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1907 Rebuts d'impost de consums 131188 2

Rebuts a càrrec de Dolors Oller i Marisc, d'Esclet, corresponents al 3r trimestres, de 6,54 ptes.;  Rebuts a càrrec de Narcís Oller i Vila, 
corresponents al 3r trimestre, de 57,53 ptes.; i 57, 53 ptes.

1907 Rebuts d'impost de consums 131185 2

Rebut a càrrec de Dolors Oller i Marisc, corresponent a l'impost de consum, de 6.54 ptes.

1908 Rebuts de contribució a nom de Narcís Oller 131199 2

Rebuts de Contribució Territorial, Industrial, i d'Edificis a càrrec de  Narcís Oller i Vila, d'Esclet, corresponents al 3r trimestre, de 104,96 ptes.; 
16,26 ptes.; 4,55 ptes.; 4,96 ptes.; i 22,28 ptes.

1908 Rebuts de contribució a nom de Narcís Oller 131198 2

Rebuts de Contribució Territorial a càrrec de Narcís Oller, d'Esclet, corresponents al 3r trimestre, de 64,06 ptes.; i 4,03 ptes.

1908 Rebuts de contribució a nom de Narcís Oller 131197 2

Rebut de Contribució Territorial a càrrec d'Oller, d'Esclet, corresponent al 3r trimestre, de 13,98 ptes.

1908 Rebuts de contribució a nom de Narcís Oller 131194 2

Rebuts de Contribució a càrrec de Narcís Oller i Vila, d'Esclet, corresponents al 3r trimestre, de 77,85 ptes.; i 6,99 ptes.

1908 Rebuts d'impost de consums 131200 2

Rebuts d'Impost de Consums a càrrec de Dolors Oller i Marisc, d'Eclet, corresponents al 2n i 3r trimestre, de 6.80 ptes cada un.
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1908 Rebuts d'impost de consums 131195 2

Rebuts a càrrec de Narcís Oller i Vila, corresponents a l'impost de consums del 2n i 3r trimestre, de 59,87 ptes.; i 59,87 ptes.

1909 Rebuts de contribució a nom de Josep Frigola 131205 2

Rebut de Contribucio Territorial a càrrec de Josep Frigola, de Cassà de la Selva, corresponent al 1r trimestre, de 3,93 ptes.

1909 Rebuts de contribució a nom de Josep Frigola 131209 2

Rebut de Contribució Territorial a càrrec de Josep Frigola, corresponent al 3r trimestre, de 3,93 ptes.

1909 Rebuts de contribució a nom de Narcís Oller 131202 2

Rebuts de Contribució Territorial, d'Edificis i Solars i Industrial, a càrrec de Narcís Oller i Vila, d'Esclet, corresponents al 1r trimestre, de 
104,83 ptes.; 4,37 ptes.; 4,76 ptes.; i 65,05 ptes.

1909 Rebuts de contribució a nom de Narcís Oller 131211 2

Rebut de Contribució Territorial i d'Edificis i Solars, a càrrec de Narcís Oller, de Cassà de la Selva, corresponent al 3r trimestre, de 59,91 
ptes.; i 4,04 ptes.

1909 Rebuts de contribució a nom de Narcís Oller 131204 2

Rebut de Contribució Territorial, a càrrec d'Oller, d'Esclet, corresponent al 1r trimestre, de 13,99 ptes.
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1909 Rebuts de contribució a nom de Narcís Oller 131210 2

Rebuts de Contribució Territorial i d'Edificis i Solars, a càrrec de Narcís Oller, de Cassà de la Selva, corresponents al 3r, trimestre, de 79,51 
ptes., i 1,75 ptes.

1909 Rebuts de contribució a nom de Narcís Oller 131212 2

Rebuts de Contribució Territorial i Edificis i Solars, a càrrec de Narcís Oller Vila, d'Esclet, corresponent al 3r trimestre, de 104,83 ptes.; 4,37 
ptes.; 4,76 ptes.

