES 566 mm * 366 mm

NÚMERO   215
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 163
LLETRA ANTIGA M
DATA DOCUMENT 1/06/1593
LLOC DOCUMENT CASTELLÓ D'EMPÚRIES
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Francesc Fuster, bracer de Sant Climent Sescebes, en favor de 
Francesc Mateu, bracer d'Espolla, per 6 lliures barceloneses, que li devia per raó de la 
venda que li havia fet anteriorment de l'heretat dita d'en Moner, situada al Soler, a Sant 
Climent Sescebes.

AUTOR Galceran Busquets, notari públic substitut de la notaria dita 
d'en Bofill de Castelló d'Empúries.

MIDES 228 mm * 260 mm

NÚMERO   216
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 369
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LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 23/10/1637
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per fra Miquel Anglasell, monjo refetorer del monestir de Sant Pere de 
Galligants de Girona, i Rafael Tramulla, prevere, beneficiat porcioner a l'església del dit 
monestir, el bienni corrent, Protectors dels Aniversaris de la dita església, en favor de Lloreç 
Font, mercader de Girona, reconeixent que ha girat dues quantitats de diner al compte que 
els esmentats Protectors dels Aniversaris tenen a la Taula de Canvi de Girona.    La primera 
quantitat, quatre-centes vuitanta lliures barceloneses, és per la lluïció d'un censal de 
semblant preu i quatre-cents vuitanta sous anuals de pensió, que el dit Llorenç Font i el seu 
fill, Llorenç Font, donzell domiciliat a Girona, van crear i vendre als Aniversaris. La segona, 
sis lliures, per pagues degudes del dit censal.

AUTOR Miquel Mascort, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 241 mm * 222 mm

NÚMERO   217
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 156
LLETRA ANTIGA M
DATA DOCUMENT 17/01/1582
LLOC DOCUMENT SANT CLIMENT SESCEBES
DESCRIPCIÓ
TESTAMENT atorgat per Miquel Moner, pagès, del Soler, parròquia de Sant Climent 
Sescebes.

AUTOR Jeroni Ribera, notari públic substitut de Sant Client Sescebes i 
Espolla, de notes preses per Bartomeu Grau, substitut 
d'aquest en dita notaria.

MIDES 270 mm * 340 mm

NÚMERO   218
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 374
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 30/09/1646
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Pere Mir, prevere, sagristà de l'església parroquial de Sant Gregori, en 
favor de l'honorable Josep Font i Llorens, mercader de Girona, i Josep Parareda, botiguer 
de draps i teles de Girona, per la quantitat de 700 lliures barceloneses, corresponents a la 
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lluïció d'un censal del mateix preu i 700 sous de pensióa anual, que el dit Josep Font els 
havia venut.

AUTOR Ramon Garau, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona. (De l'original i del trasllat).

MIDES 150 mm * 172 mm

NÚMERO   219
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 31
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 9/04/1600
LLOC DOCUMENT BÀSCARA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Grau Berenguer Juan, de Santa Eulàlia de Palau, batllia de Siurana, 
en favor de Joan Rosselló, de Vilella, a Vilafreser, cunyat de l'atorgant, per cinquanta lliures 
barceloneses, a compliment de les dues-centes lliures que constituïen la dot de Caterina, 
germana del primer i esposa del segon.

AUTOR Jaume Salamó, notari públic, substitut del magnífic senyor 
Joan Baptista Safont i Cella, doctor en drets, senyor útil i 
propietari de la notaria i escrivania pública de Bàscara.

MIDES 170 mm * 310 mm

NÚMERO   220
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 181
LLETRA ANTIGA M
DATA DOCUMENT 25/04/1641
LLOC DOCUMENT CASTELLÓ D'EMPÚRIES
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada pel Convent de Sant Domènec de la vila de Castelló d'Empúries, integrat 
per fra Josep Picanyol, vicari en absència del prior, fra Tomas Bonet, fra Domènec Borrull i 
fra Jacint Diego, en favor de l'honorable Francesc Mateu, pagès d'Espolla, per trenta lliures 
barceloneses, per la lluïció d'un censal de trenta lliures de propietat i trenta sous de pensió 
anual, que Antoni Pellisser, de Sant Climent Sescebes, va crear i vendre al dit Convent.

AUTOR Joan Graner, notari públic substitut de Castelló d'Empúries.
MIDES 220 mm * 156 mm

NÚMERO   221
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 25
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LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 21/11/1547
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Joan Blanc, sabater de Peralada, en favr de Benet Rosselló, hortalà, 
habitant a Girona, senyor útil i propietari del Mas Rosselló, de Vilafreser, i Miquel Rosselló, 
net de l'esmentat Benet Rosselló i hereu universal d'un altre Miquel Rosselló, per 20 lliures 
barceloneses corresponents a la primera paga de la dot de Margarida, esposa de l'atorgant i 
filla de Benet Rosselló.

AUTOR --?--  --?--, notari públic, substitut dels hereus i successors de 
Jaume de Campllonch, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 155 mm * 185 mm

NÚMERO   222
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 39
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 16/10/1254
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Pere Borrell, de Vilella, a Vilafreser, amb la seva esposa Guillema, i la 
seva mare Maria, en favor d'Arnau Rosselló, de Vilafreser, d'un camp anomenat Fossas, 
situat a Vilella, parròquia de Sant Sadurní de Vilafreser, pel preu de 160 sous barcelonesos, 
a 88 sous el marc d'argent, salvat el domini directe de Pere Ramon Carrera i Bernat Miquel, 
de Vilella.Les afrontacions són:  l'est

AUTOR Joan de Porqueres, escrivà; Bernat de Vic, notari públic de 
Girona.

MIDES 281 mm * 256 mm

NÚMERO   223
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 41
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 18/10/1324
DESCRIPCIÓ
PERMUTA entre Bernat Rosselló, de Vilella, Vilafreser, i Guillem Colomer, del mateix lloc, 
d'un quadró del primer, situat a la dita parròquia, en el lloc anomenat Ciges, que afronta, a 
l'est, amb terres del mateix Guillem Colomer; al 
sud, ..................................................................................................................................; a 
canvi, el segon cedeix al primer un altre quadró de terra, també situat a Vilafreser, en el lloc 
anomenat Orts, que afronta: a l'est, sud i nord, amb terres del dit Colomer; i a l'oest, amb un 
hort de Pere Satria. El domini directe pertany, en ambdós casos, a Ramon Xatmar, militar.
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AUTOR Joan Masdemunt, notari públic, substitut de Ramon Simon de 
Taialà, notari públic de Girona.

MIDES 354 mm * 392 mm

NÚMERO   224
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 381
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 10/09/1635
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Francesc Marçal, doctor en dret de Girona, en favor de Llorenç Font, 
major, mercader de Girona, per la quantitat de 90 lliures barceloneses, que li havien estat 
dipositades per Baldiri Serra, pagès de Sant Gregori, per compte de Pere Oliver, pagès de 
Domeny, el 13 de gener del mateix any.

AUTOR Miquel Mascort, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona. (De l'original i del trasllat).

MIDES 182 mm * 170 mm

NÚMERO   225
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 165
LLETRA ANTIGA M
DATA DOCUMENT 14/10/1617
LLOC DOCUMENT SANT CLIMENT SESCEBES
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Jaume Fuster, ferrer de Sant Climent Sescebes, i Bernat Blanxart, 
bracer del dit lloc, havent de pagar a l'honorable Francesc Mateu, major, d'Espolla, 26 lliures 
barceloneses pel preu de la compra a rabassa morta, per ells realitzada, d'una vinya de 5 
vessanes d'extensió, situada a Sant Climent Sescebes, en el lloc anomenat lo Pla d'Ullastre, 
que afronta: a l'est, amb la riera de Vinyet, mitjançant un camí; al sud, amb Francesc Just, 
bracer de Peralada, que fou d'en Granadeda; a l'oest, amb Miquel Cardoner i amb el dit 
Just; i, al nord, amb el mateix Just; en favor del dit Francesc Mateu, d'un censal de 26 sous 
de pensió anual, creat pels atorgants, pel preu de 26 lliures i per una durada igual a la vida 
de la vinya que han adquirit.Segueix àPOCA pel dit preu.

AUTOR Jaume Aymo, àlies Navarra, notari públic de la vila i comtat de 
Peralada.                                                           Del TRASLLAT: 
Francesc Ballet, notari públic de la vila i comtat de Peralada.

NÚMERO   226
NOMBRE DOCUMENTS 1
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NÚMERO ANTIC 161
LLETRA ANTIGA M
DATA DOCUMENT 1/01/1591
LLOC DOCUMENT SANT CLIMENT SESCEBES
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Antoni Moner, pagès de Sant Climent Sescebes, i Elisabet, esposa 
seva, filla de --?--, en favor de Francesc Mateu, mercader d'Espolla, per 150 lliures 
barceloneses, en concepte d'una part del preu de venda del Mas Moner.       ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ LAMP 
!!!!!!!!!!!!!

AUTOR Galceran Busquets, notari públic de Castelló d'Empúries, a la 
notaria dita d'en Bofill.

MIDES 374 mm * 290 mm

NÚMERO   227
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 339
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 11/04/1636
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Rafael Belloch, ciutadà honrat de Girona, en favor de Rafael Camps, 
mercader de Girona, per setanta-set lliures barceloneses, per la lluició de la part 
proporcional d'un censal de dues-centes setanta-cinc lliures de propietat i dos-cents setanta-
cinc sous anuals de pensió, que havia estat creat i venut per Narcís Camps, difunt, paraire 
de Girona, pare de Rafael Camps, a Maria Caselles, vídua d'Esteve Caselles, mulater de 
Girona, en tant que tutora de Margarida, filla seva.

AUTOR Miquel Mascort, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 284 mm * 197 mm

NÚMERO   228
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 190
LLETRA ANTIGA M
DATA DOCUMENT 13/02/1589
LLOC DOCUMENT CASTELLÓ D'EMPÚRIES
DESCRIPCIÓ
TESTAMENT atorgat per la Senyora Guiomar de Malla, vidua del Magnífic Senyor Joan de 
Malla,             !!!!!! LAMP ¡¡¡¡¡¡

AUTOR Galceran Busquets, notari públic de Castelló d'Empúries, de la 
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notaria dita d'en Bofill.
MIDES 503 mm * 343 mm

NÚMERO   229
NOMBRE DOCUMENTS 0

NÚMERO ANTIC 47
LLETRA ANTIGA C
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Guillem de Vall-llobera, de Montfullà, en favor de Francesca, muller de 
Bernat May, difunt, de Monfullà, d'una peça de terra boscosa, situada a Montfullà.

AUTOR Pere Pont, notari públic, substitut de Jaspert de Campllong, 
notari públic de Girona.

MIDES 565 mm * 342 mm

NÚMERO   230
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 37
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 1/01/1622
DESCRIPCIÓ
COMPTE de sortides (fragment d'una pàgina).
MIDES 102 mm * 114 mm

NÚMERO   231
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 0
DATA DOCUMENT 17/05/1434
LLOC DOCUMENT VILABERTRAN
DESCRIPCIÓ
REDEMPCIó atorgada per Martí Agullana, donzell, procurador del Reverend Antoni, Prior 
del Monestir de Sant Maria de Lledó, que al seu torn és administrador del Monestir de Santa 
Maria de Vilabertran, de l'ordre de Sant Agustí, en favor de Joan Avinyó, Guillem Avinyó i 
Cebrià Avinyó, fills de Guillem Avinyó de Vilatenim, de ser homes propis i solius de l'Abat de 
Santa Maria de Vilabertran, a canvi del pagament de 6 florinss d'or d'Aragó, a raó d'onze 
sous cada florí.

AUTOR Guillem Asemar, notari públic per l'autoritat del Reverend Abat 
de Vilabertran.

MIDES 175 mm * 490 mm
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NÚMERO   232
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 178
LLETRA ANTIGA M
DATA DOCUMENT 4/10/1602
LLOC DOCUMENT BARCELONA
DESCRIPCIÓ
SENTèNCIA dictada per l'i.lustre i Reverend Rafel Rovirola, doctor en drets, canonge de la 
Seu de Barcelona i prior de l'església de Santa Maria de Manlleu, Conseller reial, en la 
causa vista a la Cort Reial de Besalú, entre Francesc Mateu, pagès d'Espolla, senyor del 
delme que es cull a la parròquia de Sant Climent Sescebes, i Jaume Pons de Vilanova, tutor 
de Francesc Pons de Vilanova, senyor del lloc de Capmany, del que a més n'és 
l'administrador general, d'una part, a instància de Baldiri Güell i Joan Martí, domers de 
l'església parroquial de Sant Climent Sescebes, d'altre part, sobre la recepció del delme 
d'una peça de terra anomenada lo Stany, situada a la dita parròquia.

AUTOR Lluís Berto, notari públic i escrivà.
MIDES 142 mm * 452 mm

NÚMERO   233
NOMBRE DOCUMENTS 0

NÚMERO ANTIC 61
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 15/01/1142
DESCRIPCIÓ
DONACIÓ atorgada per Arnau Ramon en favor de Guillem Pont, d'un alou que el primer té a 
la parròquia de Sant Pere de Montfullà.

AUTOR Berenguer de Ric                                           Valatundus, 
prevere  (trasllat)

MIDES 104 mm * 132 mm

NÚMERO   234
NOMBRE DOCUMENTS 0

NÚMERO ANTIC 62
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 13/02/1214
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Ramon de Noguera i la seva esposa Ramona, en favor d'Arnau de 
Vilademur i de la seva esposa Guillema, d'una borda anomenada de la Riba, situada a la 
parròquia de Sant Pere de Montfullà i que té en alou per Sant Pere de Galligants, pel preu 
de dos-cents trenta sous barcelonesos.

AUTOR Bernat Sanç, escrivà.Bernat Esteve, levita i escrivà públic de 
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Girona.
MIDES 98 mm * 344 mm

NÚMERO   235
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 51
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 1/05/1458
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIó atorgada per Miquel Moy de Montfullà en favor d'Antoni 
Casanoves i Bertran de Vilablareix, damunt d'una peça de terra situada a Vilablareix que 
afronta: a l'est amb Antoni Vives de Montfullà i amb en Paratge, també de Montfullà; al sud 
amb en Busquets; a l'oest amb el dit Miquel Moy, i amb en Paratge; i, al nord, també amb en 
Paratge. Aquesta peça de terra pertany al domini directe de l'abat de Sant Pere de 
Galligants i del dit Antoni Vives.

AUTOR Narcís Cotxa, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 321 mm * 338 mm

NÚMERO   236
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 58
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 24/03/1607
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Pere Ramis, pagès, senyor útil del Mas Ramis de Salt, en favor de 
Miquel May, pagès de Montfullà, cunyat del primer, i Anna, esposa de l'Atorgant, filla del 
difunt Benet May, pagès de Montfullà, per haver rebut la quantitat de 100 lliures 
barceloneses, a bon compte de la dot de l'esmentada Anna, que haavia estat fixada en 200 
lliures.

AUTOR Joan Fexat, notari públic de Girona, substitut dels hhereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 252 mm * 159 mm

NÚMERO   237
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 53
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LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 26/04/1496
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ESTABLIMENT EMFITÈUTIC atorgat per Miquel Prim, prevere beneficiat del benefici de 
Santa Anastàsia de la Seu de Girona, i Arnau Adroher, paborde de l'Almoïna del Pa de la 
Seu, en favor de Narcís Moy de Montfullà, de dues peces de terra boscoses, situades a 
Montfullà, pel cens anual de 3 sous barcelonesos.    La primera d'una vessana, pertanyent al 
mas Rossinyol, àlies Pasqual, afronta: a l'est amb Ramon, clergue; al sud amb propietats de 
Bernat Casanoves, que antigament havien format castell; a l'oest, amb Bartomeu Ferrer i 
amb l'hort d'en Colomer, que té Antoni Ripoll, teixidor de llí de Montfullà; i, al nord amb una 
possessió de la parròquia de Montfullà.    La segona, de sis vessanes, afronta: a l'est amb 
en Torró; al sud amb el mas Vall.Llobera que té en Ricreu; a l'oest amb el mas Guich; i, al 
nord amb el mas Moy.

AUTOR Antoni Arnau, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 369 mm * 377 mm

NÚMERO   238
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 66
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 13/03/1284
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Arnau Pedraforta, de Montfullà, militar, i Guillema, la seva esposa, en 
favor de Bernat Duran, fill del difunt Bernat Duran, de Girona, en alou, d'una olivera 
pertanyent al mas Berenguer Ponç, de Montfullà, pel preu de quinze sous barcelonesos de 
tern.

AUTOR Pere Ferrer, escrivà, de l'escrivania de Ramon Taialà, notari 
públic de Girona. Besalú Burgès, lloctinent de Ramon Taialà, 
notari públic de Girona.

MIDES 193 mm * 229 mm

NÚMERO   239
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 59
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 9/04/1681
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA A CARTA DE GRÀCIA atorgada per Rafael de Saconomina, donzell domiciliat a 
Girona, per tal de lluïr un censal de preu de dues mil quatre-centes lliures barceloneses i 
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pensió anual de dos mil quatre-cents sous, que havia estat creat per la Sra. Marianna 
Saconomina i Duran, vídua de l'il.lustre Francesc de Saconomina, donzell domiciliat a 
Girona, en favor del convent de les Carmelites Descalces de Girona; en favor del Magnífic 
Narcís Camps, doctor en drets, ciutadà honrat de Barcelona i de Girona, a Girona domiciliat, 
de l'heretat anomenada la Torre Ferran, en alou, situada a Montfullà a més del dret de lluïr 
sobre qualsevol peça de terra pertanyent a la dita torre, pel preu de dues mil cinc-centes 
lliures barceloneses. Aquesta torre havi pervingut a Rafael Saconomina per herència del seu 
pare Francesc de Saconomina. A aquest, per heretament del seu pare Llàtzer Saconomina i 
finalment aquest l'havia comprat al Magnífic Iu de Ornos, ciutadà honrat de Girona.
Segueix ÀPOCA pel dit preu.

AUTOR Narcís Martorell, a partir de les notes preses per Pere 
Rosselló, ambdós notaris públics, substituts del hereus i 
successors de Joan de Sarriera i Gurb, notari públic de la 
ciutat, batllia i vegueria de Girona.

MIDES 813 mm * 559 mm

NÚMERO   240
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 89
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 9/01/1386
LLOC DOCUMENT MONTFULLÀ - MAS VILADEMÚS
DESCRIPCIÓ
DONACIÓ atorgada per Margarida, filla de Garau Vives i de la seva esposa Francesca, de 
Montfullà, que fou muller de Guillem de Tarragona, de Madrenys, parròquia de Madrenys, 
parròquia de Vilablareix, en favor del seu pare Garau Vives, de la quantitat de cinc-cents 
sous barcelonesos de tern.

AUTOR Guillem Banyuls, notari públic substitut de Jaspert de 
Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de 
Girona.

MIDES 165 mm * 597 mm

NÚMERO   241
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 54
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 3/12/1566
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Josep Bonaventura Miró, donzell domiciliat a la vegueria de Girona, en 
favor de Benet Moy, pagès de Montfullà, d'una peça de terra erma, de tres vessanes de 
superfície, situada a Montfullà, a la part del puig, i una altra peça de terra, d'una vessana i 
mitja, situada al costat de l'anterior, tot pel preu de vint lliures barceloneses.    La primera 
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peça de terra afronta, a l'est, amb l'altra peça de terra que és venuda i amb Rafael de 
Terrades, ciutadà de Girona, mitjançant camí públic; al sud i a l'oest, amb en Mut de Salt; i, 
al nord, amb en Tarrés de Bescanó i amb propietats del comprador. La segona peça de 
terra, afronta a l'est amb en Terrades i amb en Vives i en Ribot; a l'oest amb en Ribot de 
Salt, mitjançant camí; i al nord, amb l'altra peça de terra, mitjançant l'esmentat camí públic.
Segueix ÀPOCA pel dit preu.

AUTOR Francesc Garbí, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 342 mm * 393 mm

NÚMERO   242
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 90
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 12/04/1386
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Guillem Pont, de Vilablareix, amb l'acord de Ramon Pont, de 
Vilablareix, pare seu, en favor de Garau Vives, de Montfullà, sogre de l'atorgant, per haver 
rebut d'aquest seixanta lliures barceloneses de tern, com a part del deute de cinc mil quatre-
cents sous barcelonesos de tern en que s'obligaren l'esmentat Vives i la seva esposa 
Francesca per raó de la dot de la seva filla Margarida, esposa del citat Guillem Pont.

AUTOR Guillem Banyils, notari públic, substitut de Jaspert de 
Campllong, notari públic de Girona.

MIDES 144 mm * 418 mm

NÚMERO   243
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 91
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 28/07/1386
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Guillem Pont, fill de Ramon Pont, de Vilablareix, amb el consentiment 
de l'esmentat pare seu, en favor de Garau Vives, de Montfullà, i de Francesca, la seva 
esposa, per la quantitat de quaranta lliures barceloneses de tern, a compte d'un deute de 
cinc mil quatre-cents sous barcelonesos de tern, corresponent a la dot de Margarida, filla de 
Garau Vives i esposa de Guillem Pont.

AUTOR Guillem Banyils, notari públic, substitut de Jaspert de 
Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de 
Girona.
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MIDES 138 mm * 369 mm

NÚMERO   244
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 100
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 7/10/1396
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Fra Pere, abat de Sant Pere de Galligants, en favor de Garau Vives, 
de Montfullà, de la batllia de sac del lloc de Montfullà, de la que en aquest moment en té el 
domini útil Francesc Casanoves, de Montfullà, pel preu de dotze florins d'or d'Aragó.

AUTOR Pere Pont, notari públic, substitut de Jaspert de Campllong, 
notari públic de Girona.

MIDES 221 mm * 334 mm

NÚMERO   245
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 55
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 27/10/1581
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ESTABLIMENT EMFITèUTIC atorgaat per Bertran Salvó, prevere rector de Setcases, 
obtentor del benefici de Sant Bartomeu, a la capella de Sant Bartomeu, del veïnat de 
Segalars, de la parròquia de Sant Gregori, en favor de Benet May, pagès de Montfullà, d'una 
peça de terra anomenada el Camp de Sant Bartomeu, situada a Vilablareix, de quatre 
vessanes d'extensió, pel preu d'un parell de capons. Afronta: a l'est amb en Vives de 
Montfullà; al sud amb en Turon, que abans havia estat del Mas Paratge; a l'oest amb en 
May i amb el Mas Camps de Vilablareix; i, al nord, amb en Moner de Vilablareix i amb en 
Vives.Segueix PRESA de POSSESSIó datada a Vilablareix el 1581.11.07.

AUTOR Narcís Gifra, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 657 mm * 741 mm

NÚMERO   246
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 79
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 20/12/1370
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LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Pere Olivera, ciutadà de Girona, fill i hereu universal de Bernat 
Olivera, de Montfullà, en favor de Garau Vives de Montfullà, d'una peça de terra i bosc, 
situada a Montfullà, en el lloc anomenat Garingou, que afronta: a l'est, amb Berenguer de 
Perafort; al sud amb el mas Turon i el mas Granollers; a l'oest amb el mas Gorzal, el mas 
Tampis, en Guinó, de Montfullà, i amb Martí de Vic, ciutadà de Girona, pertanyent al domini 
directe del Venerable Berenguer de Perafort, pel preu de cent seixant-cinc sous 
barcelonesos de tern.

AUTOR No ve clos notarialment.
MIDES 427 mm * 359 mm

NÚMERO   247
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 57
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 23/12/1597
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
INSTITUCIÓ DE CAUSAPIA de donzelles a maridar, feta pel Reverend Antoni May, prevere 
beneficiat a l'església de Sant Pere de Montfullà, sota invocació de Sant Miquel, assignant a 
aquesta finalitat les rendes derivades d'una sèrie de censals.

AUTOR Joan Riurans, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 828 mm * 366 mm

NÚMERO   248
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 76
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 27/03/1365
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Pere Olivera, de la parròquia de Sant Pere de Montfullà, amb el 
consentiment de Bernat Guich, ciutadà de Girona, curador seu, en faavor de Garau Vives de 
Montfullà, i la seva esposa Francesca, d'una peça de terra que té en alou a Montfullà que 
afronta: a l'est i al sud amb possessions dels dits Vives; a l'oest, en part amb el Mas Guich, i 
en part, amb en May, i en part amb el Mas Vilallobera, de Montfullà; i al nord amb terres dels 
Vives mitjançant camí públic, pel preu de sis-cent noranta  sous barcelonesos de tern.

AUTOR Bartomeu Tort, notari públic, substitut de Bernat de Taialà, 
difunt, notari públic de Girona.

Arxiu Municipal de Salt  101



Fons 501
Baró d’Algerri i Marquès de Camps

MIDES 620 mm * 426 mm

NÚMERO   249
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 87
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 8/12/1385
LLOC DOCUMENT MONTFULLÀ - MAS VILADEMÚS
DESCRIPCIÓ
HERETAMENT atorgat per Garau Vives i Francesca, la seva esposa, senyora útil i 
propietària del mas Vilademús, de Montfullà, en favor de la seva filla Margarida, en temps de 
les seves segones núpcies, de cinc mil quatre-cents sous barcelonesos de tern i una teca o 
caixa de núvia, que aquesta constitueix en dot en contemplació del seu casament amb 
Guillem Pont, fill de Ramon Pont, de Vilablareix, i de la seva esposa Beatriu, el qual també 
es casa en segones núpcies.

AUTOR Guillem Banyils, notari públic, substitut de Jaspert de 
Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de 
Girona.

MIDES 526 mm * 597 mm

NÚMERO   250
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 69
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 24/11/1347
DESCRIPCIÓ
ESTABLIMENT atorgat per Pere de Vilademús, de Montfullà, i la seva esposa Guillema, 
amb el consens de l'Abat del monestir de Sant Pere de Galligants, en favor de Bernat 
Moner, sastre de Montfullà, i la seva esposa Guillema, d'una feixa de terra pertanyent a 
l'erm que tenen a Montfullà, en el lloc anomenat Masferrer, del domini directe de l'esmentat 
Abat de Sant Pere de Galligants, i afronta: a l'est amb en Vilademús; al sud amb en Pere 
Ferrer de Vilablareix; a l'est amb el mas Turon i amb en Vilademús; i, al nord, amb el dit mas 
Turon. Aquest establiment es fa, salvat el domini directe, per un cens de cinc sous 
barcelonesos de tern anuals, pagades el dia de Nadal, i una entrada de trenta sous 
barcelonesos de tern.

AUTOR Ramon de Bruguera, notari públic, substitut de Bernat de 
Taialà, notari públic de Girona.

MIDES 501 mm * 368 mm

NÚMERO   251
NOMBRE DOCUMENTS 1
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NÚMERO ANTIC 67
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 2/09/1339
DESCRIPCIÓ
LLICÈNCIA concedida per Guillem de Vilademus, de Montfullà, en favor de Bernat Franch, 
de Montfullà, per fer una paret de pedra a fi de tancar un hort de la seva propietat, en un 
marge que pertany al primer. Aquest hort, que pertany al domini directe de Sant Pere de 
Galligants afronta: a l'est, amb l'honorable Bernat de Vic; al nord, amb el torrent de Bernat 
de Vic; i al sud i a l'oest, amb el camp de Guillem de Vilademus, motiu de la llicència. La dita 
llicència es concedeix pel preu de vint sous barcelonesos.

AUTOR Pere Massanet, notari públic, substitut de Bernat de Taialà, 
notari públic de Girona.

MIDES 272 mm * 297 mm

NÚMERO   252
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 64
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 10/12/1282
LLOC DOCUMENT MONTFULLÀ
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Arnau de Pedraforta, militar de la parròquia de Sant Pere de Montfullà 
en favor de Bernat Duran de Baldac, ciutadà de Girona, en alou, d'un olivar situat en el lloc 
anomenat Mas Jordà, de Montfullà, pel preu de quaranta-dos sous barcelonesos de tern, les 
seves afrontacions són: a l'est i al sud, amb el torrent que passa entre el dit olivar i el camp 
d'en Berenguer Ponç; a l'oest amb el ferragenal del dit Mas; al nord amb un hort que hi ha 
en el dit ferragenal.

AUTOR Guillem Fuyà, escrivà de l'escrivania de Ramon de Taialà, 
notari públic de Girona. Besalú Burgès, lloctinent de Ramon 
Taialà, notari públic de Girona.

MIDES 239 mm * 335 mm

NÚMERO   253
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 71
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 17/01/1355
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
REDUCCIÓ DE CENS atorgada per Bernat Socies, clergue, obtenint el beneficiat instituit pel 
Venerable Bernat de Galliners, difunt, canonge de Girona, i, a més, regent dels aniversaris 
que el Venerable Romeu de Montoliu, difunt, canonge de la Seu de Girona, va instituir a la 
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dita església, en favor de Garau Vives, fill de Pere Vives, difunt, de Caldes, deixant el cens 
que aquest ha de prestar per la meitat del mas Jordà en la quantitat de dotze sous i sis 
diners barcelonesos de tern. El mas Jordà, de Montfullà, del domini directe dels dits 
aniversaris, havia estat dividit i adjudicat per part del jutge ordinari de Girona, venerable 
Pere de Prat, a Pere Dalmau, de Cartellà, i a Brunisenda, esposa de Bernat Argilet, de Sant 
Gregori, no poguent així sostenir les rendes que feia fins a la data. Posteriorment, la part de 
Pere Dalmau, de Cartellà, va ser venuda a Garau Vives.

AUTOR Ramon Egidi, notari públic, substitut de Bernat de Taialà, notari 
públic de Girona.

MIDES 444 mm * 595 mm

NÚMERO   254
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 97
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 7/03/1392
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
LLOACIÓ feta per Francesc Casanoves de Montfullà, batlle de Montfullà per l'Abat del 
Monestir de Sant Pere de Galligants, de la venda que el dit abat va atorgar a Garau Vives, 
àlies Vilademús, de Montfullà, i la seva esposa Francesca, senyora útil del Mas Vilademús, 
de l'enfranquiment dels homes i les dones del dit mas, pel preu de cent lliures barceloneses 
de tern.

AUTOR Ponç Pinós, notari públic, substitut de Jaspert de Campllong, 
notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

MIDES 187 mm * 616 mm

NÚMERO   255
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 70
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 11/12/1347
DESCRIPCIÓ
ESTABLIMENT atorgat per Berenguer de Vall.llobera, de Montfullà, i la seva esposa 
Guillema, en favor de Bernat d'Olivera de Montfullà, d'una feixa de terra del mas Castelló, de 
dues vessanes d'extensió que afronta: a l'est amb el dit Olivera, mitjançant un carrer; al sud 
amb el mateix Olivera; a l'oest amb en Franc de Montfullà; i, al nord amb el dit Franc i amb 
possessions del dit mas Castelló, de Montfullà. D'altra banda, també li estableixen una 
segona peça de terra, situada a Montfullà, en el lloc anomenat Resclosa que afronta: a l'est, 
amb Guillem Guich; al sud amb en Nadal Busquets i, en part, amb Bernat Ricssendis; a 
l'oest, amb Guillem Guich; i, al nord, amb la feixa de terra del mas Castelló descrita més 
amunt, mitjançant carrer.Tot plegat per la quantitat de dos-cents sous barcelonesos de tern.

AUTOR Pere Rei, notari públic, substitut de Bernat Taialà, notari públic 
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de Girona.
MIDES 655 mm * 545 mm

NÚMERO   256
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 96
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 23/02/1392
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
Venda atorgada per pere Sunyer, ciutadà de Girona, en favor de Fra Pere, abat del Monestir 
de Sant pere de Galligants i tot el convent, d'un censal de 50 sous anuals de pensió, pel 
preu de 100 lliures barceloneses de tern, que el dit Monestir havia obtingut de la reducció 
dels homes i les dones del Mas Vilademús. Com a garantia del censal, s'aporta un camp de 
10 vessanes, situat a Vilablareix, prop del castell del venedor, anomenat Camp de Bellmirall 
que afronta: a l'est amb propietats del mateix Sunyer, mitjançant un marge; al sud amb 
Altimir de Vilablareix; a l'oest amb un camí públic, i al nord, amb propietats d'en Sunyer, 
mitjaançant un marge i una riera. Aquest camp havia estat antigament de Bru de Bellmirall, 
després de Guillem de Déu, jurispruit de girona, el qual el va vendre a Berenguera, esposa 
de Guillem Sunyer, ciutadà de Girona, i Guillem Sunyer, fill seu, predecessors de Pere 
sunyer.

AUTOR Pere Pinós, notari públic, substitut de jaspert de Campllong, 
notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

MIDES 957 mm * 626 mm

NÚMERO   257
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 68
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 24/10/1346
DESCRIPCIÓ
DEFINICIÓ atorgada per Guillem de Granollers, de Montfullà, en favor de Pere de 
Vilademus, de Montfullà, del dret de pas per la quintana del mas Vilademus.

AUTOR Bartomeu Vives, notari públic substitut de Bernat de Taialà, 
notari públic de Girona.

MIDES 210 mm * 315 mm

NÚMERO   258
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 92
LLETRA ANTIGA C
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DATA DOCUMENT 21/11/1387
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Francesca, filla de Francesc Pons, difunt, de Montfullà, amb el 
consentiment del seu espós, Joan Albertí, de Sant Gregori, en favor de Francesc 
Casanoves, de Montfullà, d'una peça de terra erma pertanyent al mas Pons que té 
l'esmentat Casanoves, situada al costat del mas Jordà, que amida, catorze canes de llarg 
per catorze canes d'ample, al costat est, i, al costat oest per divuit canes . Pel preu de 
setanta sous barcelonesos de tern, salvat el domini directe pertanyent al monestir de Sant 
Daniel a qui es fa un cens anual de quatre diners. Afronta: a l'est, amb el mas Jordà; al sud 
amb el mas Guich; a l'oest, amb el mas Pons, i, al nord, novament amb el mas Jordà.
Segueix ÀPOCA pel dit preu.

AUTOR Pere Pont, notari públic substitut de Jaspert de Campllong, 
notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

MIDES 594 mm * 378 mm

NÚMERO   259
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 99
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 1/04/1395
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Ramon Pont i Guillem Pont, fill seu, de Vilablareix, en favor de Garau 
Vives, de Montfullà, que, en diverses pagues, li ha lliurat 5.400 sous barcelonesos de tern, 
corresponents a la totalitat de la dot de Margarida, filla del dit Vives i esposa de l'esmentat 
Guillem Pont.

AUTOR Pere Pont, notari públic, substitut de Jaspert de Campllong, 
notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

MIDES 140 mm * 343 mm

NÚMERO   260
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 85
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 11/05/1384
LLOC DOCUMENT VILABLAREIX
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Pere Sunyer, ciutadà de Girona, en favor de Garau Vives de Montfullà, 
d'un camp anomenat el camp gran, situat a Vilablareix, que havia estat de Guillem Esteve 
de Vilablareix, pel preu de 3.410 sous barcelonesos de tern. pertany al domini directe del 
Monestir de Sant Pere de Galligants, de Girona amb un cens anual de 6 sous i 4 diners. 
Afronta: al'est, en part amb en Dalmau de Vilablareix i, en part, amb el Mas Turon, de 
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Montfullà; al sud amb el Mas Turon, mitjançant amb el camí públic anomenat Camí de 
Montfullà; a l'oest amb el Mas Ricsen de Montfullà; i al nord amb el Mas --?-- també, de 
Montfullà.Segueix àPOCA pel dit preu.

AUTOR Francesc de Cantallops, de note rebudes per bartomeu Tort, 
ambdós notaris públics, substituts de Jaspert de Campllong, 
notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

MIDES 682 mm * 413 mm

NÚMERO   261
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 94
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 6/12/1390
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Ramon Pont i Guillem Pont, fill seu, de Vilablareix, en favor de Garau 
Vives, de Montfullà, sogre del dit Guillem, per tres mil cinc-cents sous barcelonesos de tern, 
en prorrata de major quantitat, per la dot de Margarida, filla de Garau Vives i esposa del dit 
Guillem Pont.

AUTOR Pere Pont, notari públic, substitut de Jaspert de Campllong, 
notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

MIDES 158 mm * 321 mm

NÚMERO   262
NOMBRE DOCUMENTS 0

NÚMERO ANTIC 52
LLETRA ANTIGA C
MIDES 298 mm * 338 mm

NÚMERO   263
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 83
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 8/01/1383
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Tarragona de Madrenchs, de Vilablareix, en favor de Garau Vives, de 
Montfullà, per haver rebut la quantitat de quaranta cinc lliures barceloneses de tern, 
corresponents a una part de la dot que aquest darrer li havia de pagar en haver esposat el 
primer la seva filla Margarida.
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AUTOR Pere de Pons, notari públic, substitut de Jaspert de Campllong, 
notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

MIDES 130 mm * 179 mm

NÚMERO   264
NOMBRE DOCUMENTS 0

NÚMERO ANTIC 63
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 19/01/1276
DESCRIPCIÓ
HERETAMENT, atorgat per Maria, muller de Bernat de Vilademurs, de Montfullà, en favor 
d'Arnau Marc de Vilademurs, fill seu, en temps de les seves nupcies, de tot el seu dret i 
possessions al mas de Vilademurs, de Montfullà.

AUTOR Ramon de Cassà, lloctinent de Bernat de Vic, notari públic de 
Girona

MIDES 120 mm * 268 mm

NÚMERO   265
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 80
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 31/01/1373
LLOC DOCUMENT GIRONA - MONESTIR DE SANT DANIEL
DESCRIPCIÓ
REDUCCIÓ atorgada per Ermessenda, abadessa del monestir de Sant Daniel, atès que 
Pere Olivera, oriund de Montfullà i habitant a Girona, té un camp del domini directe de 
l'esmentat monestir, situat a Montfullà, anomenat Ses Arenas i d'una extensió de dos jornals 
que afronta: a l'est amb el mas Guich; al sud, amb una terra del dimini directe del 
Comenador de la casa de Sant Llorenç de les Arenes; a l'oest amb en May; i, al nord en part 
amb Bartomeu Padró i, en part, amb el dit mas Guich. I també, té una altra peça de terra, 
anomenada la Trilla de ça Torra, de dos sayons, situada a Montfullà, que afronta: a l'est amb 
en Ponç; al sud amb en Vilademús; a l'oest amb en Bernat de Vic; i, al nord amb el mas 
Ponç. En favor de l'esmentat Pere Olivera, de la taxa i el braçatge que pagava per les 
susdites peces de terra, que queden fixats en un cens de dos sous barcelonesos anuals.

AUTOR Pere Pont, notari públic, substitu de Jaspert de Campllong, 
notari públic de Girona.

MIDES 245 mm * 504 mm

NÚMERO   266
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 93
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LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 17/09/1389
LLOC DOCUMENT VILABLAREIX
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Guillem Massana, àlies Batlle, de Vilablareix, en favor de Francesc 
Casanoves, de Montfullà, de la Batllia de Montfullà, que té per l'abat del monestir de Sant 
Pere de Galligants, de Girona, pel preu de cent quaranta florins d'or d'Aragó, salvat 
l'esmentat domini directe.    La batllia de Montfullà comprèn els masos Vilademús, Campins, 
Turon, Guich, Pol, Ricsen i Llarg.
Segueix ÀPOCA pel dit preu.

AUTOR Pere Pont, notari públic, substitut de Jaspert de Campllong, 
notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

MIDES 618 mm * 408 mm

NÚMERO   267
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 98
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 22/08/1393
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Ramon Ponç i Guillem de Ponç, fill seu, de Vilablareix, en favor de 
Garau Vives, de Montfullà, sogre del dit Guillem, per haver rebut 78 lliures, 15 sous i 4 
diners, en moneda barcelonesa de tern, en diverses pagues, a compte de la dot de 
Margaarida, filla de Garau Vives i esposa de Guillem de Ponç.

AUTOR Pere de Pont, notari públic, substitut de Jaspert de Campllong, 
notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

MIDES 102 mm * 249 mm

NÚMERO   268
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 72
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 3/02/1355
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Bernat Socies, clergue, obtentor del benefici presbiterial que el difunt 
Bernat de Galliners, canonge de la Seu de Girona, va instituir en la dita església, i també 
obtentor dels aniversaris que el Venerable Romeu de Montoliu, difunt, canonge de la Seu de 
Girona, va instituir en la mateixa Catedral; en favor de Bernat de Vic, ciutadà de Girona, i 
Garau Vives, fill de Pere Vives, de Caldes, d'un cens de 25 sous anuals que té sobre el Mas 
Jordà de Montfullà.
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Segueix ÀPOCA pel dit preu.

AUTOR Jaume Comins, notari públic, substitut de Bernat de Taialà, 
notari públic de Girona.

MIDES 655 mm * 634 mm

NÚMERO   269
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 65
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 10/12/1283
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Arnau de Pedraforta, militar de Montfullà, Guillema la seva esposa i 
Bernat el seu fill, en favor de Bernat Duran, fill de Bernat Duran, ciutadà de Girona, en alou, 
del mas anomenat Vives, situat a Montfullà, que està habitat per Bernat Jordà, pel preu de 
cinc-cents cinquanta sous barcelonesos de tern.

AUTOR Besalú Burgès, lloctinent de Ramon de Tailà, notari públic de 
Girona.

MIDES 252 mm * 353 mm

NÚMERO   270
NOMBRE DOCUMENTS 3

NÚMERO ANTIC 56
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 3/03/1592
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Jaume Ferrer, pagès de Sant Dalmai, lloc del terme del castell de 
Brunyola, com a procurador de Bartomeu Puig, pagès de Bescanó, en favor de Benet Moy, 
de Montfullà, d'una vinya que el dit Bartomeu Puig té a Montfullà, al lloc anomenat 
Puigdemont, d'una extensió d'una vessana i mitja que afronta: a l'est i al sud, amb propietats 
del dit Benet Moy; a l'oest amb en Tarrés de Bescanó; i, al nord, amb el dit Tarrés i amb en 
Bech, també de Bescanó. Pel preu de trenta-sis lliures barceloneses.
Segueix POSSESSIÓ de dita propietat, de data 1592.03.06.
Segueix ÀPOCA pel dit preu, de data 1592.03.09.

AUTOR Pere Canals, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 561 mm * 236 mm

NÚMERO   271
NOMBRE DOCUMENTS 2

Arxiu Municipal de Salt  110



Fons 501
Baró d’Algerri i Marquès de Camps

NÚMERO ANTIC 73
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 7/02/1355
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Brunissenda, filla de Bernat Jordà, de Montfullà, i la senyora Maimona, 
difunts, i esposa de Bernat Argilet, de Sant Gregori, en favor del Venerable Bernat de Vic, 
ciutadà de Girona, de la meitat del mas Jordà, de Montfullà, que l'atorgant posseeix per 
indivís, amb Garau Vives, de Caldes, habitant a Montfullà, que té l'altra meitat. El preu de la 
venda és de vint lliures barceloneses de tern. El domini directe pertany al monestir de Sant 
Daniel de Girona.
Segueix ÀPOCA pel dit preu.

AUTOR Bartomeu Vives, notari públic, substitut de Bernat de Taialà, 
notari públic de Girona.

MIDES 681 mm * 415 mm

NÚMERO   272
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 74
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 16/02/1355
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
DIVISIÓ atorgada per i entre Bernat de Vic, ciutadà de Girona, i Garau Vives, fill de Pere 
Vives, difunt de Caldes, de les propietats que fins a la data posseïen per indivís, en franc 
alou, a Montfullà. Es tracta d'una casa anomenada Jordà, amb unes peces de terra que en 
conjunt afronten: a l'est amb el mas Olivera i el mas Vilademus; al sud amb el mas Guich i el 
mas Pons; a l'oest amb propietats del mas Pons, mitjançant un torrent; i, al nord, amb el 
mas Olivera, mitjançant un carrer. La primera peça de terra afronta: a l'est amb el mas Pons; 
al sud amb el mas Vilademus, mitjançaant carrer públic; a l'oest, amb el mas Olivera; i al 
nord amb el mas Pons i el mas Vall.llobera. La segona, que és al pla, afronta: al sud amb el 
mas Granollers, i a l'oest i al nord amb el mas Guich. La tercera afronta: a l'est amb el mas 
Vall.llobera; al sud, amb el mas Padró; a l'oest i al nord amb el mas Franch. La quarta, al lloc 
anomenat Bellsolà, afronta: a l'est amb el mas Pons; al sud i a l'oest, amb Berenguer de 
Perafort; i al nord amb el mas Turon. La cinquena afronta: al sud amb el mas Olivera. La 
sisena, boscosa, afronta: a l'est amb el mas --?--, i a l'oest amb el mas Franch. La setena, 
un camp anomenat camp dels llinars, afronta: a l'est amb el mas Pons i el mas Olivera; al 
sud amb el mas Pons i el mas Franch; i al nord amb el dit mas Franch i el mas Granollers.

AUTOR Ramon Egidi, notari públic, substitut de Bernat de Taialà, notari 
públic de Girona.

MIDES 649 mm * 436 mm

NÚMERO   273
NOMBRE DOCUMENTS 1
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NÚMERO ANTIC 81
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 3/02/1373
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Pere Olivera, oriund de Montfullà, habitant a Girona, en favor de 
Francesc Pons i Pere Pons, fill seu, de Montfullà, de tres peces de terra boscosa, situades a 
Montfullà, pel preu d'onze lliures i deu sous barcelonesos de tern. La primera, anomenada 
Rovira afronta: a l'est amb en Granollers; al sud, amb en Vall.llobera i amb el mas Guich; a 
l'oest amb en Padrós; i, al nord amb en Turon. La segona, dita Rovira d'en Campins afronta: 
a l'est amb en Campins de Mont; al sud amb en Franch; a l'oest amb en Ramon Paratge; i, 
al nord, amb --?--. La tercera, anomenada Puig d'en Olivera afronta: a l'est amb en Teixidor; 
al sud amb en Viader i amb en Pol de Montfullà; a l'oest amb en --?--; i, al nord amb en 
Franch, mitjançant un torrent, i, en part, amb el mas Cloposa de Bescanó.

AUTOR Pere Pont, notari públic, substitut de Jaspert de Campllong, 
notari públic de Girona.

MIDES 252 mm * 425 mm

NÚMERO   274
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 78
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 28/10/1370
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Pere Olivera, ciutadà de Girona, fill i hereu universal de Bernat 
Olivera, de Montfullà, en favor de Garau Vives, de Montfullà, de tot el Mas Olivera, situat a 
Montfullà, que té en alou i s'estén per parcel.les contígües, formant una unitat territorial, pel 
preu de noranta lliures barceloneses de tern. Afronta: a l'est amb Pere Franch de Montfullà; 
al sud amb Pere Ponç de Montfullà, i el mas Jordà també, de Montfullà; a l'oest amb el dit 
Pere Ponç; i, al nord amb el citat Pere Franch i amb una feixa de terra que llavors era del 
venedor anomenada mas Castelló, que molt recentment també havia estat venuda a Garau 
Vives.
Segueix ÀPOCA pel dit preu.

AUTOR Bartomeu Tort, notari públic, substitut de Jaspert de Campllarg, 
notari públic de Girona.

MIDES 510 mm * 529 mm

NÚMERO   275
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 75
LLETRA ANTIGA C
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DATA DOCUMENT 24/02/1355
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ESTABLIMENT EMFITÈUTIC atorgat per Bernat de Vic, ciutadà de Girona, en favor de 
Sibil.la, esposa de Guillem de Granollers de Montfullà, filla d'Arnau Vidal de Sant Gregori; 
d'una casa anomenada Jordà, situada a Montfullà, amb diverses edificacions, un clos, unes 
quintanes, i altres terres contígües, per una entrada de trenta-cinc lliures barceloneses de 
tern i un cens de deu sous anuals, a pagar el dia de Nadal, a més d'un cens de dos sous 
anuals per un camp que pertany a la dita casa anomenat camp de Llinars. L'atorgant té en 
alou la dita casa que afronta: a l'est amb el mas Olivera i el mas Vilademus; al sud, amb el 
mas Ponç; a l'oest, amb els masos Ponç i Franch; i, al nord, amb el masos Franch i 
Granollers.

AUTOR Ramon de Paretalta, notari públic, substitut de Bernat de 
Taialà, notari públic de Girona.

MIDES 487 mm * 516 mm

NÚMERO   276
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 84
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 19/05/1383
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Francesc Artau, argenter, fill i hereu de Francesc Artau, difunt, ciutadà 
de Girona, per tal de pagar alguns deutes del difunt, en favor de Jaume Ça Vila, de Salt, 
d'una verneda situada a Montfullà i que afronta: a l'est amb una terra erma; al sud amb en 
Vilademús, de Montfullà; a l'oest amb el Venerable Martí de Vic, ciutadà de Girona i al nord 
amb el riu Ter. Pel preu de cinquanta sous barcelonesos de tern, salvat el domini directe del 
monestir de Sant Pere de Galligants i de Santa Maria d'Olives, sobre dues parts diferents.
Segueix ÀPOCA pel preu indicat.

AUTOR No estan closos notarialment.
MIDES 567 mm * 547 mm

NÚMERO   277
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 77
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 18/09/1368
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Guillem Vall.llober de Montfullà, en favor de Garau Vives de Montfullà, 
d'una peça de terra boscosa, situada a Montfullà, en el lloc anomenat Lombals, pel preu de 
trenta-cinc sous barcelonesos de tern. Pertany al domini directe de la Comanda d'Aiguaviva 
de l'ordre de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem, i afronta: a l'est amb el mas Busquets 
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mitjançant un torrent; al sud amb el dit mas Busquets i amb una propietat de l'atorgant, 
mitjançant termes fixats a terra; a l'oest, amb Ramon Ferrer, de Vilablareix, i al nord, 
novament amb el mas Busquets, mitjançant el torrent esmentat.

AUTOR No ve clos notarialment.
MIDES 377 mm * 272 mm

NÚMERO   278
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 88
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 8/12/1385
LLOC DOCUMENT MONTFULLÀ - MAS VILADEMÚS
DESCRIPCIÓ
DEFINICIÓ atorgada per Margarida, filla de Garau Vives i de la seva esposa Francesca, de 
Montfullà, esposa per paraules de present de Guillem Pont, fill de Ramon Pont, de 
Vilablareix, en favor dels seus pares, de tots els seus drets hereditaris, tant paterns com 
materns, havent rebut d'aquests la quantitat de cinc mil quatre-cents sous barcelonesos de 
tern i una arca, que serveixen per constituir la dot del seu casament.

AUTOR Guillem Banyils, notari públic, substitut de Jaspert de 
Campllong, notari públic de Girona.

MIDES 238 mm * 417 mm

NÚMERO   279
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 60
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 13/04/1681
LLOC DOCUMENT VIC
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per la priora i el convent de Santa Teresa, de l'ordre de les carmelites 
descalces, de Vic, en favor del Magnífic Narcís Camps, doctor en dret, ciutadà honrat de 
Girona i de Barcelona, poblat a la ciutat de Girona, que paga, en nom de Rafael de 
Saconomina, donzell domiciliat a Girona, la quantitat de mil vuit-centes trenta lliures 
barceloneses, procedents de la venda que aquest darrer ha fet de la heretat anomenada 
Torre Ferran, situada a Montfullà. Aquesta quantitat s'aplica a la lluïció d'un censal de dues 
mil quatre-centes lliures de propietat, creat i venut pel dit Rafael Saconomina, en favor de 
Marianna Saconomina i Duran, vídua de l'il.lustre Francesc de Saconomina, donzell 
domiciliat a Girona, i més tard, monja del convent de Santa Teresa de Vic.
1681.11.20, ÀPOCA atorgada per Rafael Cerdà i de Maduxer, donzell domiciliat a Girona, 
en favor de Narcís Camps, doctor en dret, ciutadà honrat de Girona i Barcelona, domiciliat a 
Girona, per tres-centes  lliures barceloneses que Rafael de Saconomina devia a l'atorgant 
en concepte d'aliments, queviures i begudes, comprats a la seva botiga.