1909 Rebuts de contribució a nom de Narcís Oller 131201 2

Rebuts de Contribució Territorial i sobre Edificis i Solars, a càrrec de Narcís Oller, de Cassà de la Selva, de 59,91 ptes.; i 4,44 ptes. 
Corresponents al 1r. Trimestre.

1909 Rebuts de contribució a nom de Narcís Oller 131203 2

Rebuts de Contribució Territorial a càrrec de Narcís Oller, corresponent al 1r trimestre, de 77,76 ptes.; 1,75 PTES.; i 1,59 ptes.

1909 Rebuts d'impost de consums 131208 2

Rebuts d'Impost de consums a càrrec de Narcís Oller i Vila i de Dolors Oller i Marisc, corresponents al 3r. Trimestre, de 60, 66 ptes.; i 6,89 
ptes.

1913 Instància 1441091 1

Narcís Oller, dirigeix instància a l'Alcalde de Vilavenut, manifestant que ha rebut una liquidació en la que deu 367.75 Ptes. I amb la que  no hi 
està d'acord, manifestant que els conceptes de consum que li apliquen no li corresponen.
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1918 Contribució territorial 131223 2

Rebut de Contribució Territorial, a càrrec de Narcís Oller i Vila, corresponent al 1r. Trim. de a rústica de 101,75 ptes;  Urbana, 4,59 ptes; i 
Urbana 5,01 ptes.

1918 Contribució territorial 131232 2

Rebut d'Urbana a càrrec de Narcís Oller i Vila, corresponent al 2n. trimestre, de 4,59 ptes.; Id. Urbana de 5,01 ptes.; Id. Rústica de 101,75 
ptes.;

1918 Contribució territorial 131226 2

Rebut de rústica a càrrec de Narcís Oller, corresponent al 1r. Trimestre, de 58,20 ptes.; Rebut d'urbana de 3,92 ptes.

1918 Contribució territorial 131230 2

Rebut de rústica a càrrec de Narcís Oller, corresponent al 2n. Trimestre, de 58,20 Pres.; Id. D'urbana de 3,92 ptes.

1918 Contribució territorial 131225 2

Rebut de rústica a càrrec de Narcís Oller, corresponent al 1r. Trimestre de 14,45 ptes.

1918 Contribució territorial 131229 2

Rebut de rústica a càrrec de Josep Frigola, corresponent al 2n. Trimestre, de 3,81 ptes.

1918 Contribució territorial 131227 2

Rebut d'urbana a càrrec de Narcís Oller i Vila, corresponent al 1r. Trimestre de 1,84 ptes.;  Id. de 1.67 ptes.; Id de rústica de 75,56 ptes.
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1918 Contribució territorial 131231 2

Rebut de rústica a carrec de Narcís Oller, corresponent al 2n. Trimestre, de 75,56 ptes.; Id. Urbana de 1,84 ptes.; Id. Urbana de 1,67 ptes.; 
Id. Urbana de 2,67 ptes.

1918 Contribució territorial 131228 2

Rebut de rústica a càrrec de Narcís Oller, de Cassà, corresponent al 2n. Trimestre, de 14,45 ptes.

1918 Contribució territorial 131224 2

Rebut de rústica a càrrec de Josep Frigola, corresponent al 1r. Trimestre, de la quantitat de 3,81 ptes

1936 Notificació de pagament. 140734 1

El Comité de Guerra de Camós comunica a Dolors Oller, de Cassà, que ha acordat que per a cobrir despeses li han assignat un pagament de 
2.000 ptes., import que s'haurà de pagar en el termini de quatre dies.

1936 Notificació del comitè de Vilavenut sobre contribucions de guerra 140733 1

Notificació dirigida a Dolors Oller, de Cassà,  indicant-li que li han assignat la quantiat de 1.500 ptes. en concepte de Contribució de Guerra, 
d'acord amb les ordres rebudes del Comité de Guerra, de Barcelona, donant-li un termini de 3 dies per a fer el pagament.
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Factura 141755 2

Factura a càrrec de Dolors Oller, de Cassà, per ciris i candeles per un total de 27,25 ptes.

Factura 141756 2

Factura a càrrec de Lola Oller, de Cassà, per despeses de 12 "achas" per a l'enterrament del seu Sr. pare.  Total 17.,40 Ptes.

Minuta 141807 2

Detall de les despeses de diferents serveis notarials.

Rebut 141759 2

He rebut de Segimon Ferrer, de Blanes 100 duros de les eines de la Barberia que teni Josep Pasqual i em resta 30 duros i 11 rals i queden la 
màquina amb els seus instruments de treballar per mi i que sempre que es pugui vendre o fer-la treballar...

Rebut 1621682 3

Compte dels jornals fets a favor de l Sr. Frigola de Vilavenut, en el poble de Ginestar, als mas Batlle i mas Cucur. A saber per 57 jornals de 
paleta a 7 Rals el joranl, són 399 Rals.

Compte 1631872 2

Compte de 8 coberts de plata a martell fets per ordre del Sr. Geroni Oller, pagès d'Esclet.  A saber:  Pesen 33 unces i un quart.  Bol de plata,  
66 lliures 15 Sous; mans 134 Lliures, 10 Sous;   He rebut plata vella,  57 unces;  Valor de dita plata 52 Lli

Compte de treballs i materials de fusteria 1631870 2

Compte del treball he fet jo Fèlix Cornellà, per la casa de Francesc Oller, d'Esclet. A saber: per una porta de sota l'escala 30 Rals; Per un 
bastiment per d'armari 32 Rals; per un batiment porta de la comuna, 20 Rals; per un penja plats, 8 Rals.
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Rebut 163 3

Recibí de D. José Frigola la cantidad de 400 ptas, importe de una muela de harinera..

Rebuts d'obres 1631871 2

Full de paper molt deteriorat amb molts forats que dificulten la lectura del text, es transcriu el que es pot llegir:  Rebuts d'obres que ha fet fer 
mon--  de Francesc Oller i ----  de la casa de la Vila --- --- --- i los rebuts de obres i demés fetas en 

1611 Rebut 137578 1

Jaume Serra, monjo del Monestir de Sant Feliu de Guixols, confessa haver rebut de Margarida Andreu, vídua relicta del difunt Joan Andreu, 
mercader de la vila de Blanes 3 Lliures per censos i altres drets dominicals pertinents a dit Monestir,

1636 Rebut o àpoca 137585 1

Rafael Serra, prevere Beneficait de la vila Blanes, com a Procurador del magnífic Francesc Sala i d'Alemany, en dit nom, reconec a vos Felix 
Aixides i Casalins, mariner, de Blanes, que aquelles 60 Lliures per Isabel Aixides i Casalins, vídua de Pere Casalin

1690 Rebut 137604 1

Rebut del patró Sebastià Aixides, de Blanes, de 9 Lliures que paga per tres anyades que em devia de la procura notarial feta pel plet amb el 
reverend Grau Soler.

1698 Rebut 133326 1

Dic jo baix firamt que confesso haver rebut de Miquel Oller, pagès del veïnat d'Esclet, de Cassà, 24 Rals, els quals són per pagament dels 
salaris d'actes que devia el seu difunt pare Josep Oller. Faig el present albarà de ma pròpia  avui als 4 de desembre.
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1704 Rebut 134368 1

Diem nosaltres Pere Comalera, pagès de la vila de Tordera i Mariàngela Llopart i Comaleras, muller sua que tenim rebut de Miquel Oller, 
pagès de Cassà de la Selva, dues dobles i mitja, les quals són pel preu d'una burra que Pau Llopart, pare de la citada 

1715 Rebut 138647 1

Confessa l'infrascrit haver rebut del Sr. Francesc Oller, pagès de CVassà de la Selva, la quantitat de 12 Lliures barceloneses i són a 
compliment de tots els treballs i conductes fins al dia d'avui fetes, quedant pagat del tot i descontuït.