AUTOR Pere Rosselló, notari públic de Girona, substitut dels hereus de 
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Joan Sarriera i de Gurb, notari públic de Girona, i Narcís 
Martorell, notari substitut de Girona, connotari del primer.

MIDES 324 mm * 571 mm

NÚMERO   280
NOMBRE DOCUMENTS 0

NÚMERO ANTIC 38
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 31/07/1349
DESCRIPCIÓ
RATIFICACIó atorgada per Ramon Albertí, prevere de la Seu de Girona, procurador de Pere 
Nato, canonge de la Seu de Girona i paborde de la pabordia de Cassà, de la dita Seu, en 
favor de Saura, filla d'Arnau Ferrer, difunt, carnisser de Girona per la venda de la meitat 
d'una casa de la ciutat de Girona a prop de la Font Major, de la qual la seva germana 
Margarida en té l'altra meitat. Feta a Guillem Calabuig, després d'haver pagat la quantitat de 
180 sous barcelonesos de tern en concepte de foriscapi.Les afrontacions són: a l'est amb el 
riu Onyar mitjançant un carrer; al sud amb l'altra meitat de la casa (de la seva germana 
Margarida); a l'oest amb la casa que fou d'Arnau Riba, difunt, i amb un carrer; i, al nord, amb 
un carrer públic.

AUTOR Jaume Compte, notari públic, substitut de Bernat de Taialà, 
notari públic de Girona.

MIDES 244 mm * 416 mm

NÚMERO   281
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 50
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 15/01/1412
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
CAPBREVACIÓ atorgada per Pere Moy de Montfullà, senyor útil i propietari del Mas Moy, 
de dita parròquia, en favor de Pere Vives, de Montfullà, senyor de l'honor de Vilademús, 
obligant-se a habitar al mas esmentat i a ser fidel i lleial al seu senyor. En paga catorze sous 
barcelonesos de tern, de cens anual i el domini directe és del monestir de Sant Pere de 
Galligants de Girona.

AUTOR Miquel Pere, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 594 mm * 417 mm

NÚMERO   282
NOMBRE DOCUMENTS 0
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NÚMERO ANTIC 169
LLETRA ANTIGA M
DATA DOCUMENT 25/06/1349

AUTOR No ve clos notarialment.
MIDES 355 mm * 371 mm

NÚMERO   283
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 169
LLETRA ANTIGA M
DATA DOCUMENT 27/01/1470
LLOC DOCUMENT GIRONA (PALAU EPISCOPAL)
DESCRIPCIÓ
TESTAMENT atorgat per Joan Pellisser, batlle de Sant Climent Sescebes, i possessor, 
entre altres bens i drets, del delme de Sant Climent Sescebes, en feu del Bisbe de Girona.

AUTOR Nicolau Roca, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de Girona.

MIDES 817 mm * 632 mm

NÚMERO   284
NOMBRE DOCUMENTS 3

NÚMERO ANTIC 251
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 21/06/1487
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Fra Joan Caparrós, prior del Monestir de Framenrors de Girona, i tot el 
convent, convocat i congregat, és a dir, Fra Pere Isern, presentat en sacra teologia; fra 
Rafael Escamarill, jubilari; fra Joan Amat; fra Pere Amat; fra Daniel Puig; fra Daniel Noble; 
fra Bernat Mas; fra Ramon Damià; fra Narcís Ribaas; Fra Pere Cusí; fra Jaume Fexa; fra 
Joan Civil; fra Pere Mauri; a més de Joan Madrenys, canonge de Sant Feliu de Girona, i 
Lluís Hospital, prevere, protectors dels Aniversaris de l'església de Sant Feliu de Girona, i 
Ponç Julià, mercader de Girona, procurador de l'Hospital Nou; tots actuant com a hereus 
d'Anna, difunta, que fou esposa de Pere Vendrell, mercader de Girona, de la qual heretat 
formen part diverses peces de terra situades a Salt, amb diversos censos; en favor de la 
senyora Elionor Miró i d'Orís, esposa del magnífic senyor Jaume d'Orís, donzell domiciliat a 
Girona, de 18 vessanes de terra que la dita senyora Anna tenia en vida a Salt, en diverses 
peces pel preu de 36 lliures, a raó de 40 sous la vessana. Segueix àPOCA pel dit 
preu.Segueix POSSESSIó de les peces de terra, datada a Salt, el 23 d'agost de 1487.

AUTOR No ve clos notarialment.
MIDES 669 mm * 590 mm
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NÚMERO   285
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 40
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 25/01/1532
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Narcís Vilar, argenter de Girona, habitant a Perpinyà, fill de Joan Vilar, 
difunt, ciutadà de Girona, en favor d'Armand Mateu, cirurgià de Girona, d'un caamp de 3 
vessanes d'extensió, situat a Girona, a prop de la Font del Rei i del Torrent Gornau, pel preu 
de 61 lliures, 14 sous i 8 diners barcelonesos.

AUTOR Baldiri Abric, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 537 mm * 267 mm

NÚMERO   286
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 291
LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 11/05/1587
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
CONCÒRDIA entre Joan Campolier, paraire de Girona, d'una part, i Maria Llorens i Oliva, 
muller de Pere Llorens, pagès, senyor útil i propietari del Mas Llorens de Salt, filla de Mateu 
Oliva, difunt, blanquer de Girona, d'altra part, sobre la manera de lluir tres censals que, amb 
un total de quatre-cents vint sous de pensió i quatre-centes vint lliures de preu, havien estat 
avalats pel dit Mateu Oliva i Miquel Campolier, pare de Joan Campolier, entre altres.    Els 
censals venuts per Pere Hospital, blanquer de Girona, difunt, són els següents: El primer de 
cents sous de pensió i cent lliures de propietat, venut als administradors de la Causapia 
instituida pel Reverend Fra Francesc Albanell, abat del Monestir de Sant Llorenç del Mont. 
El segon, de cent vint sous de pensió i dues-centes lliures de propietat, venut al Monestir de 
Sant Daniel de Girona.

AUTOR Pere Mir, de notes d'Andreu Vilaplana, difunt, ambdós notaris 
públics de Girona, substituts dels hereus i successors de 
Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 511 mm * 451 mm

NÚMERO   287
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 324
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LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 5/09/1593
LLOC DOCUMENT CASTELLÓ D'EMPÚRIES
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Miquel falcó, notaari públic de Castelló d'Empúries, en favor de Benet 
Gostar Setembre, mercader de la dita vila, fill del Magnífic Miquel Gostar, doctor en drets de 
Castelló d'Empúries, i de la seva muller Anna, d'un censal de 400 sous anuals de pensió, 
pel preu de 400 lliures barceloneses.Segueix àPOCA pel dit preu.

AUTOR Miquel Falcó, notari públic, regint la notaria de Castelló 
d'Empúries, vulgarment dita de Mallen i de notes preses per 
Geroni Perasecaa, difunt, també notari públic de Castelló 
d'Empúries.

MIDES 426 mm * 597 mm

NÚMERO   288
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 311
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 27/10/1612
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Pere Ravell, monjo sagristà del monestir de Sant Pere de Galligants 
de Girona, el corrent bienni Procurador dels Aniversaris de l'església d'aquest monestir, en 
favor de Rafael Camps, botiguer de teles de Girona, i Magdalena Llupià, muller de Nicolau 
Llupià, negociant de Girona, de cent-vint lliures baarceloneses, per la lluïció d'un censal mort 
del mateix preu i de cent-vint sous de pensió anual.

AUTOR Joan Fexat, notari públic, substitut dels hereus i successors de 
Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 325 mm * 237 mm

NÚMERO   289
NOMBRE DOCUMENTS 3

NÚMERO ANTIC 280
LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 13/08/1622
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Baldiri Vergonyós, prevere, doctor en drets i Ardiaca de l'Empordà de 
la Seu de Girona, com a executor d'una sentència de la Cort Eclesiàstica de Girona contra 
Miquel Ribot, clergue beneficiat, senyor útil del Mas Ribot de Salt per deutes de censos i 
altres drets; en favor de Gaspar Llorens, senyor útil del Mas Llorens de Salt, en tant que 
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major oferent en subhasta pública, d'una devesa o gran extensió de terreny, anomenada 
devesa d'en Ribot, situada en part a Salt i en part a Montfullà, que afronta: a l'est amb el 
camí de Salt, mitjançant termes fixts a terra; al sud amb el rec Monar; a l'oest amb el dit rec i 
amb el riu Ter; i al nord, també amb el riu Ter. Pel preu de 501 lliures barceloneses, salvat el 
domini directe de la Noble Senyora Elionor d'Agullana, senyora del castell de 
Cartellà.Segueix POSSESSIó de dita terra, feta el 17 d'agost del mateix any.Segueix 
àPOCA pel dit preu.

AUTOR Onofre Caxas, en nom de Francesc Pasqual connotari del 
primer, ambdós notaris públics, subsubstituts dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 598 mm * 296 mm

NÚMERO   290
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 330
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 10/01/1622
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
àPOCA atorgada per Miquel Ros, prevere beneficiat a l'església de Sant Feliu de Girona, 
procurador de Miquel Salom, clergue de Girona obtentor del benefici de Sant Bartomeu a la 
capella del Mallol, de Sant Privat d'en Bas, en nom d'aquest; en faavor del Reverend Senyor 
Francisco de mejia, Ardiaca de la Selva i Canonge de la Seu de Girona; els reverends 
Miqquel Fuster i Pau Volart, preveres, beneficiats a la dita Seu; el Noble Senyor Salvador 
Fontanet, doctor en drets, del Reial Consell i regent del Consell Suprem d'Aragó; el Magnífic 
Miquel Vives, ciutadà honrat de Barcelona; Pau Escura, doctor en drets, ciutadà honrat de 
Girona; l'Honorable Rafael Caamps, mercaader de Gironaa, i Francesc Mestre i Corretger, 
escrivà maajor de la Cort Eclesiàastica de Girona, marmessors del darrer testament de 
l'Il.lustre Senyor Joan Sobirà, tresorer de la Seu de Tarragona, que havia estat resident a 
Girona; de 72 lliures i 110 sous, per la lluïció i redempció d'un censal de pensió anual de 72 
sous i 6 diners, i preu 72 lliures i 10 sous, que va ser creat per Joan Ginesta, pagès joer de 
l'heretat del Magnífic Iu Ornos, ciutadà de Girona, situada a Riudellots de la Selva; i venut a 
Geroni Ginesta, clergue de Palau sacosta i obtentor del beenefici indicat.

AUTOR Miquel Mascort, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 323 mm * 222 mm

NÚMERO   291
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 359
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 17/03/1623
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LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
REVENDA atorgada per Gaspar Llorens, pagès, senyor útil del mas llorenss, de Salt, fill i 
hereu universal de pere Llorens, difunt, de Salt, en favor de l'Il.lustre Senyor Emmanuel de 
Santdionís, donzell poblat a Girona, fill i hereu del difunt Galceran de Santdionís, de la casa 
o torre que té a Salt amb totes les seves possessions, incloent quaatre peces de terra que 
totalitzen 6 vessanes, que té per la Pabordia de Mieres de l'església Col.legiata de Sant 
Feliu de Girona, pel preu de 1683 lliures, 16 sous i 2 diners barcelonesos. Anul.la una venda 
a carta de gràcia anterior (1572.10.22).Segueix àPOCA pel dit preu.

AUTOR Onofre Caxas, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueriade Girona.

MIDES 511 mm * 343 mm

NÚMERO   292
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 8
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 21/01/1626
LLOC DOCUMENT BARCELONA
DESCRIPCIÓ
TESTAMENT atorgat per Isabel CAmps LLadó, esposa de l'Honorable Rafael Camps, 
mercader de Girona, filla del Senyor Jaume Lladó, mercader de Girona i de la Senyora 
Gerònima, cònjugues difunts.

AUTOR Francesc Jutge, notari públic de Barcelona.
MIDES 538 mm * 449 mm

NÚMERO   293
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 338
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 2/05/1634
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Magdalena Llupià, vídua de Nicolau Llupià, escrivà de Girona, en favor 
de Rafael Camps, mercader de Girona, d'un violari de 22 lliures i 10 sous anuals de pensió i 
un censal de 7 lliures i 10 sous de pensió, tot pel preu de 307 lliures i 10 sous.Segueixx 
àPOCA pel dit preu.

AUTOR Miqquel Mascort, notari públic de Girona, substitut dels hereus 
i successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.
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MIDES 351 mm * 311 mm

NÚMERO   294
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 18
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 10/04/1700
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
DONACIó atorgada per pere Rosselló, ciutadà honrat de barcelona i notari públic de Girona, 
per motiu de pia devoció i salvació de la seva ànima, en favor de Déu i la capella de Sant 
pere del veïnat de Vilella, parròquia de Vilafreser, d'un calze amb la corresponent patena i 
cobre calze, d'argent, de 21 unces de pes, que quedarà dipositat, quan no es faci servir pel 
culte, en un dels masos Rosselló, Corretger o Miquel, del dit veïnat de Vilella, a Vilafreser.

AUTOR Francesc Padrés, notari públic, substitut de Joan Sarriera i de 
Gurb, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

MIDES 252 mm * 316 mm

NÚMERO   295
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 86
LLETRA ANTIGA A
DATA DOCUMENT 24/05/1610
LLOC DOCUMENT FIGUERES
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Joan Avinyó, pagès de Vilatenim, en favor d'Arnau La Farga, pagès 
habitant a Vilatenim, d'una vinya d'1,5 vessanes situada a Cabanes, al lloc anomenaat Lo 
Vinyers, pel preu de 10 lliures barceloneses, salvat el domini directe del Monestir de Santa 
Maria de Vilabertran. Afronta: a l'est amb el hereus d'en Parell, sabater; al sud amb Joan 
----, pagès de Vilabertran; a l'oest amb Joan Casanovas, de Figueres; i, al nord, amb un erm 
de Miquel Andreu, pagès de Vilabertran.Segueix àPOCA el dit preu.

AUTOR Francesc Prats, menor, notari reial.
MIDES 474 mm * 324 mm

NÚMERO   296
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 56
LLETRA ANTIGA A
DATA DOCUMENT 29/10/1487
LLOC DOCUMENT PERALADA
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DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Antoni Campolier, de Peralada, en favor de Joan Avinyó, de Vilatenim, 
d'una casa amb hort i una closa, i altres peces de terra, a més d'un molí de pastell, situat en 
el clos d'en Forner, tot situat a Vilatenim, pel preu total de 50 lliures en moneda corrent.La 
casa, amb l'hort i la closa, que fan 1,5 vessanes i que abans havien estat d'en Santpol 
afronten: a l'est amb un hort del benefici de Sant Antoni que té en Fabre; al sud amb Na 
Ponsa; a l'oest, amb el camí que va de Vilatenim a Vilabertran; i, al nord amb en Requesens 
de Vilafant i amb en Pere Farroni, de Vilatenim. La següent peça de terra, un olivar d'una 
vessana, també a Vilatenim, afronta: a l'est amb el mateix Joan Avinyó; al sud amb el riu 
Manol; a l'oest amb l'olivar d'en Teixidor; i, al nord, amb en Gelabert, en Blanc i en 
Teixidor.L'altre peça de terra, un hort d'un quartó de superfície, també situada a Vilatenim, 
afronta: a l'est amb un hort de propietari desconegut; al sud i oest, amb una possessió del 
benefici de Sant Esteve de l'església de Sant Feliu de Girona; i, al nord, amb un camí 
públic.La darrera peçaa de terra, un prat de 3,5 vessanes situat a El Far, a un lloc anomenat 
Freal, afronta: a l'est amb en Gelmir de Vilatenim; al sud amb en Oliveres d'El Far; a l'oest 
amb Madona Saurina; i al nord amb --?--.

AUTOR No ve clos notarialment.
MIDES 449 mm * 360 mm

NÚMERO   297
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 297
LLETRA ANTIGA A
DATA DOCUMENT 15/04/1535
LLOC DOCUMENT VILATENIM
DESCRIPCIÓ
PERMUTA entre Llorenç Gelabert, pagès de Vilatenim, i Antoni Avinyó de Vilatenim, per la 
que el primer cedeix al segon un hort d'un quartó de superfície, situat al mateix lloc de 
Vilatenim, que afronta: a l'est amb un camí públic; al sud amb una terra que antigament 
soliaa ser del Mas d'en Scanat, difunt, de Vilatenim; a l'oest amb el casal del Mas d'en 
Scaanat; i al nord amb un clos de Joan Pagès, pagès del dit lloc; salvat el domini directe de 
l'Almoïna del Vestuari de la Seu de Girona. Recíprocament, el segon cedeix primer un prat, 
situat als prats de Mont, també a Vilaatenim, de mitjaa vessana, que afronta, a l'est amb els 
camins dels Prats de Mont; al sud, amb un camí i a l'oest, amb un prat de Miquel Peres, 
notari, que fou de Pere Teixidor, difunt, del dit lloc; i al nord amb una propietat d'Antoni 
Avinyó.

AUTOR Miquel Peres, notari públic de Peralada.
MIDES 330 mm * 295 mm

NÚMERO   298
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 77
LLETRA ANTIGA A
DATA DOCUMENT 23/05/1549
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LLOC DOCUMENT FIGUERES
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Amador Regencós, assaonador de Figueres, en favor de Bernaat 
Llausàs, àlies Avinyó, pagès de Vilatenim, d'una peça de terra de vuit o nou vessanes, 
situada a Figueres, en el lloc anomenat lo Pla, pel preu de 100 lliures barceloneses, salvat el 
domini directe del Benefici de Santa Magdalena a l'església de Figueres, que rep ?????? 
anuals de cens. Les afrontacions són: a l'est, amb un erm de Joan Joan; al sud, amb el camí 
que porta de la vila de Figueres a Sant Feliu de Cadins; a l'oest, amb un camí; i, al nord, 
amb la vinya de l'esposa de Sebastià Camallera.Segueix àPOCA pel dit preu.

AUTOR Francesc Joher, notaari públic de la vila i la batllia de Figueres.
MIDES 821 mm * 340 mm

NÚMERO   299
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 57
LLETRA ANTIGA A
DATA DOCUMENT 9/04/1493
LLOC DOCUMENT PERALADA
DESCRIPCIÓ
REVENDA atorgada per Antoni Floreta, pagès, del lloc de Palol, parròquia de Sant Esteve 
de Vilasacra, en favor de Joan Avinyó, de Vilatenim, d'un camp pertanyent al mas Simon, 
situat a --?--, pel preu de vint lliures melgoreses, salvat el domini directe de la Pabordia de la 
Vila de Castelló. Es tracta de la cancel.lació d'una venda a carta de gràcia efectuada anys 
abans.El camp afronta: a l'est --?--; el sud, amb l'heretat d'en Azemar del dit lloc de Palol; a 
l'oest, amb en Teixidor de Vilatenim; i al nord --?--.

AUTOR No ve clos notarialment.
MIDES 320 mm * 302 mm

NÚMERO   300
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 69
LLETRA ANTIGA A
DATA DOCUMENT 3/04/1528
LLOC DOCUMENT FIGUERES
DESCRIPCIÓ
ESTABLIMENT EMFITÈUTIC atorgat per Joan Estrabau, lloctinent del Batlle General de 
Catalunya a les vegueries de Girona i Besalú, en favor d'Antoni Avinyó, pagès de Vilatenim, 
d'una parcel.la de terra situada a Figueres, amb la possibilitat de fer-hi un colomar, per un 
cens de sis diners anuals i la quantitat de dotze sous com a entrada.

AUTOR Pere Antic Renard, notari reial, escrivà de la Batllia General de 
Catalunya a Girona.

MIDES 338 mm * 304 mm
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NÚMERO   301
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 60
LLETRA ANTIGA A
DATA DOCUMENT 18/08/1501
LLOC DOCUMENT CABANES
DESCRIPCIÓ
ENFRANQUIMENT concedit per Felip Dalmau, vescompte de Rocabertí, senyor de 
Peralada i Vilatenim, en favor de Joan Avinyó, Antoni Avinyó, fill seu, de Vilatenim i tots els 
seus successors, alliberant-los de tota jurisdicció i compulsió.

AUTOR Miquel Garau, notari públic substitut de Perelada.
MIDES 562 mm * 356 mm

NÚMERO   302
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 99
LLETRA ANTIGA A
DATA DOCUMENT 2/03/1493
LLOC DOCUMENT PERALADA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Pere Teixidor, pagès de Vilatenim, hereu de Nicolau Teixidor, nebot 
seu, mort sense testar, en favor de Joan Avinyó, pagès de Vilatenim, d'un censal de vint 
sous barcelonesos de pensió anual, que Antoni Puigllobet, àlies Ratoma, i la seva muller 
Hipòlita, de la Jonquera, havien venut a Vicenç Riba, àlies Teixidor; pel preu de vint lliures.

AUTOR Joan Peres, notari públic de Peralada.
MIDES 341 mm * 320 mm

NÚMERO   303
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 63
LLETRA ANTIGA A
DATA DOCUMENT 14/02/1514
LLOC DOCUMENT VILATENIM
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA, atorgada per Narcís Pagès, pagès de Vilatenim, en faavor d'Antoni Avinyó, pagès 
de Vilatenim, per dotze lliures barceloneses, corresponents al preu de venda d'una peça de 
terra de sis vessanes.

AUTOR Gaspar Tió, notari públic, substitut de Miquel Peres, senyor útil 
i propietari de la notariaa de la vila de Perelada.
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MIDES 148 mm * 308 mm

NÚMERO   304
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 84
LLETRA ANTIGA A
DATA DOCUMENT 5/02/1602
LLOC DOCUMENT CASTELLÓ D'EMPÚRIES
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Rafael de Lluch, donzell domiciliat a Castelló d'Empúries, en favor de 
Joan Avinyó i Candi, pagès de Vilanova de la Muga, d'una casa amb paller, era i hort, 
situada a la plaça de Vilanova de la Muga, pel preu de cent lliures barceloneses que abans 
fou de Pere Lluch. Les afrontacions són: a l'est i sud amb un carrer públic; a l'oest amb la 
plaça i mercat del dit lloc de Vilanova de la Muga; i, al nord amb el carrer públic que va del 
dit lloc a la vila de Peralada.
Segueix ÀPOCA pel dit preu.

AUTOR Miquel Moner, notari públic de Castelló d'Empúries, de la 
notaria dita d'en Bofill.

MIDES 412 mm * 314 mm

NÚMERO   305
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 83
LLETRA ANTIGA A
LLOC DOCUMENT FIGUERES
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Antoni Llopart, pagès de Pont de Molins, en favor de Baldiri Avinyó, 
pagès de Vilatenim, d'una casa, un corral ???? i un paller que antigament foren d'en 
Pallarès, situats a Pont de Molins, pel preu de 12 lliures barceloneses. Segueix ÀPOCA pel 
dit preu.

AUTOR Salvador Prats, notari públic de -----.
MIDES 657 mm * 221 mm

NÚMERO   306
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 93
LLETRA ANTIGA A
DATA DOCUMENT 17/03/1605
LLOC DOCUMENT PALAFRUGELL
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DESCRIPCIÓ
VENDA A CARTA DE GRàCIA atorgada per Montserrat Colom, bracer del veïnat del Vilar, 
parròquia de Sant Martí de Palafrugell, en favor de Pere Ventalló, mulater de Palafrugell, 
d'una vinya de tres vessanes d'extensió, situada a Palafrugell, en el lloc anomenat Torrent 
Bo, pel preu de 10 liures baeloneses. Les afrontacions són: a l'est, amb Antoni Català, 
teixidor de llí, de Palafrugell; al sud Salvi Roques, de Montràs, i amb Montserrat Pla, també 
de Montràs, mitjançant un torrent; a l'oest amb Montserrat Morató, sabater de Montràs; i, al 
nord amb Damià Català, sastre, senyor útil i propietari del Mas Vives, del veïnat de 
Canyelles, de Montràs.Segueix àPOCA pel dit preu.

AUTOR Jaume Rufí, notari públic, substitut dels hereus i successors 
del Magnífic Llorenç Brugarol, doctor en drets, ciutadà de 
Barcelona, senyor útil i propietari de la notaria púbica del 
castell i terme de Palafrugell.

MIDES 553 mm * 305 mm

NÚMERO   307
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 80
LLETRA ANTIGA A
DATA DOCUMENT 26/11/1582
LLOC DOCUMENT CASTELLÓ D'EMPÚRIES
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Antiga Padró, vídua d'Antoni Padró, ferrer de Vilasacra, en favor de 
Baldiri Avinyó, pagès de Vilatenim, d'una peça de terra de quatre vessanes, situada a El Far, 
en el lloc anomenat les Closes de Vilatenim, pel preu de tres lliures barceloneses, salvat el 
domini directe de la Pabordia de Fortià i del Far del monestir de Sant Pere de Rodes. 
Afrontacions: a l'est, amb Joan Salvany, de Vilatenim; al sud amb Joan Pagès de Vilatenim; 
a l'oest, amb un olivar del mas Martí, de Vilatenim; i, al nord amb la dita Antiga Padró, amb 
el dit Joan Pagès, i amb Miquel Gorgot, de Vilabertran, que fou de Joan Roca, nunci de 
Vilasacra.
Segueix ÀPOCA pel dit preu.