1728 Rebut 137628 2

Rebut signat per Bruno Gelabert a favor de l'abat de Sant Salvador de Breda, de la quantitat de 40 Lliures, amb compromís de pagar-les el 
proper mes d'agost.

1734 Rebut 1461174 2

Pere i Joan Trull, pare i fill, ferrers de Fontcoberta, firmen rebut a Miquel Canades, sabater del mateix lloc, de la quantitat de 52 Lliures que 
són en compliment del Debitori que, el citat Canades, els tenia firmat.

1754 Rebut 143873 1

Ignasi Xiberta, col.letor dels censos de l'Almoina de Girona, firma rebut a Jaume Oller, pagès d'Esclet, d'una Lliura i 7 Sous que són pel valor 
de tres parells de gallines a raó de 6 Sous lo parell i són per tres anyades de cens que fa a l'Almoina....

1755 Rebut 1631932 2

Com  a administrador de la Pabordia dels mesos de setembre i d'octubre, dita de Cassà de la Selva, de la Seu de Girona, confesso haver 
rebut del Sr. Francisco Oller, pagès, Sr. útil i propietari, del mas Vivet, unit a son mas Oller del veynat d'Esclet...
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1768 Rebut 1461197 2

Dic jo Jaume Puig, pagès de Vilademí, que confesso haver rebut del Sr. Domingo Negra, de Catelló, la suma de 7 Lliures, les quals m'ha 
entregat Miquel Canades, de Fontcoberta, i són a bon compte de l'arrendament dels censos de Fontcoberta.

1769 Rebut 134393 1

Rebut firmat per Pere Sala, Nogtari, a favor de Francesc Oller, pagès, del veïnat d'Esclet, del terme de Cassà, per mans de Narcís 
Barrassetas, el seu Procurador, de la quantiat de 3 Lliures, pel salari de la vista i relació de la causa que se segueix...

1769 Rebut 134392 1

Rebut a favor de Narcís Brarrasset, causídic de Girona, procurador de Francesc Oller, pagès, de Cassà de la Selva, de la quantitat de 6 
Lliures barceloneses, import del salari de l'acte de requereiment presentat per Mariano Camps, Notari de Girona.

1771 Rebut 1481302 1

Dic jo que estic content i satisfet de Miquel Canades, de Fontcoberta, de totes les medicines i demés mercaderies que ha pres en ma botiga 
fins lo dia present.  Banyoles, Josep Fina, apotecari.

1771 Rebut 1631933 2

Com a Administrador de la Pabordia dels mesos de setembre i octubre, dita de Cassà de la Selva, confesso haver rebut, del Sr. Francesc 
Oller, pagès de Cassà, 1 lliura, 10 Sous, per 5 anyades del cens de 6 Sous que tots anys fa a dita Pabordia

1778 Rebut 134394 1

Rebut firmat per Manel Mirabell, Notari de Blanes, a favor de Salvi Oller i Caterina Oller Gelabert i Aixides, de Cassà de la Selva, de la 
quantitat de 5 Lliures, 11 Sous i 6 Diners, per un censal que creà Joan Aixides i Casalins.
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1778 Carta de pagament 136488 1

Joan Carreras, cirurgià de Blanes, confessa i reconeix haver rebut de Salvi Oller, pagès, d'Esclet, del terme de Cassà de la Selva, marit de 
Caterina Oller Gelabert i Aixides, la seva muller, i filla d'Esteve Gelabert i Aixides, la quantitat de 32 Lliures.

1782 Quadern de rebuts pagats 1461203 2

Quadern (15,50x10,50 cm) de 20 fulls numerats pel recto a partir del full núm. 3 tots en blanc, on es recullen dirents rebuts d'entererament, 
conductes mèdiques,  etc.

1783 Rebut 134396 1

Rebut firrmat per Fèlix Brua, prevere de Blanes, de 3 lliures, 6 Sous i 6 Diners, a favor de Salvi Oller, pagès de Cassà de la Selva, en 
pagament de la caritat de les misses celebrades per la casa Aixides.

1784 Rebut de lluïció de censal 134397 1

L'Administrador dels Aniversaris i Misses d'Estaca de l'església de Pineda, el reverend Miquel Vila, prevere i rector de la citada parròquia, 
firma rebut de 300 Lliures, rebudes de Salvi Oller, pagès del veïnat d'Esclet, terme de Cassà de la Selva.

1785 Rebut 1451152

Francesc Marxuach, patró de la pollacra anomenada Sant Francesc de Paula, preparat per a navegar fins a Buenos Aires, confessa tenir 
rebudes de Rosa Torrós i Vila, vídua de Banyoles, la quantitat de 700 Lliures barceloneses.

1786 Rebut sobre un dipòsit a la teca dels comuns 143874 1

Es deu a l'Obtentor del Benefici baix invocació de Santa Anna i de Sant Narcís, en l'església de Cassà de la Selva, el reverend Baltasar 
Xiberta, prevere, d'aquesta vila, 100 Lliures barceloneses que, per ell, en dit nom, han estat dipositades en la present....
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1787 Detall dels rebuts 129120 1

Nota dels rebuts a favor de Caterina Gelabert i Aixides, vídua del difunt Bruno Gelabert, son marit.

1788 Minuta 137642 2

Minuta presentada pel notari de Blanes, Josep Rovira, a càrrec de Salvi Oller, pagès del veïnat d'Esclet del terme de Cassà de la Selva, i a 
Caterina Oller Gelabert Aixides i Ferrer, la seva muller, ara difunta, per raó de salaris d'Actes fets, paper segellat.

1790 Rebut 1461211 2

Dic jo baix firmat que tinc rebut a compte de 1/32 que interessà al Sr. Ramon Fages, 400 lliures, les qual són amb la meva Banca Patronejo 
la Candelaria i per ser la veritat faig el present rebut a Mataró.

1791 Rebut 1631906 2

Jaume Taulina firma rebut com a Patró de la Pollacra anomenada Nostra Sra. Del Rosari, que tinc rebut de Salvi Oller, de Cassà, la quantitat 
de 225 Lliures, les quals m'entrega per un un 64è i interessa a dita Pollacra lo que me obligo donar un fi i real

1794 Rebut 133 1

Anton Comas, com a apoderat del Reverend Baldiri Bas, prevere i Rector de Romanyà de la Selva, firma rebut a favor de Salvi Oller, pagès 
d'Esclet, de diverses quantitats de pensions de Censals que li han estat pagades.

1800 Anotacions  sobre cobrament de pensions de censal 142859 3

Com a Obtentor del Benefici fundat a Sant Lluch, de Girona, per lo reverend Joan Campdoràs, tinc rebut de la Sra. Rosa Fages, 9 Lliures, per 
dues pensions d'un Censal de pensió anual 4 Lliures i 10 Sous, vençudes el 17 d'agost passat i paga pels anys 1794
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1806 Rebut 1431006 2

Ramon Fages recoeix have rebut d'en Frigola, de Vilavenut, deixades graciosament 267 lliures, i 10 Sous barcelonesos i proimet que els hi 
tornarà i firma el corresponent rebut.

1807 Rebut 1501484 1

Jo baix firmat he rebut la quantitat de 18 Lliures 15 Sous per la celebració de 50 misses per l'ànima del difunt Salvi Oller, celebrades en els 
P.P.Caputxins de Sant Celoni. F. Desideri de Barceleona, President dels P.P. Caputxins de Sant Celoni.

1807 Rebut 1631858 2

Rebo de Geroni Oller, 75 Lliures, 2 Sous i 5 Diners, per lo pàgament dels soldats.  Cassà 8 abril de 1807.  Dr. Barril.