AUTOR Miquel Falcó, notari públic substitut de Castelló d'Empúries.
MIDES 509 mm * 310 mm

NÚMERO   308
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 91
LLETRA ANTIGA A
DATA DOCUMENT 30/11/1545
LLOC DOCUMENT PALAFRUGELL
DESCRIPCIÓ
VENDA A CARTA DE GRàCIA atorgada per Miquel Andreu, pagès d'Ermedàs, parròquia de 
Palafrugell, en favor d'Antoni Sureda, pagès, també d'Ermedàs, d'una peça d'1 vesssana, 
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situaada a Palafrugell, en el lloc anomenat Prats, pel preu de 10 lliures barceloneses, salvat 
el domini directe d'Antic Brugarol Codina, notaari públic de Palafrugell, a qui es fa de cens 
anual la quantitat de 20 diners barcelonesos. Les afrontacions són: a l'est amb el mateix 
Antoni Sureda; al sud amb Martí Fina, d'Ermedàs; a l'oest amb Anna Vegonyós, àlies Pi; i, al 
nord amb Narcís Grassot.

AUTOR No ve clos notarialment, tot i que hi ha una nota que afirma 
que el document ha estat redactat per Antic Brugarol i Codina, 
notari públic.

MIDES 494 mm * 274 mm

NÚMERO   309
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 67
LLETRA ANTIGA A
DATA DOCUMENT 1/04/1517
LLOC DOCUMENT FIGUERES
DESCRIPCIÓ
àPOCAA atorgada per Pere Frigola, fill i hereu universal de Bernat Frigolaa, de Navata, en 
favor d'Antoni Avinyó, de Vilatenim, per 8 lliures barceloneses, corresponents a la lluïció 
d'un censal del mateix preu i 8 sous de pensió anual, que el discret Joan Gelabert, prevere, 
domer de l'església de Sant Joan de Vilatenim, va vendre al dit Bernat Frigola.

AUTOR Rafael Morató, oriund d'Argelaguer, habitant a Bàscara, notari 
reial.

MIDES 282 mm * 279 mm

NÚMERO   310
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 76
LLETRA ANTIGA A
DATA DOCUMENT 20/05/1549
LLOC DOCUMENT PERALADA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgaada per Francesc Jobert, pagès de Vilatenim, en favor de Bernaat Llausàs, 
àlies Avinyó, pagès de Vilatenim, d'una csa situada a Vilatenim, amb una quintana i un 
porxo, i diverses peces de terra, pel preu total de 100 lliures barceloneses.

AUTOR No ve clos notarialment.
MIDES 308 mm * 332 mm

NÚMERO   311
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 97
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LLETRA ANTIGA A
DATA DOCUMENT 12/12/1483
LLOC DOCUMENT PERALADA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Pere Teixidor, de Vilatenim, habitant a la vila de Perelada, hereu de 
Nicolau Teixidor, de Vilatenim, nebot seu, en favor d'Antònia, muller de Joan Avinyó, de 
Vilatenim, de qualsevol dret que tingués sobre un censal de vint sous de pensió anual i vint 
lliures de propietat, que va ser venut per Antoni Puigllobet, àlies Ratoma, i la seva muller 
Hipòlita de la Jonquera, a Vicenç Riba, àlies Teixidor; pel preu de vint lliures.

AUTOR Joan Riera, notari públic de Peralada.
MIDES 453 mm * 322 mm

NÚMERO   312
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 55
LLETRA ANTIGA A
DATA DOCUMENT 30/01/1486
LLOC DOCUMENT PERALADA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Antònia, vídua de Joan Boxadors, botiguer de Peralada, i Caterina, 
esposa de Martí Torroella, apotecari de Barcelona, i filla dels cònjugues citats més amunt, 
en favor de Joan Avinyó, de Vilatenim, d'una peça de terra, en part erma i en part plantada 
de vinya, situada a Cabanes, al lloc anomenat Carrera, de cinc vessanes de superfície que 
afronta: a l'est amb en Franquesa de Figueres; al sud amb possessions del Monestir de 
Santa Maria de Vilabertran; a l'oest amb el camí públic anomenat Via Monera; i al nord amb 
en Pere Prat de Vilabertran; pel preu de dotze lliures. El domini directe d'aquest peça de 
terra pertany a l'abat del Monestir de Vilabertran.

AUTOR No ve clos notarialment.
MIDES 300 mm * 305 mm

NÚMERO   313
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 61
LLETRA ANTIGA A
DATA DOCUMENT 28/05/1513
LLOC DOCUMENT VILABERTRAN
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Joan Carbonell, major, pagès, de Vilatenim, en el lloc anomenat la 
Moitjana, pel preu de set lliures barceloneses, salvat el domini directe de l'abat del monestir 
de Santa Maria de Vilabertran, a qui es fa de cens anual dues migeres d'ordi, mesura de 
Peralada, les afrontacions són: a l'oest, amb el camí de la Mitjana, amb Joana Savarrés, 
dels Cortals, vila de Castelló d'Empúries, filla de Jaume Vidal, difunt, de Vilabertran, i amb 
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un hort que era de Joan Prats i ara és d'Antoni Avinyó; al sud, amb Bernat Puigferrer, militar, 
de Vilabertran; a l'oest amb Joan Reig de Vilabertran; i al nord, amb el dit Camí de la Mitjana 
i amb l'esmentat hort que fou de Joan Prats.
Segueix ÀPOCA pel dit preu.

AUTOR Pere Figueres, notari públic de Vilabertran.
MIDES 516 mm * 295 mm

NÚMERO   314
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 66
LLETRA ANTIGA A
DATA DOCUMENT 13/12/1515
LLOC DOCUMENT PERALADA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Bernat Gelabert, pagès de Peralada, en favor d'Antoni Avinyó de 
Vilatenim, d'una casa situada a Vilatenim i una peça de terra al lloc anomenat les Barreres, 
també de Vilatenim, pel preu de 12 lliures barceloneses, que pertanyen al domini directe del 
benefici de Sant Pere i Sant Andreu, instituit a l'església de Vilatenim, que en aquest 
moment té el discret Miquel Llandrich, clergue, al qual fa de cens cada any per la festa de 
Nadal, 2 gallines i 1 pernil, o bé 3 sous en efectiu. Les afrontacions de la casa són: a l'est 
amb el camí públic vulgarment anomenat del Reliquer; al sud, --?--; a l'oest, amb el 
cementiri de l'església de Vilatenim. les afrontacions del prat són: a l'est amb --?--, de 
Vilatenim; al sud amb --?--, hortolà de Vilatenim; a l'oest amb un prat comunal i al nord amb 
el Rec anomenat lo Castell.

AUTOR Gaspar Tió, notari públic, substitut de Dionís Peres, senyor útil 
i propietari de la notaria de la vila de Peralada.

MIDES 372 mm * 284 mm

NÚMERO   315
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 78
LLETRA ANTIGA A
DATA DOCUMENT 15/03/1550
LLOC DOCUMENT PERALADA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Bernat Aloy, pagès oriund de Vilatenim, habitant a Sant Climent 
Sescebes, en favor de Bernat Avinyó, pagès de Vilatenim, d'una peça de terra de tres 
vessanes, constituida per les tres quartes parts d'un quadró de terra, situat a Vilatenim, pel 
preu de quatre lliures barceloneses. Les afrontacions són: a l'est amb una altra propietat del 
mateix Bernat Avinyó i amb un clos de Joan Oliveras; a l'oest amb un camí públic anomenat 
Corrial; i, al nord amb el camí que va a Palol de (Villaforca) !!!!!!!.

AUTOR No ve clos notarialment.
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MIDES 327 mm * 300 mm

NÚMERO   316
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 58
LLETRA ANTIGA A
DATA DOCUMENT 2/09/1493
LLOC DOCUMENT FIGUERES
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Miquel Compte, prevere, sagristà a l'església de Sant Pere de 
Figueres; Caterina, vídua de Joan Llombard; Esteve Puig, mercader de Figueres, i Pere 
Vidal, de Vilacolum, marmessors del darrer testament de Joan Llombaard, en nom de la dita 
marmessoria i mitjançant Guillem Casals, corredor públic i jurat de la Vila de Figueres; en 
favor de Joan Avinyó, de Vilatenim, d'una Vinya de set vessanes, situada a Vilafant, pel preu 
de 38 lliures en moneda corrent, salvat el domini directe del Magnífic Andreu de Biure, 
donzell domiciliat a Figueres, a qui es fa un cens de 18 diners cada any, per la festa de 
Nadal. Les afrontacions són: a l'est amb la muller de Pere Vermell, de Figueres, que fou del 
Mas Riba de Vilafant; al sud i a l'oest, amb en Requesens, que fou d'en Solana, mitjançant 
un camí; i al nord, amb una propietat de la sagristia de Vilafant.

AUTOR Macari Figueres, notari públic de la vila i la batllia de Figueres.
MIDES 500 mm * 340 mm

NÚMERO   317
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 89
LLETRA ANTIGA A
DATA DOCUMENT 29/09/1542
LLOC DOCUMENT PALAFRUGELL
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Antic Sureda, pagès oriund de Palafugell, habitant a Foixà en favor de 
Dalmau Sureda, pagès d'Ermedàs paròquia e Palafrugel, germà del primer, per ---- lliures 
barceloneses, que havia rebut en concepte de drets hereditaris i legítima patena i materna,, i 
de la qque ja n'havia atorgat definició.

AUTOR Antic Brugarol, notari públic de Palafrugell.
MIDES 137 mm * 227 mm

NÚMERO   318
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 70
LLETRA ANTIGA A
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DATA DOCUMENT 15/10/1529
LLOC DOCUMENT VILATENIM
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Esteve Bonell, prevere beneficiat a l'església de Sant Martí de 
Peralada, en favor d'Antoni Avinyó, pagès de Vilatenim, d'un camp anomenat Los Olmells, 
situat a Vilatenim, ue fou de l'heretat de Pere Bertran, de Vilatenim, de 6 vessanes 
d'extensió, que afronta, a l'est amb el camí públic que va de Vilatenim a Figueres; a l'oest, 
amb dues feixes del mateix Antoni Avinyó; i al nord, amb Jaume --?--, hortalà de Vilatenim i 
amb un altra feixa d'Antoni Avinyó; pel preu de 80 lliures i 5 sous barcelonesos. Segueix 
àPOCA pel dit preu.

AUTOR Miquel Peres, notari públic de Peralada.
MIDES 398 mm * 290 mm

NÚMERO   319
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 71
LLETRA ANTIGA A
DATA DOCUMENT 26/03/1535
LLOC DOCUMENT VILATENIM
DESCRIPCIÓ
PERMUTA entre Francesc Jobert, pagès de Vilatenim, fill i hereu universal de Pere Jobert, 
de Vilatenim, i Antoni Avinyó, pagès de Vilatenim, per la qual el primer cedeix al segon la 
reconada d'un quintà, de mig quartó de superfície, que afronta, a l'est i al sud amb propietats 
d'Antoni Avinyó; a l'oest i al nord, amb terres de Francesc Jobert; i el segon cedeix al primer 
una peça de terra de 3 quartons, situada a Vilatenim, que afronta: a l'est, amb el camí que 
va de Vilatenim a Palol i amb Pere Pagès, de Vilatenim; al sud, amb el dit Antoni Avinyó, 
que abans fou de Joan Blanch; a l'oest, amb Jaume Martí, de Vilatenim; i, al nord, amb el dit 
camí públic de Palol.

AUTOR Miquel Peres, notari públic de Peralada.
MIDES 339 mm * 337 mm

NÚMERO   320
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 95
LLETRA ANTIGA A
DATA DOCUMENT 1/10/1634
LLOC DOCUMENT PALAFRUGELL
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Joan Frigola, pagès que està al Mas Frigola de Llofriu, fill legítim i 
natural de Sebastià Frigola, pagès de Llofriu, en favor de Joana Ferran, vídua de Joan 
Sabenya, àlies Ferran, pagès de Llofriu, i sogra de l'atorgant, per 65 lliures barceloneses, a 
bon compte de 80 lliures que aquesta va donar a Elisabet, filla i esposa de Joan Frigola, a 
títol de dot en el moment del seu matrimoni.
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AUTOR Grau Prats, notari públic de Palafrugell.
MIDES 192 mm * 236 mm

NÚMERO   321
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 53
LLETRA ANTIGA A
DATA DOCUMENT 22/05/1480
LLOC DOCUMENT VILATENIM
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada en pública subhasta per Ramon Pere Nadal, escrivà de Peralada, curador 
judicial de l'heretat i els béns del difunt Joan Bou, de Vilatenim, en favor de Joan Avinyó, de 
Vilatenim, de dues peces de terra situades a Vilatenim, pel preu de setanta-cinc sous 
melgaresos. La primera d'una vessana d'extensió, situada en el lloc anomenat Ses Trenes, 
afronta: a l'est amb Joan Gibert; al sud amb en Serra; a l'oest amb en Gelmir de Vilatenim; i, 
al nord, amb el camí que va a la vila de Castelló. La segona, de dues vessanes, amb 
oliveres i altres arbres diversos, afronta: a l'est amb l'olivar d'en Forner de Vilatenim; al sud 
amb el riu Manol; a l'oest amb un camí públic; i, al nord, amb en Joan Gibert i en Blanch de 
Vilatenim.

AUTOR No ve clos notarialment.
MIDES 558 mm * 314 mm

NÚMERO   322
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 0
DATA DOCUMENT 20/07/1387
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
AMORTITZACIÓ atorgada per Bernat Camps, canonge i paborde de la Pabordia de Maig de 
la Seu de Girona, en favor de Pere Soler, clergue de la Seu de Girona, de dos censals que 
aquest havia comprat, respectivament, un de setanta-dos sous barcelonesos, a Caterina, 
vídua de Joan Valmanya, ciutadà de Girona, porter reial, per setanta lliures barceloneses de 
tern, sobre unes cases de l'establiment anomenat de Bernat Vendrell, situades a Girona, a 
l'Horta de Fontanilles, de les que en té el domini directe la dita Pabordia de Maig de la Seu 
de Girona ; i un altre, de noranta sous i quatre diners, a Caterina, vídua de Francesc de 
Terrades, ciutadà de Girona, per vuitanta lliures, sobre unes cases contigües, situades al 
Mercadal, a la ribera del riu Onyar, entre el Pla de Framenors i la casa de Pere Saurina, fill i 
hereu d'un altre Pere Saurina, hostaler de Girona, de les que té el domini directe la dita 
Pabordia de Maig de la Seu de Girona; els quals són unificats i esdevenen un benefici o 
aniversari a la Seu de Girona, de manera que en esdevenir amortitzats augmenten, 
respectivament, onze sous i deu diners anuals, el primer, i vint sous i setze diners, el segon.

AUTOR Pere Pont, notari públic, substitut de Jaspert de Campllong, 
notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.
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MIDES 468 mm * 536 mm

NÚMERO   323
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 323
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 30/10/1578
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Narcís Camps, paraire de Girona, en favor de Margarida Caselles, 
vídua d'Esteve Caselles, mulater de Girona, com a curadora de Margarida, filla dels dits 
cònjugues i herevaa universal del seu pare, d'un censal de 275 sous barcelonesos anuals i 
275 lliures de propietat.Segueix àPOCA pel dit preu.

AUTOR Joan Riurans, portant les escriptures de Benet Reig, difunt, 
ambdós notaris públics de Girona, subsstituts delñs hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 699 mm * 344 mm

NÚMERO   324
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 81
LLETRA ANTIGA A
DATA DOCUMENT 10/06/1593
LLOC DOCUMENT FIGUERES
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Antoni Mascarós, pagès de Pont de Molins, en favor de Baldiri Avinyó, 
pagès de Vilatenim, d'una peça de terra de 7 vessanes d'extensió, situada a Pont de Molins, 
en el lloc anomenat Camp de la Casa pel preu de 40 lliures barceloneses.Segueix àPOCA 
per 20 lliures, a bon compte del preu total.

AUTOR Joan Pujadas, notari públic de Figueres.
MIDES 631 mm * 360 mm

NÚMERO   325
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 51
LLETRA ANTIGA A
DATA DOCUMENT 4/01/1462
LLOC DOCUMENT VILATENIM
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DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Antoni Fàbrega, també de Pontós, en favor de Pere Avinyó, de 
Vilatenim, d'un petit pati o corral situat a Vilatenim, pel preu de 70 sous melgaresos. Les 
afrontacions són: a l'est, amb la casa del venedor; al sud, amb la mateixa casa i amb la casa 
de Joan Ferrer, àlies Serra; a l'oest amb el comprador i amb Joan Albert, àlies Bofill; i, al 
nord, amb en Jalmir.Segueix àPOCA pel dit preu.

AUTOR Jordi Garrigues, notari públic de Peralada.
MIDES 405 mm * 325 mm

NÚMERO   326
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 73
LLETRA ANTIGA A
DATA DOCUMENT 21/05/1538
LLOC DOCUMENT CASTELLÓ D'EMPÚRIES
DESCRIPCIÓ
DONACIó atorgada per Pere Martí, fill de Joan Martí, de Sant Pere Pescador, i de la seva 
esposa Caterina, cònjugues difunts, en favor d'Antoni Avinyó, pagès, de Vilatenim, oncle 
matern de l'atorgant, de tota l'heretat d'aquest que fou de Pere Bertran, difunt, de 
Vilatenim.Aquesta heretat inclou: una casa amb terres que afronta: a l'est amb en Bofill; al 
sud amb un hort d'en Bartomeu Avinyó; a l'oest amb terres comunals; i al nord amb en Serra 
d'Avinyonet, que fou d'en Xifreu. La vinya de 4 vessanes, situada a Figueres en el lloc 
anomenat Lo Pla i a tocar el camí que va a Vilabertran i a Llers, que afronta, a l'est i al sud 
amb Antoni Prats, de Figueres; a l'oest amb en Pujades, apotecari de Figueres; i al nord 
amb en Xifreu, àlies Bertran, de Figueres. Una peça de terra de cinc vessanes situada a El 
Far, en el lloc anomenat Comas que afronta, a l'est, amb un erm; al sud amb una peça de 
terra que fou d'en Bertran i ara és de l'heretat de Pere Martí; a l'oest amb Jaume Martí, d'El 
Far; i al nord amb en Bertran i amb Jaume Martí. Una peça de terra d'una vessana situada a 
Vilatenim, en el lloc anomenat Rotacas que afronta: a l'est amb Pere Pagès; al sud amb 
Francesc Gibert de Vilatenim mitjançant el camí que va de Vilatenim a Sant Pau de la 
Calçada; a l'oest amb Francesc Gibert; i al nord amb en Papi de Figueres.Una peça de terra 
d'una vessana, a Vilatenim, en el lloc anomenat Es Perer, que afronta, a l'est amb l'heretat 
d'en Bertran; al sud amb Miquel Peres, notari; a l'oest amb una terra que fou de Francesc 
Gibert i abans de Cebrià Requesens, de Vilafant; i al nord amb el camí de Vilafant a 
Figueres.Una altra peça de terra d'una vessana a Vilatenim, al lloc anomenat Els 
Laboradors o Camp de Ger, que afronta: a l'est amb el camí que va de Vilatenim als Prats 
de Vall; al sud amb el mateix camí; a l'oest amb l'heretat d'en Bertran; i al nord amb el Rec 
Meridional. Una peça de terra de mitja vessana , a Vilatenim, en el lloc anomenat Lo Ganye 
que afronta: a l'est i al sud amb Miquel Geli, escrivà de Vilabertran, a l'oest amb el dit camí 
dels Prats, mitjançant un rec; i al nord, amb l'hereu d'en Hortolà mitjançant un rec.Una peça 
d'una vessana a Vilatenim, en el lloc anomenat Salmell, afronta, a l'est, amb els hereus d'en 
Hortolà; al sud amb l'heretat d'en Bertran; a l'oest amb Francesc Gibert; i al nord amb Joan 
Broto, avui habitant a Peralada. Una peça de terra de tres vessanes, a Vilatenim, en el lloc 
anomenat Olmell, afronta: a l'est amb l'heretat d'en Bertran; al sud i a l'oest amb el camí 
públic que va a Figueres; i al nord amb Francesc Gibert, de Vilatenim. A més, li dóna dos 
llits, dues caixes de núvia plenes, dos bous, dues mules, dues vaques, dues eugues i 
mobles.
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AUTOR No ve clos notarialment.
MIDES 312 mm * 453 mm

NÚMERO   327
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 65
LLETRA ANTIGA A
DATA DOCUMENT 14/02/1514
LLOC DOCUMENT VILATENIM
DESCRIPCIÓ
DONACIÓ atorgada per Joan Blanc, treballador de Vilatenim, en favor d'Antoni Avinyó, 
pagès, de Vilatenim, dels drets que el primer té sobre una peça de terra situada a El Far, 
que afronta: a l'est amb en Pere Teixidor; al sud, amb Narcís Pagès de Vilatenim; a l'oest, 
amb un camí públic i amb una peça de terra d'en Vermell; i, al nord, amb el mateix Antoni 
Avinyó. Salvat el domini directe de la Pabordia de Fortià i d'El Far del Monestir de Sant Pere 
de Roda.

AUTOR No ve clos notarialment.
MIDES 223 mm * 316 mm

NÚMERO   328
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 75
LLETRA ANTIGA A
DATA DOCUMENT 27/08/1538
LLOC DOCUMENT CASTELLÓ D'EMPÚRIES
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Baldiri Vilatenim, pagès de Vilatenim, i Joan Poc, pagès de Vilasacra, 
procuradors de la Senyora Miquela Vilatenim, esposa de Domenc SantJoan de Perpinyà, 
neboda de l'atorgant, en nom d'aquesta, en favor de Baldiri Avinyó, pagès de Vilatenim, de 
45 lliures barceloneses, corresponents al pagament d'una part de la compra d'una casa 
situada a Vilatenim, pertanyent a l'heretat de Joan Vilatenim, pagès de Vilatenim, les 
afrontacions són: a l'est, amb Joan Pagès; al sud i a l'oest, amb la via pública; i, al nord, 
amb la casa de l'hereu d'en Hortalà, i amb la via pública.

AUTOR Joan Viu, notari públic substitut de Castelló d'Empúries, de la 
notaria vulgarment dita d'en Bofill.

MIDES 170 mm * 272 mm

NÚMERO   329
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 82
LLETRA ANTIGA A
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DATA DOCUMENT 13/04/1594
LLOC DOCUMENT CASTELLÓ D'EMPÚRIES
DESCRIPCIÓ
ESTABLIMENT EMFITèUTIC atorgat per Fra Llàtzer Vives, monjo i infermer del Monestir de 
Sant Pere de Rodes, en favor de Baldiri Avinyó, pagès de Vilatenim, de dues peces de terra 
erma d'un vessana i mitja d'extenió total, ssituades al terme d'El Far. La primera peça de 
terra afronta: a l'est amb terres comunals; al sud amb el Prat Nou, que és del mateix Baldiri 
Avinyó, i amb en Joan Pagès de Vilatenim; a l'oest amb una altra peça de terra del dit 
Avinyó; i , al nord amb el riu Manol. La segona peça afronta: a l'est i al ud amb l'esmentat 
Baldiri Avinyó; a l'oest amb l'altra peça de terra; i , al nord amb la riera de Manol, mitjançant 
un camí.

AUTOR Miquel Moner, notari públic substitut de Castelló d'Empúries.
MIDES 281 mm * 409 mm

NÚMERO   330
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 79
LLETRA ANTIGA A
DATA DOCUMENT 15/01/1553
LLOC DOCUMENT FIGUERES
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Caterina Bofill, esposa de Rafael Lluçà, calceter de Castelló 
d'Empúries, habitant a Roses, filla de Joan Rabassa, fuster de Figueres, en favor de Bernat 
Llansa, àlies Avinyó, pagès de Vilaenim, d'una casa amb un hort i un quintà contigus, 
situada a Vilatenim, abans anomenada heretat d'en Gibert, pel preu de 63 lliures 
barceloneses. Les afrontacions són: a l'est, amb -----; al sud amb un camí; a l'oest amb un 
olivar d'en Hortalà i amb un clos d'en Pagès; i, al nord amb el camí que va de Vilatenim a 
Castelló d'Empúries.

AUTOR Francesc Joer, notari públic de la vila i la batllia de Figueres.
MIDES 883 mm * 292 mm

NÚMERO   331
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 74
LLETRA ANTIGA A
DATA DOCUMENT 27/08/1538
LLOC DOCUMENT CASTELLÓ D'EMPÚRIES
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Baldiri Vilatenim, de Vilatenim i Joan Poc, pagès de Vilatenim, com a 
procurador de Miquela, neboda del dit Baldiri Vilatenim, habitant a Perpinyà, en favor 
d'Antoni Avinyó, pagès de Vilatenim, de la casa i terres situades a Vilatenim, que 
constitueixen l'heretat de Joan Vilatenim, pagès de Vilatenim i pare del dit Baldiri, pel preu 
de cent tres lliures barceloneses. Les afrontacions són: a l'est, amb --?--; al sud i a l'oest, 
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amb el carrer públic; i, al nord, amb la via pública i amb la casa de l'hereu de --?--.

AUTOR No ve clos notarialment.
MIDES 365 mm * 458 mm

NÚMERO   332
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 62
LLETRA ANTIGA A
DATA DOCUMENT 14/02/1514
LLOC DOCUMENT VILATENIM
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Narcís Pagès, pagès de Vilatenim, en favor d'Antoni Avinyó, pagès de 
Vilatenim, d'una peça de terra anomenada camp Major, i antigament camp d'en Jaumí, 
situada al Far, pel preu de deu lliures barceloneses, salvat el domini directe de la pabordia 
de Fortià i El Far del monestir de Sant Pere de Rodes. Les afrontacions són: a l'oest, amb 
Jaume Hortolà; al sud amb --?--; a l'oest, amb en Vermell; i, al nord, amb el mateix Antoni 
Avinyó.

AUTOR Gaspar Tió, notari públic, substitut de Dionís Miquel Peres, 
senyor útil i propietari de la notaria de Peralada.

MIDES 335 mm * 336 mm

NÚMERO   333
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 64
LLETRA ANTIGA A
DATA DOCUMENT 14/02/1514
LLOC DOCUMENT VILATENIM
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Joan Blanc, pagès de Vilatenim, en favor d'Antoni Avinyó, pagès de 
Vilatenim, d'una peça de terra dd'una vessana d'extensió, situada a El Far, que afronta: a 
l'est amb el mateix Joan Blanc; al sud amb en Jaume Hortolà, pagès de Vilatenim; a l'oest 
amb Narcís Pagès, pagès de Vilatenim; i al nord amb Pere Teixidor, pagès de Vilatenim; pel 
preu de 36 sous barcelonesos, salvat el domini directe de la pabordia de Fortià i del Far del 
Monestir de Sant Pere de Rodes.

AUTOR Gaspaar Tió, notari públic, substitut de Dionís Peres, senyor 
útil i propietari de laa notaria de Peralada.

MIDES 324 mm * 344 mm

NÚMERO   334
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 59
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LLETRA ANTIGA A
DATA DOCUMENT 20/09/1494
LLOC DOCUMENT PERALADA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Feliu Dalmau, vescompte de Rocabertí, senyor el lloc de Vilatenim, en 
favor de Joan Avinyó, pagès de Vilatenim, de les tasques, censos i dominis directes 
d'algunes peces de terra situades a Vilatenim, pel preu de 27 lliures i 10 sous 
barcelonesos.Segueix àPOCA pel dit preu, feta el 18.04.1494.

AUTOR Joan Peres, notari públic de Perelada.
MIDES 407 mm * 415 mm

NÚMERO   335
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 68
LLETRA ANTIGA A
DATA DOCUMENT 6/11/1527
LLOC DOCUMENT VILATENIM
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Pere Bertran, àlies Massó, pagès de Vilatenim, i Caterina, la seva 
esposa, en favor d'Antoni Avinyó, pagès de Vilatenim, d'una peça de terra situada a la 
parròquia de Sant Martí del Far, prop d'una ferreria que hi ha, de cinc vessanes d'extensió; i 
una altra parcel.la, plantada d'oliveres, situada a la mateixa parròquia, d'una vessana i mitja 
de superfície, pel preu total de quaranta lliures barceloneses, és a dir vint-i-sis lliures per la 
primera peça i catorze lliures per la segona. Les afrontacions de la primera peça de terra 
són: a l'est, amb Antoni Avinyó i amb Sebastià Oliveres, del Far; al sud amb el mateix 
Sebastià Oliveres i amb el camí que va del Far a Figueres; a l'oest, amb Pere Ramis, del 
Far; i al nord amb un erm. Les de la segona peça de terra són: a l'est amb el pubill Martí, de 
Vilatenim; al sud, amb --?--, escrivà i amb els hereus de Joan Ferrer, de Vilatenim; a l'oest i 
al nord, amb els hereus de Pere Teixidor, de Vilatenim.

AUTOR No ve clos notarialment.
MIDES 298 mm * 316 mm

NÚMERO   336
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 13
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 23/09/1666
LLOC DOCUMENT BARCELONA
DESCRIPCIÓ
TíTOL de Doctor en Dret Canònic, atorgat per l'Estudi General de Barcelona en favor de 
Narcís Camps de Girona.
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AUTOR Pere Trelles, Secretari.
MIDES 283 mm * 388 mm

NÚMERO   337
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 35
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 1/01/1694
LLOC DOCUMENT BARCELONA
DESCRIPCIÓ
TÍTOL de Doctor en Dret Civil, atorgat per la Universitat de Barcelona, en favor de Pere 
Rosselló.

AUTOR Francesc Cortés, notari públic, secretari de la Universitat de 
Barcelona.

MIDES 278 mm * 342 mm

NÚMERO   338
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 37
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 6/08/1707
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
TíTOL de Doctor en Sacra Teologia, atorgat per la Universitat de Girona, en favor de Joan 
Rosselló, canonge de la Seu de Girona.

AUTOR Ramon Vila, notari públic, secretari del Consell de la ciutat de 
Girona i de la Universitat de Girona.

MIDES 308 mm * 405 mm

NÚMERO   339
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 298
LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 16/05/1591
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
CONCòRDIAA feta entre Pere Valls, clergue, fill de Bartomeu Valls, difunt, pagès de 
Medinyà, i de Gerònima, la seva esposa; hereu universal de la dita Gerònima, d'una part, i 
Maria Lluïsa, esposa de Pere Llorens, pagès de Salt, filla i hereva de Mateu Oliva, difunt, 
blanquer de Girona, entorn d'una qüestió sorgida entre ells per la percepció de pensions 
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endarrerides d'un censal. Aquest censal, de preu de 120 lliures i pensió anual de 120 sous, 
havia estat venut per Joan Masjoan, pagès de Sarrià, amb Mateu Oliva i altres com a 
fermances, a Gerònima Valls, aleshores vídua de Joan Roura, blanquer de Girona.

AUTOR Pere Galí, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 673 mm * 334 mm

NÚMERO   340
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 0
LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 20/03/1599
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgaada per Francesc Valls, àlies Roca, pagès de Sant Ponç, procurador de Pere 
Valls, clergue de Medinyàa, substitut de Geroni Valls, pagès de Medinyà, geermà i que 
habitualment és procurador del dit Pere Valls, en favor de Mariaa Lluïsa, esposa de Pere 
Llorens, pagès de Salt, en haver rebut d'aquesta 120 lliures barceloneses.

AUTOR Joan Torrent, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 175 mm * 205 mm

NÚMERO   341
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 278
LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 1/08/1583
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
CONCÒRDIA entre Montserrat Pasquals, àlies Rossell, pagès, que ha entrat per matrimoni 
al mas Rossell, de Sant Gregori, i Rafaela, la seva esposa, senyora útil del dit mas Rossell, 
d'una part, i Elisabet Ribota, vídua de l'honorable Miquel Ribot, difunt, pagès de Salt, de 
l'altra part, per cloure un plet que ambdues parts mantenen sobre la propietat de l'Illa de les 
Mitjanes situada enmig del riu Ter. La concòrdia es fa amb el consell i col.laboració de Pere 
Estrader, pagès de Salt, i Ponç Vila, àlies Monràs, pagès de Taialà, i consisteix a dividir l'illa 
en tres parts iguals, assignant-ne dues als Rossell i una a la vídua Ribot. A més, es regula 
l'aprofitament forestal i la pastura, i es fixen les indemnitzacions a pagar per part de la vídua 
Ribot per alguns arbres que havien estat tallats anteriorment. Finalment, s'obliguen a 
renunciar a qualsevol reclamació i cloure el plet que estava pendent.Segueix ÀPOCA per 
cinc lliures i quatre sous que és la indemnització que havia de pagar la vídua Ribot.

AUTOR Joan Fexat, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
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successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 635 mm * 301 mm

NÚMERO   342
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 254
LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 2/11/1363
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per jaume Oller, sagristà de l'església de Salt, i Ramon de Raset de Salt, 
marmessors del darrer testament del difunt Arnau Guich, picapedrer de Salt, atès que 
aquest havia deixat disposat que, en cas de morir sense descendència, els sus béns fóssin 
venuts a l'encant públic i el producte de la venda aplicat al socors dels pobre, en favor 
d'Alamanda, muller d'Arnau Guich, en tant que major oferent en l'encant celebrat, de tot el 
Mas Guich de Salt, pel preu de 35 lliures barceloneses de tern.

AUTOR Ramon Egidi, notari públic de Girona, substitut de Bernat de 
Taialà, notari públic de Girona.

MIDES 751 mm * 338 mm

NÚMERO   343
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 272
LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 3/02/1430
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ESTABLIMENT EMFITèUTIC atorgat per Pere Ça Tria, lloctinent a Girona de l'Honorable Sr. 
Pere Basset, Doctor en lleis, Conseller Reial i Batlle General, en nom del senyor rei, en 
favor de Pere de Donç, Doctor en Decrets de Girona, de tota l'aigua del Ter i del Rec Monar 
que li calgui agafar per regar una devesa i les terres que posseeix a Salt, Montfullà i Sant 
Gregori, especialment la casa anomenada de Cartellà, que li pertany amb facultat de 
construir les regueres que calgui.    També se li estableix el dret de prendre els aigualeixos 
que el riu dipositi a les seves deveses i el dret de construir ponts de pedra, fusta, terra o 
ciment per travessar el Ter, el Rec Monar i altre recs secundaris, com el que comença a la 
resclosa anomenada d'en Cagueperes. Tot per un cens de 2 diners anuals, pagadors el dia 
de la festa de Nadal, i amb una entrada de 5 sous i 6 diners barcelonesos de tern.

AUTOR De l'original Joan Escuder, notari i escrivà del Batlle General a 
Girona. Del trasllat en Joan Gusí, notari reial, escrivà de la 
notaria del lloctinent del Batlle General a Girona.

MIDES 600 mm * 316 mm
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NÚMERO   344
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 295
LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 4/09/1589
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per les monges del Monestir de Sant Daniel de Girona, en favor de Pere 
Llorens, pagès de Salt, d'un censal de 200 lliures barceloneses de preu i pensió anual de 
200 spus, que anteriorment Pere Spital, blanquer de girona, Miquel Campolier, paraire de 
Girona, i Bernat Spital, meercader de Girona, havien venut al dit monestir.

AUTOR Joan Miquel Savarres, notari públic de Girona, substitut dels 
hereus i successors de Jaume de Campllong, notari públic de 
la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

MIDES 410 mm * 282 mm

NÚMERO   345
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 296
LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 30/09/1589
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
CONCÒRDIA entre el pare Pere Villalba, provincial de la Companyia de Jesus a la Corona 
d'Aragó, d'una part, i Pere Llorens, pagès, senyor útil del mas Llorens de Salt, de l'altra part, 
entorn de les prestacions degudes per la possessió d'una peça de terra situada a Taialà, en 
el lloc anomenat Granollers, de cinc vessanes, que afrontava, en el moment de l'establiment 
original: a l'est amb els Taialà i amb en Sunyer, de Taialà, mitjançant torrent i camí; al sud, 
amb l'Armengol i els Taialà; a l'oest, amb l'hereu del mas Pont Vilella; i al nord amb el mas 
Vedruna que antigament s'anomenava mas Arbonell, i amb en Serra que fou del mas Martí, 
mitjançant camí i torrent. Aquesta terra havia estat antigament establerta pel paborde de 
Sant Martí Sacosta a Pere Bernat Marcó, mercader de Girona, ambdós antecessors dels 
actuals concordants. Després de l'exament de la terra i la consideració dels fruits que pot 
donar, s'acorda fixar el cens en trenta-tres sous anuals, pagadors el dia de Sant Pere i Sant 
Feliu.

AUTOR Pere Mir, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 477 mm * 322 mm

NÚMERO   346
NOMBRE DOCUMENTS 4
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NÚMERO ANTIC 267
LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 26/02/1587
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
CAPBREVACIó atorgada per Domènec Pagès, pagès de Torroella de Montgrí, pare i 
administrador de Pere, Rosa, Anna i Margarida, fills seus i de la seva esposa Margarida, els 
quals han rebut per herència diverses terres del Mas Guich de Salt, en favor del Venerable 
Joan Julià, prevere i rector de la capella de la sagristia major de la Seu de Girona i obtentor 
del benefici de la Mare de Déu dels Angels intituit a la capella esmentada de les 
possessions següents:a) Una terra anomenada Guiga, d'una vessana d'extensió que 
afronta: a l'est, al sud, a l'oest i al nord amb carrers públics.b) Un camp situat a Salt al lloc 
anomenat Font Llobrega de tres vessanes que afronta: a l'est amb el Magnífic Galceran de 
Vilanova, propietat que abans fou d'en Martorell; al sud amb el torrent de Font Llobrega; a 
l'oest amb la via púlica anomenada Monera; i al nord amb el dit Vilanova, propietat que 
havia estat d'en Llorenç i de l'Esteva.c) Una feixa situada en l lloc anomenat Tapia, d'una 
vessna i mitja que afronta, a l'est amb en Llorenç que abans havia estat d'n Mut; al sud amb 
una propietat del dit Llorenç anomenada Coromina Saliona, a l'oest amb en Vilanova, que 
havia estat de l'Esteva; i al nord amb la via pública.d) Un hort que afronta: a l'est i al sud 
amb en Barrera, que fou d'en Martorell; a l'oest amb la via pública, i al nord amb el Rec 
Reial (o Monar).Per totes aquestes terres es compromet a pagar un cens anual d'un parell 
de gallines per Nadal i 16 diners barcelonesos el dia de la Pasqua de Resurrecció, i altres 
contribucions menors.Segueix una altra CAPBREVACIó del mateix atorgant en favor de la 
pabordia de Tordera de l'església de Sant Feliu de Girona, d'un camp que antigament era de 
la joeria de la pabordia de 6 vessanes, que afronta a l'est: amb en Ramis; al sud amb en 
Barrera; a l'oest amb en Llorenç; i al nord amb propietats de la torre de Dons mitjançant un 
camí.Segueix una altra CAPBREVACIó del mateix atorgant, en favor de la Pabordia de 
Desembre de la Seu de Girona, d'una peça de terra, que antigament era erma i boscosa i 
actualment és una horta, en el lloc anomenat la verneda, de 8 vessanes de superfície, 
afronta: a l'est amb la verneda d'en Mut; al sud amb el Rec Monar (o Rec Reial); a l'oest i al 
nord amb l'areny del Ter. Segueix una altra CAPBREVCIó del mateix atorgant, en favor del 
benefici de Santa Maria de Salt:a) D'un camp situat a Salt i anomenat Coromina que havia 
estat d'en Guich de Montfullà, de 7 vessanes, afronta: a l'est amb el Magnífic Galceran de 
Vilanova; al sud amb en Turon de Montfullà; a l'oest amb en Galceran de Vilanova; i al nord, 
en part amb el Mas Guich i, en part, amb en Llorenç.b) Un camp anomenat la Massana de 
dues vessanes, afronta: a l'est amb en Barrera; al sud i a l'oest amb la Torre Sitjar; i al nord 
amb la riera o torrent anomenat la Massana.

AUTOR Miquel SAVARRèS, a partir de les notes de Benet Roig, difunt, 
ambdós notari públics, substituts dels hereus i successors de 
Jaume de Campllong notari públic de la ciutat, batllia i vegueria 
de Girona.

MIDES 509 mm * 215 mm

NÚMERO   347
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 290
LLETRA ANTIGA LL
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DATA DOCUMENT 3/04/1581
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
CONCÒRDIA entre Pere Poses, doctor en Drets de Girona, d'una part, i Mateu Oliva, 
blanquer de Girona, de l'altra part, sobre les diferències que hi havia entre ells respecte de 
la venda a carta de gràcia que els Oliva havien fet a Pere Poses, uns anys abans i per mil 
lliures barceloneses, del mas Oliva o mas Boscós de Taialà, particularment en tot alló que 
respecta als aprofitaments forestals del dit mas. Per una de les clàusules del pacte, es resol 
la  retroacció de la venda esmentada a Mateu Oliva, a canvi del pagament de vuit-centes 
quaranta lliures barceloneses.

AUTOR Segimon Solà, de notes d'Andreu Vilaplana, ambdós notaris 
públics, substituts dels hereus i successors de Jaume de 
Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de 
Girona.

MIDES 902 mm * 370 mm

NÚMERO   348
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 255
LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 1/07/1384
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Francesc Valentí, notari de Perpinyà, procurador de Pere Valentí, 
germà del primer i hereu de Pere Valentí i Margarida, la seva esposa, de Salt, en favor del 
discret Berenguer Joan, domer de l'església de Salt d'un camp situat a Salt, a prop del Sitjar, 
que afronta a l'est amb propietats d'en  Barrera de Salt, al sud amb propietats del Sitjar, a 
l'oest d'en Martí Figuera de Vilablareix i al nord amb en Bruguerol, de Vilablareix mitjançant 
el torrent anomenat de la Maçana; pel preu de 13 lliures barceloneses de tern. El domini 
directe d'aquest caamp pertany a la Comanda d'Aiguaviva de l'ordre de Jerusalem, aquí es 
paga un cens de 18 sous el dia de Pere i Sant Feliu.

AUTOR Pere Mut, notari públic, substitut de Jaspert de Campllong, 
notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

MIDES 582 mm * 402 mm

NÚMERO   349
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 277
LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 23/04/1537
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Rafael Agullana, ciutadà de Girona, Garau Andreu, mercader de 
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Girona i Jaume Martí, calceter de Girona, cònsols de l'Hospital Nou de Santa Caterina de 
Girona, en favor de Pere Ribot, major, de Salt, de tota la devesa que tenia la Senyora 
Gerònima Alenyà i de Dons (filla de l'Honorable Miquel de Dons, donzell, i vídua de 
l'Honorable Francesc de la Via, ciutadà de Girona), prop del riu Ter, als llocs de Salt i 
Montfullà, que l'Hospital Nou, havia rebut com a hereu de l'esmentada Senyora, pel preu de 
dues-centes seixanta-cinc lliures i deu sous barcelonesos. Aquesta devesa, amb arbres de 
diverses classes, és anomenada Devesa de Mossèn Dons i, anteriorment, devesa de 
Cartellà, i afronta: a l'est amb la devesa comuna de Salt; al sud, amb el rec reial; a l'oest i al 
nord, amb el riu Ter.
Segueix ÀPOCA pel dit preu.

AUTOR Miquel Garbí, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciuta, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 501 mm * 306 mm

NÚMERO   350
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 297
LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 28/04/1590
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
DEFINICIÓ, atorgada per Miquel Roders, prevere del Col.legi de Sant Martí Sacosta, de 
Girona, pertanyent a la societat de Jesús, procurador del reverend pare Llorenç de Sant 
Joan, prevere i rector del dit Col.legi, en favor de Pere Llorenç de Salt, de tots els drets de 
qualsevol mena que li eren deguts per raó d'un camp anomenat Granollers, situat a Taialà, 
de cinc vessanes, pel preu de vint lliures barceloneses.
Segueix ÀPOCA, per la dita quantitat.

AUTOR Pere Mir, notari públic, substitut dels hereus i successors de 
Jaume de Campllong, notari de la ciutat, batllia i vegueria de 
Girona.

MIDES 336 mm * 290 mm

NÚMERO   351
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 252
LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 20/12/1333
DESCRIPCIÓ
COMPROMÍS entre Bernat Guich, de Salt i la seva muller Maria i el seu gendre Arnau Guich 
i la seva muller Caterina, amb Pere Auladell rector de la capella de la sagristia major de la 
Seu de Girona, de no vendre, segons el pacte convingut, tres quartans de moltura que tenen 
sobre el molí anomenat Pecat, situat al Monar de Tudela de Salt; una vinya situada a 
Vilanna que afronta a l'est amb la propietat d'en Rideblanca i al sud amb propietat d'en 
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Soler; i, un hort emplaçat a Salt en el lloc anomenat Horta Nova, que afronta a l'est amb 
l'hort d'en Banyoles. Aquestes possessions pertanyen al Mas Guich, del qual els Guich en 
tenen el domini útil i la capella esmentada el domini directe.

AUTOR Pere Massanet, notari públic de Girona, substitut de Bernat de 
Taialà, notari públic de Girona.

MIDES 283 mm * 253 mm

NÚMERO   352
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 270
LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 31/10/1420
LLOC DOCUMENT ROSES
DESCRIPCIÓ
NOMENAMENT atorgat per Pere Becet, Batlle General de Catalunya, en favor de Pere Sa 
Tria, ciutadà de Girona, assignant-li el càrrec de lloctinent de la Batllia General de Catalunya 
a les batllies i vegueries de Girona i Besalú.
Segueix LLICÈNCIA atorgada per Pere Becet, Batlle General de Catalunya, en favor de 
Pere Sa Tria, lloctinent de la Batllia General de Catalunya a les batllies i vegueries de 
Girona i Besalú, donant-li la facultat d'establir possessions i drets pertanyents al patrimoni 
reial, amb el corresponent pagament d'un cens. Barcelona, 1421.08.13.

AUTOR Rafael Albert, notari i escrivà del Batlle General de Catalunya a 
la ciutat, batllia i vegueria de Girona, de notes rebudes pel seu 
antecessor, Joan Escuder

MIDES 340 mm * 325 mm

NÚMERO   353
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 273
LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 3/02/1430
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ESTABLIMENT EMFITÈUTIC atorgat per Pere Ça Tria, lloctinent a Girona de l'Honorable 
Sr. Pere Basset, doctor en lleis, Conseller Reial i Batlle General, en nom del senyor rei, en 
favor de Pere de Donç, doctor en Decrets, de Girona, de tota l'aigua del Ter i del Rec Monar 
que li calgui agafar per regar una devesa i les terres que posseeix a Salt, Montfullà i Sant 
Gregori; especialment la casa anomenada de Cartellà que li pertany amb facultat de 
construir les regueres que calgui. També se li estableix el dret de prendre els aigualeixos 
que el riu dipositi a les seves deveses; el dret de contruir ponts de pedra, fusta, terra o 
ciment per travessar el Ter, el Rec Monar i altres recs secundaris, com el comença a la 
resclosa anomenada d'en Cagueperes. Tot per un cens de dos diners anuals pagadors el 
dia de la festa de Nadal, i amb una entrada de cinc sous i sis diners barcelonesos de tern.
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AUTOR Rafael Albert, escrivà d'ofici de la lloctinència del Batlle 
General de Catalunya a Girona, a partir de les notes de Joan 
Escuder, ambdós notaris públics de Girona, substituts i 
successors del hereus de Jaume de Campllong.

MIDES 306 mm * 378 mm

NÚMERO   354
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 300
LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 13/12/1595
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA D'UN CENSAL atorgada per Marianna Bahurta, vídua i herevaa del Magnífic Narcís 
Bahurt, difunt, ciutadà de Girona, en favor de Pere Llorens, pagès de Salt, pel preu de 140 
lliures barceloneses. Aquest censal de preu de 140 lliures i pensió anual de 140 sous, 
haviaa estat creat per Bartomeva, vídua dde Bartomeu Olivaa, blanquer de Girona, Mateu 
Oliva, i Antiga, esposa d'aquest, a Bernat Bahurt, mercader de Girona.

AUTOR Pere Galí, notaari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 385 mm * 249 mm

NÚMERO   355
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 271
LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 30/06/1429
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ESTABLIMENT EMFITÈUTIC atorgat per Ramon Galceran de Milà i de Pinós, senyor dels 
castells de Tudela i de Cartellà, de la baronia de [Malleano] i de la casa de Grions, en favor 
de Pere de Dons, doctor en decrets de Girona, de tota la devesa anomenada de Maials, o 
Devesa de Cartellà, amb tots els aigualeixos i altres drets i pertenències, que afronta: a l'est 
amb el poble de Salt; al sud amb el Rec Monar; a l'oest i al nord, amb el riu Ter; per un cens 
anual de 12 diners pagadors el dia de Nadal i una entrada de vuitanta florins d'or d'Aragó. 
Aquest establiment incorpora una parcela de vint vessanes, situada a la Devesa de Maials, 
que havia estat establerta anys enrera, per la noble Sra. Beatriu, esposa del noble Senyor 
Roger de Montecatí, militar, al Venerable Joan de Dons, jurista de Girona. Segueix ÀPOCA 
per les quaranta-quatre lliures de l'entrada de l'establiment.

AUTOR Berenguer Vidal (del document original) i Gregori Cudina ( del 
trasllat), ambdós notaris públics de Girona, substituts dels 
hereus i successors de Jaume de Campllong, notari públic de 
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la ciutat, batllia i vegueria de Girona.
MIDES 651 mm * 359 mm

NÚMERO   356
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 276
LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 17/09/1514
LLOC DOCUMENT SANT GREGORI
DESCRIPCIÓ
ESTABLIMENT EMFITÈUTIC atorgat per Joan Senyer lloctinent, a la ciutat, batllia i vegueria 
de Girona i de Besalú, del noble i magnífic senyor Joan Aymerich, militar, conseller del Rei i 
del batlle general de Catalunya, procurador del patrimoni reial al Principat de Catalunya, en 
favor de Bartomeu Rossell i Jaume Rossell, fill seu, de Sant Gregori, del dret de caçar, 
pescar, fer llenya i fer-hi pasturar el bestiar en les possessions que aquests tenen prop del 
riu Ter. La primera d'aquestes propietats, situada a Sant Gregori, als llocs anomenats la 
Ribera o Galviardar i la Mitjana d'en Rossell, amb una extensió total de dues-centes 
cinquanta vessanes, afronta: a l'est amb el mas Prat de Sant Gregori; al sud amb el riu Ter; 
a l'oest, en part amb el riu Ter i, en part amb la devesa del mas Clara, mitjançant termes i al 
nord en part amb la Devesa del mas Clara, mitjançant termes; i al nord, en part amb la dita 
devesa del mas Clara, en part, amb una terra dels Rossell, anomenada Aulet que tenen sota 
el domini directe de Francesc Rafael, ciutadà de Girona, en part amb el mas Pere Pons, 
mitjançant una paret seca, en part amb una altra popietat del mas Clara, mitjançant una altra 
paret seca, propietat que antigament havia estat plantada de vinya, en part amb una altra 
propietat del dit Rossell, mitjançant el camí reial pel que es va de la ciutat de Girona a la vila 
d'Amer, i en part amb un altre camp dels dits Rossell. La darrera propietat afectada per 
l'establiment es troba també a Sant Gregori al lloc anomenat Locanes, amb una extensió de 
trenta vessanes i afronta: a l'est amb el mas Palomar, que anteriorment fou del mas Andreu, 
i en part amb el mas Pol; al sud amb el mas Palomar; a l'oest, en part amb el mas Batlle, en 
part amb terres dels Rossell i, en part amb el mas Andreu; i al nord amb el mas Pol. Aquest 
establiment es fa contra la prestació d'un cens de quinze diners barcelonesos per la primera 
propietat i de tres diners per la segona, a pagar cada any per la festa de Nadal.