1807 Rebuts 1631843 2

Tinc rebut del Sr. Joan Vidal, 70 ptes. Per 70 misses celebrades el dia 14 i 15 de març del present any, per l'ànima de Salvi Oller, pagès 
d'Esclet, avui dia 16 de març 1807.  Tinc rebut del cital Vidal, la quantitat de 6 lliures, per 16 misses celebrades

1808 Rebut 1501486 1

Com a comissionat que em trobo pel Magnífic Ajuntament de la present vila de Cassà de la Selva, per a segrestar els Grans de la Casa 
Delmera, de la pròria vila i el seu terme, he rebut de Geroni Oller, pagès, de la pròpia vila, tots els grans pertanyents

1808 Rebut 1631859 2

Rebo de Geroni Oller, 75 lliures, 2 sous i 5 diners, per los tres plaços dels voluntaris, anul.lant qualsevol altre rebut tinga per dita quantitat fet 
per lo Dr. Thomàs Barril,
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1810 Rebut 1501487 1

Tinc rebut jo baix firmat, Joan Ullastres, del veïnat de Rabioses, del terme de Cruïlles, de Geroni Oller, pagès de Cassà de la Selva, 300 
lliures barcloneses i són pel valor dels vestits i calaixeres que pometé a dit Ullastres, per favor del matrimoni

1810 Rebut 1631861 2

Rebo de Geroni Oller, 30 Lliures que ha avançat per pagar la contribució. Cassà 9 novembre 1810.  Llorenç Barril i Idelfons Marull, diputat.

1812 Rebut 1501489 1

Certifico com jo Martí Oller, acòlit i Beneficiat, tinc rebut de Josep Ferrer, de Blanes, 25 Lliures, les quals s'aboanran en les comptes.

1812 Rebut 1631848 2

Els citats Botó, de Cruïlles, manifesten haver rebut de Geroni Oller, pagès de Cassà de la Selva, 300 lliures, i són a bon compte d'aquella 
partida que em prometé en Dot de sa germana Francesca i que prometerem firmar-ne àpoca d'aquesta partida i d'altra

1812 Rebut 1631863 2

Dic jo, baix firmat, com tinc rebut del Sr. Geroni Oller, pagès, de Cassà, 80 ptes, dic 30 Lliures i són per pagar la despesa dels dies que 
estigueren arrestats en aquesta de Girona, per ser el poble atrassat de la Contribució.

1812 Rebut 1631939 2

Com a comissionat que em trobo del Sr. Rafel Boadella, arrendatari de la ciutat de Girona per al segrestament dels grans de Casa Delmera 
de la pròpia vila i terme de Cassà de la Selva.  He rebut de Geroni Oller, pagès, de la dita vila, tots els grans...

1815 Rebuts corresponents a misses del Benefici de Nostra Senyora del Carme, de Cassà de la Selva. 12622 2

Són 61 rebuts, el primer del 1815 i el segon i tercer de 1844 els demés van correlatius dels de l'any 1849 al 1905. Fan referència al 
combrament de les misses corresponents al Benefici del Carme i els firmants són; Narcís Marcillach, prevere 1815; Paladi 
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1815 Rebut 1431009 2

Josep Fages, firma rebut al masover Antoni Frigola, de Vilavenut, de 15 Lliures que els ha deixat per anar de viatge a Barcelona.

1815 Llista de rebuts 1631860 3

Còpia de 8 rebuts a favor de Salvi Oller, d'Esclet. Primer: Com a Tresorer de la Junta del Govern de la present ciutat, Certifico que en el llibre 
de Tresoreria, consta que Salvi Oller, pagà 60 Lliures catalanes, el dia 3-9-1808, en concepte de préstec

1815 Rebuts 1631874 2

Còpia de 8 rebuts firmats a a favor de Salvi Oller, d'Esclet, que ja han estat relacionats en el núm. 1860, veure el detall en aquest número.

1816 Rebut 143877 1

Rebut de Vilamala, procurador, de la quantitat de 13 lliures, 2 sous i 9 diners, a favor de despeses fets contra Falgueras i Mollet.

1816 Rebut 1501521 1

Nosaltres els baix firmats, confessem tenir rebut del Sr. Geroni Oller, pagès, del veïnat d'Esclet, com a elegit Major Delmer d'aquesta 
parròquia en l'any 1816, la quantitat de 4 quarters i 1 quartà, entre forment, mestall i faves.