AUTOR Rafael Albert, notari i escrivà d'ofici de la Batllia General de 
Catalunya a la ciutat, batllia i vegueria de Girona i Besalú, a 
partir d'instruments rebuts per Pere Antic Renart, difunt, notari i 
escrivà del mateix ofici.

MIDES 501 mm * 326 mm

NÚMERO   357
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 282
LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 19/07/1612
LLOC DOCUMENT GIRONA
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DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Pere Ferrer, calceter, el present trieni sots-batlle de Girona, per 
mandat del jutge ordinari de Girona, en el procés executiu contra Francesc Font, calceter de 
Girona, hereu de Francesc Font, el seu pare, teixidor de llana de Girona, a instància de 
Rafael Frou, clergue de Girona, procurador de Gaspar Llorens, pagèes de Salt i Baldiri 
Torrent, pagès de Llorà, sobre la lluïció d'un censal de dues-centes lliures de preu i pensió 
anual de dos-cents sous que el dit Joan Font, la seva esposa Antiga i Francesc Font, el seu 
fill, i Miquel Prats, pagès de Sant Gregori, van vendre al Venerable Miquel Guich, prevere i 
rector de Montfullà, del qual censal en foren avaladors Pere Llorens, pagès de Salt, pare de 
Gaspar Llorens, i Miquel Torrent, avi de Baldiri Torrent en favor de Gaspar Llorenss, senyor 
útil del Mas Llorens de Salt, en tant que millor postor a la subhasta celebrada a l'encant 
públic de dues cases situades al carrer Nou de la dita ciutat i al costat de la porta del forn de 
la Plaça del Vi, pel preu de 175 lliures i 15 sous barcelonesos.La primera casa que és laa 
més gran, afronta: a l'est amb la casa de la senyora Puig; al sud amb l'esmentat forn; a 
l'oest, en part amb el carrer Nou i en part amb l'altra casa que també és venuda; al nord, en 
part amb el Pou de la Roca, situat al dit carrer Nou i, en part, amb la casa que fou del difunt 
Francesc Pont, sabater de Girona.La segona casa és més petita i contigua a la primera i 
afronta: al sud amb el caarrer anomenat del Forn; a l'oest amb la casa de l'honorable Miquel 
Masià Julià, mercader de Girona; al nord amb el dit Pou de la Roca i el carrer Nou.Segueixx 
àPOCA pel dit preu.

AUTOR Onofre Caxas, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batlliaa i vegueria de Girona.

MIDES 711 mm * 265 mm

NÚMERO   358
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 264
LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 29/09/1582
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Roc Guic, pagès de Montfullà, senyor útil i propietari del Mas Guic, de 
la dita parròquia, i Joan Guic, fill seu, en favor de Pere Guic, pagès de Salt, de dues peces 
de terra situades a Salt, en el lloc anomenat Pla de Salt. La primera afronta: a l'est amb en 
Barrera; al sud i a l'oest, amb el Magnífic Joan de Sitjar, donzell domiciliat a Girona, i al 
nord, amb la Riera Massana. La segona peça de terra afronta: a l'est, en part amb Magnífic 
Galceran de Vilanova, donzell domiciliat a Girona, mitjançant un corriol i, en part, amb el 
mateix Pere Guic; al sud, amb en Turon de Montfullà, que abans fou d'en Hospital; a l'oest 
amb el dit Vilanova, i al nord, amb el dit pere Guic, en part, i amb l'hereu Llorens de Salt 
d'altra part, tot pel preu de 450 lliures barceloneses. El domini directe de les dues peces de 
terra pertany al Benefici de la Verge Maria de l'església parroquial de Salt, fent-li de cens 
anual dues migeres de forment el dia de la festa de Sant Pere i Sant Feliu. Segueix àPOCA 
pel dit preu. El pagament de les 450 lliures es fa mitjançant la creació d'un censal del mateix 
preu i pensió anual de 22 lliures i 10 sous.

AUTOR Pere Canals, a partir de les escriptures de Jaume Vives, difunt, 
ambdós notaris públics, substituts dels hereus i successors de 
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Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 638 mm * 359 mm

NÚMERO   359
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 258
LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 2/04/1415
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Llorenç Coma, treballador de Banyoles, procurador de la seva esposa 
Llorença Sa Costa i del seu germà Joan Sa Costa de Banyoles, fill i hereu de Simon Sa 
Costa, difunt, el qual havia habitat a la parròquia de Salt, en favor de Pere Guich de Salt, 
d'un camp que té en alou situat en el Pla de Salt, prop del Mas Sitjar que afronta: a l'est amb 
en Barrera; al sud amb en Sitjar, a l'oest amb en Martí Figuera, i al nord amb en Brugarol de 
Vilablareix mitjançant el torrent de la Massana, pel preu de 7 lliures i 10 sous barcelonesos 
de tern. Aquest camp havia estat venut a Simon Sa Costa per Francesc Batista, clergue de 
l'església de Sant Feliu de Girona i Francesc Calvo, clergue de la Seu de Girona, com a 
marmessors del darrer testament de Berenguer Joan, domer de l'església de Salt. Segueix 
àPOCA pel dit preu de data 1416.08.17.

AUTOR Joan Escuder, a partir de les notes de Bernat Soler, ambdós 
notaris públics, substituts dels hereus i successors de Jaume 
de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de 
Girona.

MIDES 721 mm * 360 mm

NÚMERO   360
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 269
LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 23/08/1631
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Josep Matas, clergue, obtentor del benefici de Santa Maria a l'església 
de Salt, en favor de Jaume Batlle i Estrader, pagès d'Estanyol, tutor de Joan Llorens, fill i 
hereu de Gaspar Llorens de Salt, per haver-li entregat 14 migeres de forment, mesura vella i 
curumullada de Girona, pel preu de 7 anys del cens, des de 1625 a 1631, ambdós inclosos, 
que rep el dit benefici sobre dues peces de terra, situades a Salt, pertanyents al Mas Guich.

AUTOR Onofre Caxas, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successorss de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 180 mm * 167 mm
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NÚMERO   361
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 294
LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 2/09/1589
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada pels administradors de la Causapia instituïda pel Reverend Fra Francesc 
Albanell, difunt, del Monestir de Sant Llorenç del Mont, en favor de Pere Llorens, pagès de 
Salt, d'un censal de 100 lliures de preu i 100 sous de pensió anual, qque havia estat venut a 
laa Causapia citada per Pere Spital, blanquer, Mateu Oliva, blanquer, Miqquel Campolier, 
paraire, i Bernat Spital, mercader, tots de Girona, pel preu de 100 lliures barceloneses.

AUTOR Joan Miquel Savarrés, notari públic de Girona, substitut dels 
hereus i successors de Jaume de Campllong, notari públic de 
la ciutat, baatllia i vegueria de Girona.

MIDES 534 mm * 208 mm

NÚMERO   362
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 293
LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 2/09/1589
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Joan Cerdà, ciutadà; Francesc Ferrer, Doctor en Drets; Jaume Lladó, 
mercader; tots Jurats de Girona l'any en qüestió, juntament amb Jaume Masdeu, que es 
troba absent, i, per dita raó, administradors de l'Hospital dels llebrosos situat prop dels murs 
de la dita ciutat, el qual és hereu del venerable Joan Ribot, difunt, prevere beneficiat a la 
Seu de Girona, en favor de Pere Llorens, pagès de Salt, d'un censal de cent cinc lliures de 
preu i cent vint sous de pensió anual, que havia estat venut al dit Joan Ribot per Pere Spital, 
blanquer de Girona; Miquel Campolier, paraire de Girona; Mateu Oliva, blanquer de Girona, 
avui difunt, i Bernat Spital, mercader de la dita ciutat, pel preu de cent vint lliures 
barceloneses.

AUTOR Joan Miquel Savarrés, notari públic de Girona, substitut dels 
hereus i successors de Jaume de Campllong, notari públic de 
la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

MIDES 324 mm * 320 mm

NÚMERO   363
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 299

Arxiu Municipal de Salt  151



Fons 501
Baró d’Algerri i Marquès de Camps

LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 15/12/1594
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Llàtzer Saconomina, doctor en drets, Nicolau Despí, mercader, Jaume 
Vaselles, paraire, i Bartomeu Roca, flassader, enguany Jurats de la ciutat de Girona i, com a 
tals, administradors i governadors generals de l'Hospital de Sant Llàtzer, de la dita ciutat, en 
favor de Pere Llorens, pagès de Salt, procurador de Maria Llorens, la seva muller, filla i 
hereva universal de Mateu Oliva, blanquer, i Antiga, la seva esposa, per la quantitat de 150 
lliures barceloneses, corresponents a la lluïció feta d'un censal de preu 150 lliures i pensió 
anual de 150 sous, creat pel dit Mateu Oliva, Joan Terrats, esparter, Miquel Garriga, 
blanquer, i Gabriel Corretger, paraire de Girona, avui habitant a Perpinyà i venut al 
venerable Joan Ribas, prevere beneficiat a la Seu de Girona.

AUTOR Rafael Albert, notari públic, substitut dels hereus i successors 
de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 276 mm * 341 mm

NÚMERO   364
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 289
LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 16/10/1581
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Francesc Carreras, prevere, Doctor en Sacra Teologia, procurador i 
administrador el present bienni dels Aniversaris Eclesiàstics i Seculars de la Col.legiada de 
Sant Feliu de Girona, en favor de Pere Llorens, pagès de Salt, per la quantitat de 200 lliures 
barceloneses, per la lluïció d'un censal del mateix preu i de 200 sous de pensió anual, que 
havi estat venut per Mateu Oliva, blanquer; la seva esposa Antiga; Bartomeu Oliva, blanquer 
i la seva esposa Bartomeva, tots de Girona, al Venerable Antoni Rostoll, prevere, beneficiat 
a la dita església de Sant Feliu.

AUTOR Segimon Solà, de notes d'Andreu Vilaplana, ambdós notaris 
públics, substituts dels hereus i successors de Jaume de 
Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de 
Girona.

MIDES 355 mm * 347 mm

NÚMERO   365
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 288
LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 3/04/1581
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LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ENCARREGAAMENT DE CENSAL atorgat per Pere Llorens, paagès de Salt, en favor de 
MAteu Olivaa, blanquer de Gironaa, sogre seu, que li ha venut el MAs Boscós, de Taiaalàa, 
pel preu de 840 lliures barceloneses. Per tal de pagar les 300 lliures restants, el primer 
assumeix 2 censals que totalitzen aquest preu i una pensió anual conjunta de 300 sous: un 
censal de 100 lliures de preu i 100 sous de pensió anual, que Mateu Oliva feia a Joaan 
Esteva, paagès de Celrà, venut per Bartomeu Oliva, difunt, blanquer de Girona; un altre 
censal, de preu 200 lliures i pensió anual 200 sous, venut pels oliva als Aniversaris 
Presbiterialss i Seculars de laa Col.legiaata de Sant Feliu de Girona.

AUTOR Segimon Solà, de notes d'Andreu Vilaplana, ambdós notaris 
públics, ssubstitutss dels hereus i successors de Jaume de 
Campllong, notari públic de la ciutat, batlliaa i vegueria de 
Girona.

MIDES 390 mm * 347 mm

NÚMERO   366
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 285
LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 11/07/1537
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Narcís Amat, mercader de Girona, i Narcisa, filla seva i de la seva 
esposa Caterina, avui difunta, en favor de Bartomeu Oliva, blamquer de Girona, de 66 lliures 
barceloneses, per la lluïció d'un censal de 60 lliures de preu i 60 sous de pensió anual, a 
més de liquidar-ne dues pagues endarrerides. Aquest censal havia estat creat pels 
cònjugues Miquela Esperança i Joan Pareta, escrivà de Girona, i veenut a Narcís Amat.

AUTOR Baldiri Abric, notari públic, substitut dels hereus i successors 
de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 184 mm * 313 mm

NÚMERO   367
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 284
LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 9/01/1488
LLOC DOCUMENT GIRONA - SANT MARTÍ SACOSTA
DESCRIPCIÓ
ESTABLIMENT EMFITÈUTIC, atorgat per Joan de Palol, paborde del Monestir de Sant 
Martí Sa Costa, de l'ordre de Sant Agustí en favor de Pere Bernat Marcó, mercader de 
Girona, d'una peça de terra situada a Taialà, en el lloc anomenat Granocs, de cinc vessanes 
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d'extensió i que afronta: a l'est, en part amb propietats de la Casa de Taialà, i en part, amb 
en Sunyer de Taialà, mitjançant un torrent i un camí; al sud amb l'Armangol i en part amb el 
camp de la dita casa de Taialà, que abans havia estat del mas Martí de Taialà; a l'oest amb 
els hereus del mas Ponç Vilella; al nord, en part amb una terra del mas Vedruna, que 
antigament era anomenat mas Arbonell, mitjançant un torrent i un camí, i en part amb una 
propietat d'en Serra que fou del mas Martí mitjançant un camí i un torrent. Per un cens 
d'onze sous anuals a pagar el dia de Sant Pere i Sant Feliu, i d'entrada, una tovallola de setí 
negre pel servei del Monestir destinada a ser utilitzada en el cant dels Evangelis a la Missa 
Major.

AUTOR Miquel Geroni Capmany, de notes de Pere Escuder, difunt, 
ambdós notaris públics, substituts dels hereus i successors de 
Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 442 mm * 567 mm

NÚMERO   368
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 281
LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 10/10/1622
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Joan Vidal, escrivà i dipositari de la Cúria Eclesiàstica de Girona, en 
favor de Gaspar Llorens de Salt. Per haver-li lliurat 501 lliures barceloneeses, al comptee 
seu de la Taula de Canvi i Comuns Dipòsits de Girona, corresponents al preu de la venda 
que la dita Cúria li havia fet de la Devesa que fou d'en Miquel Ribot de Salt.

AUTOR Rafael Monràs,de notes de Francesc Pasqual, difunt, ambdós 
notaris públics, substituts dels hereus i successors de Joan 
Sarriera i de Gurb, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria 
de Girona.

MIDES 150 mm * 217 mm

NÚMERO   369
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 279
LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 14/05/1575
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Miquel de Cruïlles, donzell domiciliat a Girona, receptor de les rendes 
del Patrimoni Reial a la ciutat i estació de Girona, en favor de Miquel Ribot, pagès de Salt, 
fill i hereu del difunt Pere Ribot de Salt, per la quantitat de dotze sous i quatre diners en 
moneda barcelonesa, per setanta-quatre anualitats d'un cens de dos diners que el dit Ribot 
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ha de fer cada any al Rei en contraprestació de l'establiment que se li feu de l'aigua del Ter i 
el Rec Monar, per regar les seves terres.

AUTOR Rafael Albert, notari i escrivà de la lloctinència del Batlle 
General de Catalunya a la ciutat, batllia i vegueria de Girona i 
de Besalú.

MIDES 140 mm * 294 mm

NÚMERO   370
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 275
LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 13/06/1456
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
SENTèNCIA ARBITRAL dictada per Miquel Arnau, Batlle de Girona; Pere Corona, de 
Montfullà; Antoni Galter, de Celrà; Pere Batlle, de Sant Gregori; Salvador Oliveras, àlies 
Ribot; i Joan Palau, àlies Llorens, aquest dos de Salt; en resolució del conflicte de 
termenacions sorgit entre la universitat de Salt, d'una part, i el Venerable Miquel de Dons, 
ciutadà de Girona, de l'altra, en unes terres situades entre el Rec Monar i l'areny del riu Ter. 
Els àrbitres fixen la partió justa i la fiten amb 5 termes de pedra, a més d'establir alguns 
altres punts secundaris, fixant la retribució dels seus treballs en el lliurament d'un porcell.

AUTOR Nicolau Roca, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 658 mm * 625 mm

NÚMERO   371
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 274
LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 15/01/1449
LLOC DOCUMENT PERPINYÀ
DESCRIPCIÓ
PRIVILEGI atorgat per la Reina Maria, com a lloctinent del Rei Alfons el Magnànim, als 
habitants del lloc de Salt.

AUTOR Jaume de Villa, Secretari del Rei, notari públic.
MIDES 380 mm * 530 mm

NÚMERO   372
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 273
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LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 3/02/1430
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ESTABLIMENT EMFITÈUTIC atorgat per Pere Ça Tria, lloctinent del Batlle General de 
Catalunya, Don Pere Bracet, Doctor en Lleis i Conseller del Rei, a la ciutat, batllia i vegueria 
de Girona, i a la vegueria de Besalú, a utilitat del patrimoni reial, en favor de Pere de Donç, 
Doctor en Decrets de Girona, del dret de captar aigua del riu Ter o del rec Monar i conduir-la 
per tal de regar la seva propietat anomenada devesa de Cartellà i altres possessions a les 
parròquies de Salt, Montfullà i Sant Gregori; els aigualeixos del Ter i el Monar que vagin a 
parar a les seves possessions; la facultat de construir ponts per tal de travessar els dits 
cursos d'aigua; tot això amb la prestació d'un cens anual de dos diners barcelonesos de tern 
el dia de Nadal i el pagament de cinc sous i sis diners en concepte d'entrada.

AUTOR Rafael Albert, notari i escrivà de l'ofici de Batlle General de 
Catalunya a la ciutat de Girona i la seva batllia, i les vegueris 
de Girona i Besalú.

MIDES 299 mm * 529 mm

NÚMERO   373
NOMBRE DOCUMENTS 0

NÚMERO ANTIC 268
LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 26/02/1587
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
CAPBREVACIÓ atorgada per Domènec Pagès, pagès, de Torroella de Montgrí, pare i 
administrador de Pere, Anna i Margarida, impúbers, fills seus i de la seva esposa Margarida, 
difunta; en favor del Reverend Senyor Baldiri Gali, canonge, paborde de la Pabordia de 
Tordera, instituïda a la Col.legiada de Sant Feliu de Girona, sobre un camp que antigament 
fou de la joeria de la dita Pabordia, de sis vessanes, situat al Pla de Salt, que afronta: a l'est 
amb el mas Ramis, que els capbrevants també tenen per l'esmentada Pabordia; al sud, amb 
terres d'en Barrera, que foren dels hereus de l'honorable Miquel de Dons, mitjançant una 
riera, les quals també tenen per mitjà de la dita Pabordia; a l'oest amb l'hereu Llorens; i al 
nord amb terres dels hereus de l'honorable Miquel de Dons que avui estan en possessió de 
l'Hospital Nou de Santa Caterina de Girona, mitjançant camí. En fan un cens anual de cinc 
mitgeres de forment, mesura de Girona, pagades el dia de Sant Pere i Sant Feliu.

AUTOR Narcís Gifre, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 236 mm * 311 mm

NÚMERO   374
NOMBRE DOCUMENTS 1

Arxiu Municipal de Salt  156



Fons 501
Baró d’Algerri i Marquès de Camps

NÚMERO ANTIC 265
LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 6/09/1586
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
CAPBREVACIó feta per Domènec Pagès, pagès de Torroella de Montgrí, pare i 
administrador dels béns de Pere, Rosa, Anna i Margarida, impúbers, fills seus i de la seva 
esposa Margarida, en favor d'aquests i de la Il.lustre Senyora Anna Sitjar, esposa de 
l'Il.lustre Senyor Don Francesc de Cruïlles, donzell domiciliat a Girona, i, per ells, del seu 
procurador, Venerable Antic Puig, prevere beneficiat a la Seu de Girona, d'una feixa de terra 
que els dits impúbers tenen a Salt, situada prop de la rectoria de l'església parroquial de 
Sant Cugat, de mitja vessana d'extensió ue afronta: a l'est, amb en Barrera, de Salt que fou 
d'en Francesc Roca, giponer de Girona; al sud, amb un carrer públic; a l'oest, amb un hort 
dels citats impúbers, que havia estat d'en Pere Guich de Salt, separat de la parcel.la en 
qüestió per un carrer públic que va als molins de la senyora Sitjar; i al nord, amb un carrer 
públic. També és capbrevat un hort, situat a Salt, de 2 saions d'extensió que afronta: a l'est 
amb en Barrera de Salt, que fou d'en Francesc Roca, giponer de Girona; al sud amb un 
carrer públic; a l'oest amb un carer públic que va als molins de la Sra. Sitjar; i, al nord, amb 
el Rec Monar.

AUTOR Narcís Gifra, notari públic de Gironaa, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 220 mm * 334 mm

NÚMERO   375
NOMBRE DOCUMENTS 0

NÚMERO ANTIC 287
LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 3/04/1581
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA A CARTA DE GRÀCIA atorgada per Mateu Oliva, blanquer de Girona, en favor de 
Pere Llorens, pagès de Salt, gendre del primer, de tot el mas Boscós, de Taialà; del dret de 
lluir sobre una peça de terra del dit mas, anomenada camp Serrà, situada en el lloc 
anomenat les Artigues, de cinc vessanes d'extensió, tot plegat pel preu de vuit-centes 
quaranta lliures barceloneses.
Segueix ÀPOCA per la dita suma, el pagament de la qual es fa, en part, en efectiu, i en part 
a canvi de lluir determinats censals.

AUTOR Segimon Solà, de notes d'Andreu Vilaplana, ambdós notaris 
públics, substituts dels hereus i successors de Jaume de 
Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de 
Girona.

MIDES 974 mm * 346 mm
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NÚMERO   376
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 286
LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 10/01/1542
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Gabriel Guinau, prevere beneficiat a la Seu de Girona, i la seva 
neboda Beneta, filla del venerable Bernat Toralles, difunt, notari públic de Girona, i la seva 
esposa Miquela, també difunta; i Joana Tor, vídua en segones núpcies del venerable Miquel 
Spital, i abans de Rafael Domènec, mercader de Girona, hereva universal del difunt Julià 
Boscós, en favor de Bartomeu Oliva, blanquer de Girona, del mas Spital, de Taialà, pel preu 
de cinc-centes cinquanta lliures barceloneses, salvat el domini directe sobre aquest mas que 
pertany a l'Abat de l'Església de Sant Feliu de Girona i, segons quines terres, al paborde del 
Monestir de Sant Martí Sa Costa, de Girona, i alguns censos que es fan a l'església de 
Taialà.

AUTOR Pere Garbí, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 701 mm * 572 mm

NÚMERO   377
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 261
LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 28/12/1476
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
REDUCCIó de CENS atorgada per Joan Madrenys, canonge de Sant Feliu de Girona i 
paborde de la Pabordia de Tordera de la dita església, de consell dels honorables Marc 
Mercader i Marturià Traver, canonges de la dita església, en favor de Narcís Pascasí Guich 
de Salt, sobre un camp del domini directe de la Pabordia esmentada que aquest té establert, 
el qual es troba situat al Pla de Salt i antigament fou de la joeria de la dita Pabordia, de 
superfície 6 vessanes que afronta: a l'est amb Garau Ramis; al sud en part amb en Barrera, 
i en part amb el Magnífic Sr. Miquel de Dons; a l'oest amb Gaspar Llorenç; i al nord amb el 
dit Miquel de Dons. El nou censs queda establert en 5 migeres de forment, mesura de 
Girona, pagadores cada any per la festa dels Sants Pere i Feliu.

AUTOR Joan Guilana, a partir de les notes preses per Martí Sastre, 
ambdós notaris públics de Girona, substituts dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 320 mm * 320 mm
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NÚMERO   378
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 263
LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 29/09/1557
LLOC DOCUMENT SALT
DESCRIPCIÓ
DONACIó atorgada per Anna Guiga, donzella, filla legítima i natural de la senyora Rafaela 
Guiga i del seu difunt marit, Miquel Guich de Salt, en favor de la citada Rafaela, mare seva, 
de tots els drets que li pertoquen de l'herència de Miquel Guich.

AUTOR Joan Sobirà, notari públic de Girona, substitut del hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 315 mm * 324 mm

NÚMERO   379
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 275
LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 13/06/1456
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
SENTèNCIA ARBITRAL dictada per Miquel Arnau, Batlle de Girona; Pere Corona, de 
Montfullà; Antoni Galter, de Celrà; Pere Batlle de Sant Gregori; Salvador Oliveras, àlies 
Ribot; i Joan Palau, àlies Llorens, aquests dos de Salt, en resolució del conflicte de 
termenacions sorgit entre la universitat de Salt, d'una part, i el Venerable Miquel de Dons, 
ciutadà de Girona, en unes terres situades entre el Rec Monar i l'Areny del riu Ter.Els 
àrbitres fixen la partió justa i la fiten amb 5 termes de pedra, a més d'establir alguns altres 
punts secundaris, fixant la retribució dels seus treballs en el lliurament d'un porcell.

AUTOR Nicolau Roca (del document) i Miquel Renard (del trasllat), 
ambdós notaris públics, substituts dels hereus i successors de 
Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 485 mm * 641 mm

NÚMERO   380
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 259
LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 7/07/1429
LLOC DOCUMENT SALT
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DESCRIPCIÓ
HERETAMENT atorgat per Francesc Guich, fill i hereu universal de Pere Guich, difunt de 
Salt, i de Francesca, la seva esposa, en favor de Bartomeua Guich, germana seva, de 50 
lliures barceloneses de tern, en compensació dels seus drets hereditaris paterns i materns, 
en contemplació del seu matrimoni amb Francesc Terrers, ferrer, habitant a Bescanó, fill del 
difunt Guillem Terrers, de Sobrerroca, de manera que les dites 50 lliures queden 
constituïdes com a dot de Bartomeva.

AUTOR Pere Sitjar, notari públic, substitut de Bernat de Campllong, 
notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

MIDES 320 mm * 420 mm

NÚMERO   381
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 256
LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 23/09/1390
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ESTABLIMENT EMFITèUTIC, atorgat per Berenguer Sitjar, ciutadà de Girona, en favor 
d'Alamanda Guich de Salt i Pere Pahissa, sastre, nebot seu, també de Salt, d'un terreny 
situat a Salt, al lloc del Pas de Ter anomenat d'en Gustí que afronta: a l'est amb l'hereu d'en 
Sala, que fou del Mas Vilademany; al sud amb una feixa de la dita Alamanda mitjançant 
carrer; a l'oest amb el closet d'en Mut de la dita parròquia mitjançant carrer públic; al nord 
amb el Rec Monar. Pel preu de 2 florins d'or d'Aragó d'entrada i un cens anual de 12 diners 
de menuts en moneda barcelonesa.

AUTOR Pere Mut, notari públic, substitut de Jaspert de Campllong, 
notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

MIDES 303 mm * 286 mm

NÚMERO   382
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 253
LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 26/08/1347
DESCRIPCIÓ
ESTABLIMENT EMFITèUTIC, atorgat per Bernat Viader, clergue de l'església de Vilablareix, 
en favor d'Arnau Guich de Salt. D'un camp que el primer té en alou a la parròquia de <Salt> 
que afronta a l'est amb propietats de l'Almoïna del Monestir d'Amer, al sud amb <...>, a 
l'oest amb propietats de Guillem Granollers de Montfullà i al nord amb propietats d'en Ferrer 
<...>, pel cens anual de 18 sous baarcelonesos de tern a pagar el dia de la festa de Sant 
pere i Sant Feliu, i una entrada de 90 sous barcelonesos de tern.

AUTOR Ramon Viader, notari públic, substitut de Bernaat Taialà, notari 
públic de Girona.
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MIDES 388 mm * 272 mm

NÚMERO   383
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 265
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 3/03/1512
LLOC DOCUMENT SALT - MAS RIBOT
DESCRIPCIÓ
PERMUTA entre Jaume Fontcuberta, àlies Franch, de Montfullà, i el seu fill Francesc 
Franch, i Baltasar Ribot, de Salt, d'una feixa de terra situada a Montfullà, al Pla de les 
Vinyoles, d'una vessana que afronta: a l'est, amb Baltasar Ribot; al sud amb el Mas --?--, de 
Montfullà; a l'oest, amb terres del venedor i, al nord, amb terres del comprador, que havien 
estat d'en Corones; a canvi d'un altre quadró de terra que es diu que ve designat en un altre 
document. En queda salvat el domini directe que pertany al monestir de Sant Daniel, de 
Girona, el qual reb de cens per la dita feixa dues mitgeres de forment.

AUTOR No ve clos notarialment.
MIDES 353 mm * 357 mm

NÚMERO   384
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 295
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 17/10/1538
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Bernat Garau, vinater de Girona, en favor de Pere Ribot, major, de 
Salt, de 50 lliures barceloneses per la lluïció d'un censal d'aquest preu i pensió anual de 50 
sous, que Joan Ribot, difunt, germà de l'anterior, Esperança, filla de Pere Torres, calderer 
de la vila d'Agrinyena, habitant a Barcelona, i Clara la seva esposa, havien venut a 
l'atorgant.

AUTOR Joan Gonec, notari públic, substitut dels hereus i successors 
de Jaume de Campllong notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 218 mm * 342 mm

NÚMERO   385
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 296
LLETRA ANTIGA F
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DATA DOCUMENT 24/03/1543
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Baldiri Roqueta, àlies Pol, i Ponça, la seva esposa, senyora útil i 
propietària del Mas Pol, de Montfullà, en favor de Pere Ribot, major de Salt, d'una peça de 
terra erma i boscosa, emplaçada a Montfullà, en el lloc anomenat Puigdorriol, d'una vessana 
de superfície, que afronta: a est i al sud amb Pere Ribot, de Salt, que abans fou d'en 
Corones; a l'oest amb la vinya d'en Estrader de Salt, que abans havia estat de l'esmentat 
mas Pol; al nord amb la vinya d'en Llorenç de Salt, que abans havia estat del citat mas Pol. 
Pel preu de set lliures i quatre sous barcelonesos.
Segueix ÀPOCA pel dit preu.

AUTOR Miquel Garbí, menor, notari públic, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 478 mm * 315 mm

NÚMERO   386
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 254
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 11/11/1490
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Pere Miquel Campins, de Montfullà, senyor útil i propietari del mas 
Campins, de Montfullà, i Pere Campins, fill seu, que ja n'ha rebut l'heretament, en favor de 
Baltasar Ribot, de Salt, d'una peça de terra boscosa, de set vessanes, situada a Montfullà, 
prop del Puig de les Corones, que afronta, a l'est, amb el mas Vives, de Montfullà, 
mitjançant un torrent; al sud, amb el torrent del Turón; a l'oest amb una altra propietat del 
venedor; i al nord, en part amb el mas Mut de Salt, i en part amb el mas Corones de 
Montfullà, pel preu de vuit lliures.
Segueix ÀPOCA pel dit preu.

AUTOR Guillem Coll, notari públic, substitut dels hereus i successors 
de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 411 mm * 345 mm

NÚMERO   387
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 290
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 22/10/1531
LLOC DOCUMENT GIRONA
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DESCRIPCIÓ
VENDA A CARTA DE GRÀCIA, atorgada per Salvi Rigau àlies Ferrer de Medinyà, entrat per 
matrimoni al mas Ferrer de la dita parròquia; en favor de Pere Ribot, major de Salt, d'una 
vinya de quatre vessanes situada en el veïnat de Santa Fe de Medinyà, pel preu de set 
lliures i quatre sous barcelonesos. Aquesta vinya, inicialment pertanyent al mas Falgueres, 
havia estat venuda a Salvi Rigau per Joan Celrà, del veïnat de Tomet, parròquia de 
Medinyà, i, afronta a l'est amb una propietat de Salvi Rigau i una altra d'en Joan Celrà; al 
sud amb una propietat del mas Falgueres que avui pertany a Esteve Rigau, germà del 
venedor; a l'oest amb una propietat del dit Esteve Rigau i al nord amb una propietat del mas 
Renard de la dita parròquia.

AUTOR Gaspar Barrot, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 194 mm * 389 mm

NÚMERO   388
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 274
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 3/05/1522
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA A CARTA DE GRàCIA atorgada per Pere Franch, de Montfullà, i la seva esposa, en 
favor de Pere Ribot, de Salt, d'un camp d'una vessana i mitja, situat al Pla de Salt, que 
afronta: a l'est, amb en Pere Ribot i que abans fou de Martí de Via; al sud, amb Pere Ribot 
mitjançant un marge; a l'oest, en part amb en Mont, de Montfullà, amb en Pere Ribot i amb 
en Pere Franch; i, al nord, amb en Pere Ribot mitjançant un marge. Pel preu de 10 lliures 
barceloneses, salvat el domini directe que pertany al Convent de Sant Daniel  de Girona.

AUTOR Miquel Renard, notari públic, substitut dels hereus i successors 
de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 353 mm * 310 mm

NÚMERO   389
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 275
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 3/05/1522
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Pere Franc, de Montfullà, i la seva esposa, en favor de Pere Ribot, de 
salt, per 10 lliures barceloneses, preu de la venda a carta de gràcia d'una peça de terra, 
situada al Pla de Salt, d'una vessana i mitja de superfície.
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AUTOR Miquel Renard, notari públic, substitut dels hereus i successors 
de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona, portant les escriptures de Gaspar Barrot, 
difunt, també notari públic substitut.

MIDES 181 mm * 194 mm

NÚMERO   390
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 268
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 3/04/1516
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA, atorgada per Joan Esteve de Salt, en favor de Pere Ribot de Salt, d'un camp que té 
en alou a Salt anomenat "la Vinyassa", o també, anomenat "camp del Siuró", de vuit 
vessanes. Aquest camp afronta a l'est amb la propietat dels hereus de l'honorable Joan 
Vicens d'Orís, difunt, donzell domiciliat a Girona, i, en part amb una propietat d'en Font de 
Bescanó; al sud amb una propietat del dit Font, i en part amb en Moner de Vilablareix, i en 
part amb una propietat d'en Franch de Montfullà; a l'oest amb propietats de Pere Ribot, i al 
nord amb una propietat del venerable Narcís Ferran, mercader de Girona, que abans fou de 
mossèn Marí i anteriorment havia estat una part de la torre de mossèn Martí de Vic, difunt, 
ciutadà de Girona; també al nord, afronta amb una propietat dels hereus de l'esmentat Orís. 
Pel preu de seixanta lliures barceloneses. Aquest camp és venut conjuntament amb el dret 
de lluïr.    Anteriorment, aquest camp havia estat venut a carta de gràcia a Joan Sastre de 
Bescanó per 40 lliures, per instrument autoritzat pel mateix notari.

AUTOR Dalmau Ombert, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 540 mm * 342 mm

NÚMERO   391
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 292
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 1/05/1533
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
Heretament atorgat per Joan Barril i la seva esposa, de Palau Sacosta, parròquia de Sant 
Feliu de Girona, en favor d'Anna, donzella, filla seva, de 200 lliures barceloneses, 
col.locades en censalss, i els seus vestits i joies, en contrapartida dels seus drets hereditaris 
paterns i materns, esdevenint la seva dot en contemplació del seu futur matrimoni amb Pere 
Ribot, menor, de Salt.

AUTOR Baldiri Abric, notari públic, substitut dels hereus i successors 
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de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 465 mm * 306 mm

NÚMERO   392
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 273
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 6/09/1521
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA, atorgada per Francesc Belloch de Galliners, en favor de Pere Ribot, major, de Salt, 
d'una peça de terra boscosa, situada a Estanyol, en el lloc anomenat Lombals, de 10 
vessanes de superfície, que afronta, a l'est amb en Barrera, de Salt, mitjançant un torrent; al 
sud amb en Garangol, d'Estanyol, mitjançant un torrent, i, en part, amb en Peras, també 
d'Estanyol; a l'est, amb en Bescanó, mitjançant un camí, uns termes i vedrunes; i al nord, 
amb el dit Barrera, de Salt, pel preu de 6 lliures barceloneses.Segueix APOCA pel dit preu.

AUTOR Miquel Renard, notari públic, substitut dels hereus i successors 
de jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 515 mm * 331 mm

NÚMERO   393
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 270
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 29/08/1517
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
RETROVENDA atorgada per Joan Terrés, sastre de Bescanó, a Pere Ribot de Salt, de dos 
camps, situats a Salt, anomenat la Vinya i el camp del Siuró, de vuit vessanes d'extensió 
total i amb les següents afrontacions: a l'est, amb propietats dels hereus de Jaume Vicens 
d'Orís, donzell domiciliat a Girona, i en part amb propietats dels d'en Font de Bescanó; al 
sud, amb propietats del dit Font, d'en Moner de Vilablareix, i d'en Franch de Montfullà; a 
l'oest, amb propietats d'en Ribot; i al nord, amb propietats de Pere Marí, pertanyents a la 
seva torre, que abans havia estat de Martí de Vic, ciutadà de Girona, i part amb propietat del 
citat Orís, pertanyents a la torre que fou de l'esmentat Vic i que avui és de Narcís Ferran, 
mercader de Girona. Aquesta retrovenda constitueix la cancel.lació d'una venda a carta de 
gràcia, de data 18 d'octubre de 1498, atorgada per Joan Esteve, de Salt, a Joan Terrés, 
sastre de Bescanó, pel preu de quaranta lliures barceloneses. Més tard, el 3 d'abril de 1516, 
el dit Joan Esteve ven els dits camps a carta de gràcia a Pere Ribot, per seixanta lliures 
barceloneses, amortitzant la venda anterior.

AUTOR Dalmaci Ombert, notari públic de Girona, substitut dels hereus 

Arxiu Municipal de Salt  165



Fons 501
Baró d’Algerri i Marquès de Camps

de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 259 mm * 389 mm

NÚMERO   394
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 255
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 20/09/1491
LLOC DOCUMENT SALT
DESCRIPCIÓ
PERMUTA entre el Magnífic Senyor Jaume Vicens d'Orís, donzell domiciliat a Girona, en 
favor de Francina, vídua de Salvador Oliveras, àlies Ribot, i Baltasar Ribot, de Salt, per la 
que el primer cedeix una peça de terra, situada a Salt, en el lloc anomenat la Triola, d'una 
superfície propera a les 3 vessanes que afronta: a l'est, amb terres del Mas Ribot; al sud, 
amb el camí Reial; a l'oest, amb terres del Mas Ribot; al nord, amb el Rec Monar. I els 
segons cedeixen una peça de terra pertanyent al Mas Ribot, de Salt, propera a la torre 
d'Elionor, esposa d'en Jaume Vicenç d'Orís, de 2,5 vessanes de superfície que afronta: a 
l'est, amb propietats de Gaspar Llorens de Salt; al sud amb terres dels Orís; a l'oest, en part 
amb terres de la torre d'Elionor d'Orís i, en part amb un camp pertanyent a la Confraria de 
Sant Narcís de l'Església de sant Feliu de Girona; al nord, amb terres de Jaume Vicenç 
d'Orís i amb terres de la terra de la seva esposa.

AUTOR Dalmau Ombert, notari públic, substitut dels hereus i 
successors de jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 425 mm * 647 mm

NÚMERO   395
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 267
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 23/04/1515
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
RESTITUCIó atorgada per Francesc Franc, de Montfullà, en favor de Pere Ribot, de Salt, 
d'un quadró de terra situat a Montfullà en el lloc anomenat Pla de les Vinyoles, que havia 
pertangut al Mas Corones, d'una vessana d'extensió que afronta: a l'est, nod i sud amb 
propietats del citat Francesc Franc i a l'oest amb terres del Mas Rissech, de Montfullà. 
Aquesta restitució es fa per raó d'una permuta acordada el 3 de març de 1512.

AUTOR No ve clos notarialment.
MIDES 267 mm * 426 mm
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NÚMERO   396
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 266
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 4/09/1512
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Benet Camps, prevere, rector de l'Església de Sant Llorenç de 
Bescanó i Llorenç Ferrer, ambdós obrers de la dita església, en favor de Baltasar Ribot i 
Pere Ribot, el seu fill, de Salt, de deu lliures, per la lluïció d'un censal de deu lliures de preu i 
deu sous de pensió anual, que havia estat venut el 1450 per Pere Ribot, de Salt, Narcisa, la 
seva esposa, Salvador Oliveres, àlies Ribot, el seu gendre, Francesca, l'esposa d'aquest, a 
Pere Ferrer, prevere, sagristà de l'església de Bescanó i Joan Viader de Vall, obrer.

AUTOR Guillem Coll, notari públic, substitut dels hereus i successors 
de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 288 mm * 309 mm

NÚMERO   397
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 272
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 22/12/1519
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Margarida, vídua de Pere Corones, difunt, de Montfullà, i el seu fill 
Pere Corones, en favor de Pere Ribot, de Salt, en la modalitat de rabassa morta, d'un bosc 
o devesa situat a Montfullà, en el lloc anomenat Closells, de tres vessanes de superfície, pel 
preu de tres lliures barceloneses. Afronta: a l'est, amb terres dels Corones; al sud, amb una 
vinya que els Corones també han venut als Ribot; a l'oest, amb terres del mas Pol de 
Montfullà i, al nord amb terres d'en Pol, en part, i en  part amb possessions del Corones.
Segueix ÀPOCA pel dit preu.

AUTOR Joan Benet Pasqual, notari públic, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 330 mm * 339 mm

NÚMERO   398
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 297
LLETRA ANTIGA F
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DATA DOCUMENT 28/10/1545
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA, atorgada per Narcís Ferran, major, i Narcís Ferran, fill seu, mercaders de Girona, a 
Pere Ribot de Salt; d'unes terres pertanyents a la seva torre de la parròquia de Montfullà 
que, abans havia estat de Martí de Vic. Aquestes terres, ermes, d'una extensió d'una 
vessana i mitja, afronten a l'est amb la verneda d'en Vives de Montfullà, separades 
d'aquesta per una mota i en part amb una propietat que el dit Vives té per la comanda de de 
Sant Llorenç de les Arenes; al sud amb propietats del dit Vives i amb un camp de la dita 
torre que, per permuta, ara posseeix en Font de Bescanó, a l'oest amb el riu "Ridemus" i, en 
part amb el rec Monar; i al nord, amb el dit rec Monar Reial; a més a més, aquesta 
possessió és atravessada pel camí reial de Salt a Montfullà. Pel preu de quatre lliures i 16 
sous barcelonesos.
Segueix ÀPOCA pel dit preu.

AUTOR Joan Benet Pasqual, notari públic de Girona, substitut dels 
hereus i successors de Jaume de Campllong, notari públic de 
la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

MIDES 255 mm * 391 mm

NÚMERO   399
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 271
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 30/09/1519
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
PERMUTA acordada entre Narcís Ferran, mercader de Girona i Baltasar Ribot, de Salt i 
Pere Ribot, fill seu, de Salt, intercanviant-se un camp del primer situat al Pla de Salt, prop de 
la torre Masnou, que antigament fou de Martí de Vic, difunt, ciutadà de Girona, de set 
vessanes de superfície i que afronta: a l'est amb l'heretat de Mossèn Orís, difunt, donzell; al 
sud amb Baltasar Ribot, que abans fou d'en Esteve, de Salt; a l'oest amb en Franc de 
Montfullà, i Baltasar Ribot; al nord amb Baltasar Ribot; com a contrapartida d'un altre camp 
del segon, de  quatre vessanes de superfície situat a Montfullà, prop del torrent de Ridemus, 
a més de divuit lliures barcelonenses. Aquest segon camp afronta: a l'est amb en Franc de 
Montfullà; al sud amb el Mas Pous de Montfullà; a l'oest amb en Porcell, de Montfullà; i, al 
nord amb en Porcell, de Montfullà, i en Joan Vives, de Montfullà.
Segueix ÀPOCA per les dites divuit lliures.

AUTOR Miquel Garbí, notari públic, substitut dels hereus i successors 
de Jaume de Campllong, notari de la ciutat, batllia i vegueria 
de Girona.

MIDES 499 mm * 325 mm

NÚMERO   400
NOMBRE DOCUMENTS 1
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NÚMERO ANTIC 298
LLETRA ANTIGA  F
DATA DOCUMENT 4/10/1549
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
SENTÈNCIA ARBITRAL promulgada per Gabriel Güell, del veïnat de Palau, parròquia de 
Sant Feliu, de Girona, i Joan Perpinyà, del veïnat de la Costa Roja, parròquia de Sant Julià 
de Ramis, a petició de Pere Ribot, major, de Salt, d'una part, i de Pere Campins, de 
Montfullà, d'altra part. Pere Campins entenia tenir algun dret sobre una peça de terra 
tinguda per Pere Ribot, de tres vessanes d'extensió, que afronta: a l'est amb una vinya d'en 
Ribot, que abans fou d'en Campins; al sud amb el torrent del Torn; a l'oest amb propietats 
d'en Campins; i, al nord amb propietats d'en Campins, mitjançant camí. Els àrbitres resolen 
que Pere Campins no hi té cap dret, que Ribot haurà de pagar 7 ducats d'or a Campins en el 
termini d'un mes, i que Campins haurà de signar-li una definició sobre tots i qualsevols drets 
que li pertanguéssin damunt la peça de terra en qüestió.

AUTOR Francesc Barrera, notari públic, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona, de notes preses de Miquel Geroni 
Capmany, difunt, igualment notari públic substitut.

MIDES 240 mm * 343 mm

NÚMERO   401
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 264
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 25/11/1508
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
LLUÏCIÓ atorgada per Francesc Beuda, ciutadà de Girona i Anna, la seva esposa, filla de 
l'honorable Jaume Escales, ciutadà de Girona, i de Caterina, la seva esposa, ambdós 
difunts, actuant el dit Francesc, com a usufructuari i la dita Anna com a propietària, en favor 
de Pere Ribot, de Salt, d'un censal de cinquanta lliures de preu i cinquanta sous de pensió 
anual, que Salvador Oliveres (àlies Ribot), la seva esposa Francina, Pere Ribot, sogre del 
dit Salvador i Narcisa la seva esposa, tots de Salt li havien venut a Joan Campins, albadiver 
de Girona.

AUTOR Joan Guilana, notari públic, substitut dels hereus i successors 
de Jaume de Campllong, notari de la ciutat, batllia i vegueria 
de Girona.

MIDES 350 mm * 386 mm

NÚMERO   402
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 294
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LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 7/12/1531
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
LLICèNCIA atorgada per Joan Estraban, lloctinent del Batlle General de Catalunya a les 
vegueries de Girona i Besalú, en favor de Pere Ribot, major, de Salt, senyol útil i propietari 
del Mas Ribot, de Salt, per prendre aigua del Rec Monar, al capdamunt del torrent de 
Ridemus, a Montfullà, construïnt-hi un rec, amb els seus estellador i cadireta, atrevessant 
les terres de Narcís Ferran i altres propietaris, a fi de regar les seves propietats.

AUTOR Gaspar Barrot, notari públic, substitut dels hereus i successors 
de jaume de Campllong, notari de la ciutat, batllia i vegueria de 
Girona, escrivà de la lloctinència de Girona, de la Batllia 
General de Catalunya.

MIDES 368 mm * 332 mm

NÚMERO   403
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 277
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 28/04/1523
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Pere Corones, pagès de Montfullà, en favor de Pere Ribot, de Salt, 
d'una peça de terra boscosa situada a Montfullà, al lloc anomenat Vinyasses, de nou 
vessanes de superfície, pel preu de vint lliures barceloneses més la permuta d'una altra 
peça de terra boscosa, també situada a Montfullà, en el lloc anomenat Closells, i de tres 
vessanes de superfície. La peça de les Vinyasses afronta: a l'est amb el torrent anomenat 
de les Vinyasses; al sud amb les terres del mas Campins, de Montfullà; a l'oest, en part amb 
el mas Campins, en part amb terres del mas Estrader, de Salt, en part amb terres del mas 
Pol, i, en part amb terres del mas Llorens, de Salt; al nord amb el camí reial. La peça de 
Closells afronta: a l'est, al nord i al sud amb terres de Pere Corones; a l'oest amb terres del 
mas Pol, de Montfullà.
Segueix ÀPOCA per les dites vint lliures barceloneses.

AUTOR No ve clos notarialment.
MIDES 425 mm * 324 mm

NÚMERO   404
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 278
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 17/10/1523
LLOC DOCUMENT GIRONA (MONESTIR DE FRAMENORS)
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DESCRIPCIÓ
HERETAMENT atorgat per Baltasar Ribot, de Salt, Pere Ribot, fill seu, i Margarida, esposa 
d'aquest, en favor de Gerònima Ribot, filla d'aquests i neboda del primer, de vuitanta lliures 
barceloneses. Aquesta quantitat li correspón com part de la seva herència i legítima paterna 
i materna, i li és lliurada en contemplació del seu matrimoni amb Gabriel Güell, fill de Pere 
Güell i Caterina, del veïnat de Palol d'Onyar.

AUTOR Miquel Renard, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de Girona, a 
partir de les notes de Gaspar Barrot, notari públic de Girona, 
difunt.

MIDES 466 mm * 271 mm

NÚMERO   405
NOMBRE DOCUMENTS 0

NÚMERO ANTIC 256
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 20/09/1491
LLOC DOCUMENT SALT
DESCRIPCIÓ
CONCÒRDIA, entre Francina, muller de Salvador Oliveras, àlies Ribot, Baltasar Ribot i Pere 
Ribot, fill del dit Baltasar, de Salt, d'una part, i l'honorable Jaume Vicenç d'Orís, donzell 
domiciliat a Girona i Elionor, la seva esposa, regulant el dret de pas dels segons per un camí 
pertanyent a les propietats dels primers, que va des del Mas Ribot a les Deveses i al riu Ter.

AUTOR Dalmau Ombert, notari públic de Girona.
MIDES 280 mm * 339 mm

NÚMERO   406
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 257
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 20/03/1498
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
HERETAMENT atorgat per Francina, vídua de Salvador Oliveres, àlies Ribot, de Salt, en 
favor del seu fill Baltasar Ribot, fill seu i del seu difunt marit, de tot el Mas Ribot, amb totes 
les seves terres i possessions, amb retenció de 30 lliures barceloneses que es reserva 
l'atorgant per fer-ne disposició en el moment de testar, i d'altres trenta lliures per cadascun 
dels seus fills que hauran de rebre en concepte de legítima.

AUTOR Dalmau Ombert, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 275 mm * 506 mm
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NÚMERO   407
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 269
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 3/04/1516
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Joan Esteve, de Salt, en favor de Pere Ribot de Salt, per la quantitat 
de 60 lliures barceloneses, que era el preu de venda d'un camp anomenat la Vinyassa, 
abans camp del Siuró, que el primer havia venut al segon. El pagament es va fer així: 20 
lliures en efectiu, i 40 lliures, pagades a Joan Tarrés, sastre de Bescanó, per rescatar la 
venda a carta de gràcia que aquest li havia fet l'any 1498.

AUTOR Dalmau Ombert, notari públic, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 269 mm * 339 mm

NÚMERO   408
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 258
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 18/10/1498
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA A CARTA DE GRàCIA atorgada per Joan Esteve, de Salt, en favor de Joan Tarrés, 
sastre de Bescanó, en alou, d'un camp situat a Salt i anomenat la Vinyassa, abans camp del 
Siuró, de 8 vessanes de superfície pel preu de 40 lliures barceloneses. Afronta: a l'est, en 
part amb la propietat de l'honorable Jaume Vicens d'Orís, donzell domiciliat a Girona i, en 
part amb la propietat d'en Font de Bescanó; al sud, part amb la propietat del dit Font i, en 
part amb les propietats d'en Moner de Vilablareix i, en part, amb la propietat d'en Franc de 
Montfullà; a l'oest amb la propietat d'en Ribot de Salt; al nord amb la propietat de l'honorable 
Pere Marí, pertanyent a la seva torre, la qual fou de l'honorable Martí de Vic, difunt, ciutadà 
de Gironai, en part amb la propietat del citat Orís.Segueix àPOCA pel dit preu.

AUTOR Dalmau Ombert, notari públic, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 567 mm * 435 mm

NÚMERO   409
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 259
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LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 24/02/1499
LLOC DOCUMENT OSOR
DESCRIPCIÓ
HERETAMENT atorgat per Baltasar Ribot i la seva esposa Bartomeva, de Salt, en favor de 
Pere Ribot, fill seu, de Salt, del Mas Ribot, retenint-ne 100 lliures barceloneses de les que 
en volen disposar lliurament en el seu testament. Aquest heretament es fa en contemplació 
del matrimoni del receptor amb Margarida Clascara, filla de Pere Clascar d'Osor.

AUTOR Esteve Dalmau, prevere, vicari de la parròquia de Sant Pere 
d'Osor.

MIDES 299 mm * 415 mm

NÚMERO   410
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 260
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 24/02/1499
LLOC DOCUMENT OSOR
DESCRIPCIÓ
HERETAMENT, atorgat per Pere Clascar, de la parròquia de Sant Pere d'Osor, en favor de 
Margarida Clascar, filla seva i d'Angelina, la seva esposa, de 300 florins en moneda de 
Barcelona i tots els vestits i joies de la seva persona, en contemplació del seu matrimoni 
amb Pere Ribot, fill de Baltasar Ribot i de la seva esposa Bartomeua, tots de Salt.

AUTOR Esteve Dalmau, prevere i vicari d'Osor.
MIDES 439 mm * 254 mm

NÚMERO   411
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 261
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 27/06/1499
LLOC DOCUMENT GIRONA(PORTAL MON.SANT DANIEL)
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Violant de Xetmaara, abadessa del monestir de Sant Daniel, de 
Girona, Elionor de Sant Celoni, priora, Violant de Biure, Segismunda de Llabià, Marta de 
Santmartí, Elisabet de Biure, Violant de Caramany, Joana de Cartellà, Isabel de Cartellà, 
Elionor de Bons, Violant de Cartellà, Isabel Senesterra, Joana Sarriera i Elionor de Cartellà, 
monges del dit monestir, en favor de Baltasar Ribot, de Salt, de 42 lliures i 4 sous, 
corresponents a la lluició d'un censal de 40 lliures de preu i 40 sous de pensió, que havia 
estat creat el 20 de novembre de 1450 per Pere Ribot, de Salt, la seva esposa Narcisa, 
Salvador Oliveres, àlies Ribot, Francina, l'esposa d'aquest, tots de Salt, a Francesca 
Sarraïna, sagristana del monestir esmentat.
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AUTOR Joan Guilana, notari públic, substitut dels hereus i successors 
de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 338 mm * 345 mm

NÚMERO   412
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 262
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 20/09/1507
LLOC DOCUMENT SALT - MAS RIBOT
DESCRIPCIÓ
HERETAMENT atorgat per Baltasar Ribot, de Salt, Bartomeva, la seva esposa, i Pere Ribot, 
fill dels dits cónjugues, en favor de Violant, filla i germana, respectivament, dels atorgants, 
de cent lliures barceloneses, els vestits i les joies personals, per raó dels seus drets 
hereditaris paterns i materns, i en contemplació del seu matrimoni amb Antoni Talleda, fill de 
Vicenç Talleda, de Tordera, i d'Elionor, la seva esposa.

AUTOR Guillem Coll, notari públic, substitut dels hereus i successors 
de Jaume de Campllong, notari públic de la ciuta, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 339 mm * 452 mm

NÚMERO   413
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 288
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 2/09/1528
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ESTABLIMENT EMFITÈUTIC concedit per Miquel de Sitjar, donzell domiciliat a Girona i 
Miquel Vendrell, ciutadà de Girona, senyors del Rec Monar reial, en favor de Pere Ribot, de 
Salt, d'un cert cabal d'aigua de l'esmentat rec per regar les seves terres, amb pacte explícit 
de no edificar-hi molins ni dedicar l'aigua a altres usos. Concretament, Pere Ribot podrà 
col.locar enmig del Monar dues bigues de fusta amb travesses per desviar l'aigua al 
capdamunt del torrent anomenat Ridemus, de la parròquia de Montfullà, construint i edificant 
en dit lloc una reguera amb un estellador petit, per fer circular l'aigua a través de les terres 
de Narcís Ferran, mercader de Girona i d'altres, i portar-les fins a les seves terres. El cens 
anual és d'una tassa d'aigua del dit Rec pel dia de Tots Sants.

AUTOR Baldiri Prim, notari públic, substitut dels hereus i successors de 
Jaume de Campllong, notari de la ciutat, batllia i vegueria de 
Girona.

MIDES 397 mm * 314 mm
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NÚMERO   414
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 287
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 3/06/1528
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
LLICÈNCIA concedida per Narcís Ferran, mercader de Girona, en favor de Pere Ribot, 
major, de Salt, per fer un rec i prendre un determinat cabal d'aigua del rec Monar al seu pas 
per les possessions de la torre que el primer té a Montfullà. Aquesta torre afronta: a l'est 
amb la verneda d'en Vives; al sud amb el camí Reial; a l'oest amb el torrent de Ridemurs, en 
part, i amb el rec Monar; al nord, amb el rec Monar, en part, i amb la propietat del citat 
Vives.

AUTOR Miquel Garbí, notari públic, substitut dels hereus i successors 
de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 209 mm * 367 mm

NÚMERO   415
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 279
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 17/10/1523
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
DEFINICIÓ atorgada per Gerònima, donzella, filla de Pere Ribot, de Salt, i de Margarida, la 
seva esposa; neta de Baltasar Ribot, de Salt i esposa de Gabriel Güell, en favor del seu avi i 
els seus pares, ja citats, dels drets hereditaris que li pertoquen, tan paterns com materns. A 
canvi, havia rebut 80 lliures barceloneses i els vestits i joies personal, com a dot.

AUTOR Miquel Renard, notari públic, substitut dels hereus i successors 
de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona, dipositari de les escriptures de Gaspar 
Barrot, notari.

MIDES 534 mm * 235 mm

NÚMERO   416
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 263
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 20/09/1507
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LLOC DOCUMENT SALT - MAS RIBOT
DESCRIPCIÓ
DEFINICIÓ atorgada per Violant, filla de Baltasar Ribot, de Salt, i de Bartomeva la seva 
esposa, casada amb Antoni Tayeda, de Tordera, en favor dels seus pares ja citats i de Pere 
Ribot, germà seu, de tots els seus drets hereditaris paterns i materns, havent rebut la 
quantitat de cent lliures barceloneses i tots els seus vestits i joies en contemplació del seu 
casament amb Antoni Tayeda.

AUTOR Guillem Coll, notari públic, substitut dels hereus i successors 
de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona, a partir de notes preses per Joan Guilana, 
difunt, notari públic.

MIDES 337 mm * 353 mm

NÚMERO   417
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 289
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 15/06/1530
LLOC DOCUMENT SALT
DESCRIPCIÓ
TESTAMENT, d'Agnès, esposa de Pere Ribot de Salt.

AUTOR Francesc Egidi, prevere i curat de l'església parroquial de Salt.
MIDES 333 mm * 480 mm

NÚMERO   418
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 277
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 28/04/1524
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Pere Corones, pagès de Montfullà, en favor de Pere Ribot de Salt, 
d'una peça de terra boscosa situada a Montfullà, al lloc anomenat Vinyasses, de nou 
vessanes de superfícies, pel preu de vint lliures barceloneses més la permuta d'una altra 
peça de terra boscosa, també situada a Montfullà, en el lloc anomenat Closells, i de tres 
vessanes de superfície.La peça de les Vinyasses afronta: a l'est amb el torrent anomenat de 
les Vinyasses; al sud amb terres del mas Campins de Montfullà; a l'oest, en part amb el mas 
Campins, en part, amb terres del mas Estrader, de Salt, en part amb terres del mas Pol, i, 
en part amb terres del mas Llorenç, de Salt; al nord amb el camí reial. La peça de Closells 
afronta: a l'est, al nord i al sud amb terres de Pere Corones; a l'oest, amb terres del mas Pol, 
de Montfullà.
Segueix ÀPOCA per les dites vint lliures barceloneses.
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AUTOR Miquel Renard, notari públic, substitut dels hereus i successors 
de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 667 mm * 266 mm

NÚMERO   419
NOMBRE DOCUMENTS 0

NÚMERO ANTIC 293
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 9/03/1535
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
HERETAMENT, atorgat per Pere Ribot, major i Pere Ribot, menor, fill seu, de Salt, en favor 
de Miquel Ribot, fill i germà respectivament, de 200 lliures corresponents als seus drets 
hereditaris, en ocasió del seu proper matrimoni amb Maria, filla de Pere Vendrell, difunt, de 
Taialà.

AUTOR Miquel Garbí, notari públic de Girona.
MIDES 181 mm * 321 mm

NÚMERO   420
NOMBRE DOCUMENTS 0

NÚMERO ANTIC 294
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 9/03/1535
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
DEFINICIÓ, atorgada per Miquel Ribot, fill de Pere Ribot, major, i de Margarida,  la seva 
esposa, en favor del citat Pere Ribot, de la part d'herència i legítima que li correspón, en 
haver rebut la quantitat de 200 lliures barceloneses en ocasió del seu matrimoni.

AUTOR Miquel Garbí, notari públic de Girona.
MIDES 187 mm * 323 mm

NÚMERO   421
NOMBRE DOCUMENTS 0

NÚMERO ANTIC 286
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 19/09/1524
LLOC DOCUMENT GIRONA
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DESCRIPCIÓ
HERETAMENT, atorgat per Pere Ribot, pagès de Salt, i Margarida la seva esposa, en favor 
de Pere Ribot, fill seu, del Mas Ribot, de Salt i totes les seves possessions, en ocasió del 
seu matrimoni amb Agnès, donzella, fill de l'honorable Gaspar de Vilamalla, militar domiciliat 
en el lloc de Sant Esteve d'Ull. D'aquesta herència Pere Ribot, reté cent cinquanta  lliures 
barceloneses i una casa que té al Mercadal de Girona prop del monestir de Framenors, i 
Margarida reté cinquanta lliures barceloneses.

AUTOR Miquel Renard, notari públic de Girona, substitut i successors 
de Jaume de Campllong, notari de la ciutat, batllia i vegueria 
de Girona, tenint les escriptures del venerable Gaspar Barrot, 
difunt, notari de Girona.

MIDES 521 mm * 292 mm

NÚMERO   422
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 286
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 19/09/1524
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
HERETAMENT atorgat per pere Ribot, de Salt, i la seva esposa Margarida, en favor de Pere 
Ribot, fill seu, del Mas Ribot, amb totes les seves possessions i tots els seus altres bens, en 
contemplació del seu matrimoni amb Agneta, filla legítima i naturaal de l'Honoraable Gaspar 
de Vilamalla, militar, domiciliat al lloc de Sant Esteve d'Ull, i d'Isabel, la seva esposa. De la 
donació, els donants en fan retenció d'algunes coses: 80 lliures, 150 lliures, unes cases 
situades al Mercadal de Girona, prop del Monestir de Framenors i 50 lliures.

AUTOR Miquel Renard, notari públic, substitut dels hereus i successors 
de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 325 mm * 385 mm

NÚMERO   423
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 276
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 8/05/1522
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA, atorgada per Pere Corones, de la parròquia de Montfullà, en favor de Pere Ribot, 
major, de Salt, pel preu de cinquanta tres lliures i vuit sous barcelonesos, en cancelació 
d'una venda a carta de gràcia feta per Pere Corones, pare de l'atorgant, i la senyora 
Margarida, mare de l'atorgant, a l'esmentat Pere Ribot, d'una vinya de cinc vessanes situada 
a Montfullà, al lloc anomenat Closells.
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AUTOR Gaspar Barrot, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona.

MIDES 367 mm * 270 mm

NÚMERO   424
NOMBRE DOCUMENTS 0

NÚMERO ANTIC 288
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 2/09/1528
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
ESTABLIMENT atorgat per Miquel des Sitjar, donzell domiciliat a Girona i Miquel Vendrell, 
ciutadà de Girona, senyors útils del rec Monar, en favor de Pere Ribot, de Salt, per prendre 
un determinat cabal d'aigua del dit rec i construir una reguera i un estellador, amb la finalitat 
de poder regar les seves terres. S'exclou expressament dels usos possibles, la possibilitat 
d'edificar un o varis molins aprofitant aquest cabal d'aigua.

AUTOR Baldiri Prim, notari públic, substitut dels hereus i successors de 
Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 253 mm * 313 mm

NÚMERO   425
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 280
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 22/11/1523
LLOC DOCUMENT SALT - MAS RIBOT
DESCRIPCIÓ
DONACIÓ atorgada per Baltasar Ribot, pagès, de Salt, en favor de Pere Ribot, fill seu i de la 
seva esposa Bartomeva, de tots el seus bens i drets, exceptuant-ne dotze lliures 
barceloneses que es reserva per disposar-ne lliurament en el seu testament.

AUTOR Miquel Renard, notari públic, substitut dels hereus i successors 
de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona, a partir de les escriptures de Gaspar 
Barrot, notari.

MIDES 178 mm * 354 mm

NÚMERO   426
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 281
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LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 22/11/1523
LLOC DOCUMENT SALT - MAS RIBOT
DESCRIPCIÓ
HERETAMENT, atorgat per Baltasar Ribot, de Salt, i Pere Ribot, fill seu i de Bartomeva, 
difunta; en favor de Joan Ribot, respectivament fill i germà dels anteriors; consistent en 
seixanta lliures barceloneses i els seus vestits i armes, en concepte de legítima i part de 
l'herència paterna i materna, i d'alguns llegats que havia disposat la seva mare en el darrer 
testament.

AUTOR Miquel Renard, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllog, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona, a partir de les notes preses pel seu 
antecessor Gaspar Barrot, difunt.

MIDES 169 mm * 301 mm

NÚMERO   427
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 282
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 22/11/1523
LLOC DOCUMENT SALT - MAS RIBOT
DESCRIPCIÓ
COMPROMÍS atorgat per Baltasar Ribot de Salt, i Pere Ribot, fill seu i de la seva esposa 
Bartomeva, que estan obligats amb Joan Ribot, germà de Pere, per la quantitat de 
cinquanta lliures barceloneses, resta de seixanta lliures que li devien, en favor de Joan 
Ribot, de lluir un censal de cinquanta lliures de preu i cinquanta sous de pensió anual, que el 
dit Joan Ribot va vendre a Bernat Guerau, vinater de Girona.

AUTOR Miquel Renard, notari públic, substitut dels hereus i successors 
de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 233 mm * 346 mm

NÚMERO   428
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 283
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 22/11/1523
LLOC DOCUMENT SALT - MAS RIBOT
DESCRIPCIÓ
TESTAMENT, atorgat per Baltasar Ribot de Salt, fill de Salvador Oliveres àlies Ribot i 
Francina, difunts.
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AUTOR Miquel Renard, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona, a partir de les notes preses pel seu 
antecessor Gaspar Barrot, difunt.

MIDES 529 mm * 316 mm

NÚMERO   429
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 284
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 22/11/1523
LLOC DOCUMENT SALT - MAS RIBOT
DESCRIPCIÓ
DEFINICIÓ, atorgada per Joan Ribot, fill de Baltasar Ribot i la seva esposa Bartomeua, 
difunta, i germà de Pere Ribot de Salt; en favor, dels esmentats Baltasar i Pere, dels seus 
drets hereditaris, legítima paterna i materna, alguns llegats que havia dispost la seva mare 
en el darrer testament, havent rebut en contrapartida seixanta lliures, vestits, armes i 
arnesos.

AUTOR Miquel Renard, notari públic de Girona, substitut dels hereus i 
successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona, a partir de les notes preses pel seu 
antecessor Gaspar Barrot, difunt.

MIDES 294 mm * 298 mm

NÚMERO   430
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 285
LLETRA ANTIGA F
DATA DOCUMENT 20/01/1524
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
DEFINICIÓ, atorgada per Margarida, vídua de Pere Corones, de Montfullà, i Pere Corones 
fill dels anteriors i hereu del sobredit; en favor de, Pere Ribot de Salt, de l'obligació de pagar 
tres sous i quatre diners anuals al benefici anomenat d'en Boadella, dedicat a Sant Miquel i 
instituït a la Seu de Girona, mitjançant el pagament de quinze lliures barceloneses.    Aquest 
pagament estava garantit sobre tres peces de terra: un camp situat a Montfullà en el lloc 
anomenat "comp d'allà" de dues vessanes, que afronta a l'est amb propietat de l'esmentat 
Ribot, al sud amb propietat d'en Franch de Montfullà, a l'oest amb en Franch i en part amb 
propietat d'en Vives de Montfullà i al nord amb propietat del dit Ribot. L'altre camp, també de 
Montfullà, en el lloc anomenat "vila", d'una vessana que afronta a l'est, al sud i al nord amb 
la propietat del dit Franch, i a l'oest amb en Pol de Montfullà. I, finalment, un altre camp 
situat a Salt de tres vessanes, que afronta a l'est amb propietat dels Corones, al sud amb 
una vinya dels mateixos, a l'oest amb una propietat del Mas Pol de Montfullà, al nord amb 
propietat del dit Pol i en part amb altra propietat dels Corones.    Segueix ÀPOCA de la 
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mateixa data per quinze lliures barceloneses.

AUTOR Andreu Vilaplana, notari públic de Girona, substitut dels hereus 
i successors de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, 
batllia i vegueria de Girona, a partir de les notes del venerable 
Gaspar Barrot, notari públic de Girona, difunt.

MIDES 691 mm * 308 mm

NÚMERO   431
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 113
LLETRA ANTIGA R
DATA DOCUMENT 18/12/1512
LLOC DOCUMENT CALDES DE MALAVELLA
DESCRIPCIÓ
ÀPOCA atorgada per Joan Perpinyà, pagès de Caldes de Malavella; Roc Salvador, àlies 
Perpinyà; Narcisa Perpinyà, neta del primer i esposa del segon, en favor de Bartomeu 
Salvador, pagès de Sant Andreu Salou, per 32 lliures i 10 sous barcelonesos, corresponents 
a la primera i segona pagues de la dot de l'esmentat Roc Salvador, àlies Perpinyà.

AUTOR Miquel Simon, notari públic substitut de Caldes de Malavella.
MIDES 127 mm * 194 mm

NÚMERO   432
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 0
DATA DOCUMENT 14/11/1458
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Bernat Guillem de Lloret, donzell, senyor i castlà del Castell de 
Gironella, de la ciutat de Girona, en favor de Pere Navet, clergue, benficiat a la Capella de 
Sant Bernat de la Seu de Gironaa, el qual benefici fou instituït per l'honorable Bernat 
Camps, difunt, prevere del capítol de la Seu de Girona, del domini directe sobre cinc peces 
de terra pel preu de 9 lliures i 18 sous barcelonesos.La primera anomenada Bosquet d'en 
Sobreporta es troba al Puig de Gironella, davant la torre del Castell de Gironella, té un 
quartó i una vessana d'extensió, i afronta: a l'est, amb Bartomeu Aimeric, mestre de cases 
de Girona; al sud i oest amb un bosquet de Francesc Salvador, prevere de la Seu de 
Girona; i, al nord, amb una via pública.La segona, una vinya d'una vessana de superfície, 
d'en Oliver, apotecari de Barcelona, que afronta: a l'est, sud i nord, amb la via pública, i a 
l'oest amb un camp de Pere Feliu Bas, barber de Girona, que abans fou d'en Gelats. La 
tercera, un hort clos de mitja vessana, dels fills i hereus de Bernat Artau, escrivà de Girona, 
afronta: a l'est, amb la vinya d'en Lyol, sastre; al sud amb el bosquet de Bernat Rafart, 
prevere beneficiat a la Seu de Girona, que abans fou de Pere Serra, prevere de Girona; a 
l'oest amb la via pública; i al nord amb una terra erma dels mateixos pubills de Bernat Artau i 
amb un bosquet del benefici de Sant Bernat de la Seu de Girona.La quarta, una vinya d'una 
vessana situada al costat del castell de Gironella, a la part nord, qque és d'en Compte, 
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picapedrer de Girona, afronta: a l'est, sud i oest  amb la via pública; i al nord amb la riera de 
Galligants i amb un hort de Bernat Mayol, prevere de Girona.La cinquena, un bosquet d'una 
vessana de Francesc Carbonell, prevere, beenficiat a la Seu de Girona, situat vers la paret 
del mur del Castell de Gironella i la darrera torre del mateix, és a dir, vers el sud, afronta: a 
l'est i al sud amb el carrer a l'extrem del qual hi ha el portal que entra a la ciutat; a l'oest amb 
un hort que fou de Jaume Bagó, prevere de Girona; i, al nord amb el dit mur del 
castell.Segueix àPOCA per la dita quantitat, de data  1459.01.20.

AUTOR Antoni Serra, notari públic, substitut dels hereus i successors 
de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.

MIDES 480 mm * 576 mm

NÚMERO   433
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 0
DATA DOCUMENT 4/11/1388
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
DONACIó atorgada per Bernat de Camps, canonge de la Seu de Girona, en favor de Pere 
Soler, prevere de Girona, obtentor de la capellania de Sant Sadurní de Vilafreser i del 
benefici de Sant Bernat a la Seu de Girona, de les rendes i drets pertanyents al dit benefici 
de Sant Bernat.

AUTOR Joan Bosc, clergue i notari episcopal de Girona.
MIDES 337 mm * 533 mm

NÚMERO   434
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 0
DATA DOCUMENT 11/04/1489
LLOC DOCUMENT CORÇÀ
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Guillem Esteve, prevere, canonge de la col.legiada de Sant Feliu de 
Girona, Jaume Vilossa de Corçà, i Antoni Esteve, de Corçà, marmessors subrogats en lloc 
d'Antoni Terrats, Pere Pujades i Rafael Pou, preveres, marmessors del darrer testament del 
venerable Antoni Llorens, prevere del Capítol de la Seu de Girona, per renúncia d'aquests, 
en nom de dita marmessoria, en favor de l'esmentat Guillem Esteve, d'una peça de terra 
situada fora de les muralles de Girona, prop de la Torre Gironella, on hi solia haver un 
colomar i vinya, pel preu de vint sous, salvat el domini directe del benefici de Sant Bernat de 
la Seu de Girona, a qui es paga un cens de dos sous i sis diners.
Segueix ÀPOCA pel dit preu.

AUTOR Antoni Arnau, notari públic, substitut dels hereus i successors 
de Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i 
vegueria de Girona.
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MIDES 272 mm * 519 mm

NÚMERO   435
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 0
DATA DOCUMENT 4/07/1387
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
Venda atorgada per Caterina, muller del Venerable Francesc Terrades, ciutadà de Girona, 
filla i hereva de Caterina, vídua del Venerable Berenguer Oller, ciutadà de Girona, en favor 
de Pere Soler, capellà de l'església de Vilafreser, d'un censal dde 90 sous i 4 diners 
baarcelonesos de tern, que aquesta rebia sobre unes cases situades al Pla de Framenors 
de Girona, davant el riu Onyar, pertanyents al domini directe de la pabordia de maig de laa 
Seu de Girona, pel preu de 85 lliures barceloneses de tern.

AUTOR Pere Pont, notari públic substitut de Jaaspert de Campllong, 
notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

MIDES 648 mm * 640 mm

NÚMERO   436
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 0
DATA DOCUMENT 1/01/1615
DESCRIPCIÓ
LLEVADOR d'ingressos provinents de rendes i drets d'un patrimoni, segons el mes de l'any 
on cau la seva exació.
MIDES 665 mm * 106 mm

NÚMERO   437
NOMBRE DOCUMENTS 2

NÚMERO ANTIC 260
LLETRA ANTIGA LL
DATA DOCUMENT 19/12/1444
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
VENDA atorgada per Bernat de Sitjar, àlies Riera, militar, domiciliat a Girona, i la seva 
esposa Elionor, en favor de Francesc Guich, de Salt d'una peça de terra de vuit o nou 
vessanes anomenada Verneda, situada a Salt, que pertany al domini directe de la Pabordia 
de desembre de la Seu de Girona, pel preu de cinquanta florins d'or d'Aragó, equivalents a 
vint-i-set lliures i deu sous barelonesos. Les seves afrontacions són: a l'est, amb la verneda 
d'en Mut, anomenada Infern, i, en part, amb en Ribot, i amb terres del venedor; al sud amb 
el rec reial vell i amb una feixa d'en Barrera de Salt; a l'oest i al nord amb l'areny del riu Ter.
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Segueix ÀPOCA pel dit preu.

AUTOR Jaume Feliu Calvó, notari públic de Girona, substitut dels 
hereus i successors de Jaume de Campllong, notari públic de 
la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

MIDES 497 mm * 482 mm

NÚMERO   438
NOMBRE DOCUMENTS 1

NÚMERO ANTIC 86
LLETRA ANTIGA C
DATA DOCUMENT 15/07/1385
LLOC DOCUMENT GIRONA
DESCRIPCIÓ
SENTÈNCIA ARBITRAL entre Garau Vives de Montfullà, d'una part, i Bernat Guich, també 
de Montfullà, de l'altra part. Sobre la partió i sortida d'aigües d'uns camps colindants de la 
seva propietat, el Camp Sa Tria, del primer i un altre anomenat Sa Riera, del segon. Els 
àrbitres són Pere Soler, de Salt, Pere Esteve, de Salt i Ponç Oliva.

AUTOR Narcís Simon, notari públic, substitut de Jaspert de Campllong, 
notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

MIDES 298 mm * 407 mm
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