1816 Rebut 1501491 1

Com a arrendador de la Casa Major Delmera de la parròquia de Cassà de la Selva, rebo del Sr. Geroni Oller,  delmes de dita parròquia de 
Cassà, 40 quarteres de forment, 2 quartans de mestall i 11 quartans de faves, procedents de la collita del mateix....

1817 Rebut 1431016 2

Josep Colomer firma rebut a Antoni Frigola, de Vilavenut, masover de Josep Fages, de 21 Lliures, 2 Sous i 4 Diners, que cobra per compte 
del Sr. Josep Galí, de la Bisbal, i són a compte d'un val que tenia firmat la Rosa Fages, difunta, de major partida....
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1817 Rebut 1431015 2

Josep Pujol, firma rebut a afavor d'Antoni Frigola, pagès masover de Vilavenut, que paga per ordre de Josep Fages, botiguer de Banyoles, la 
quantitat de 34 Lliures barceloneses, com a liquidació de tots els comptes i treballs processats pel citdat notari

1818 Rebut 163 3

Rebut firmat per Josep Oller, a favor de Narcís Oller, d'Esclet, de la quantitat de 80,50 ptes.  a compte de les pensions del Debitori que li 
prestà.

1819 Rebut 1631811 1

REYNO DE FRANCIA, Departamento du Gard. Yo, infra escrito, certifico haver recibido de Francisco Oller i Vidal, labrador de Esclet, mi 
hermano, la cantiad de 400 Libras catalanas a cuenta de mis derechos legitimarios paternos y maternos.

1820 Rebut 1501493 1

Tinc rebut del Sr. Geroni Oller, pagès, de Cassà de la Selva, del veïnat d'Esclet la quantitat de Faves:  7 quartres, 1 quartà i 7 picotins;  Blat 
forment;  29 quarteres, 1 quartà i 2 picotins. Corresponents al Delme de la casa Delmera de l'any 1820.

1821 Rebut 1431027 2

Silvestre Busquets, com a Procurador dels rectors de l'església de Sta. M. dels Turers, de la vila de Banyoles, firmo rebut a Antoni Frigola, 
pagès de Vilavenut, de la quantitat de 6 Lliures barcelones, com a pagament de la pensió d'un Censal de l'any 1818

1821 Rebut 1501494 1

Com a subcol.lector de les Cases Majors Delmeres, he rebut de Geroni Oller, d'Esclet, elegit per major Delmer, en el proppassat any 1820,  5 
Lliures i 5 Sous i són pel que correspon al Carnalatge de dit any, de la parròquia i delmar de Cassà de la Selva.
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1823 Compte de mestre de cases 1431030 2

Compte del mestre de Cases, Sr. Falgas de Vilademuls per obres fetes, sembla ser al mas Conill, del mateix lloc per un preu de 50 Lliures, 
17 Sous i 8 diners, i que firma haver-les rebut en Joaquim Casademont, mestre de cases de Pujals dels Cavallers.

1824 Rebut 132285 1

Ramon Roura, procurador de la vila d e Blanes, confirma haver passat comptes amb Geroni Oller i Gelabert i Aixides, pagès de Cassà de la 
Selva, de tot el que es devia de les medicines venudes en la botiga de l'apotecari Bardera, de Blanes.

1824 Rebut 1631945 2

Com a comissionat del Arrendatari de la Casa Delmera de la present vila, per la col.lecta del present any, rebo de Geroni Oller, pagès, del 
veïnat de Esclet, parròquia de la mateixa vila, 13 quarteres, 2 quartans de forment; quatre quarteres i 2 quartans 

1827 Rebut 143881 1

Joan Cortina firma rebut al Regidor Degà de Cassà de la Selva, el Sr. Jereoni Oller, de la quantitat de 200 Lliures corresponents al 20 % del 
dret de Propis de l'any 1826.

1828 Rebut 1431036 2

EN Jordi Caumeta, certifica que en Frigola, masover de l'heretat del Sr. Josep Fages, ha pagat 26 duros de plata d'un Val que li tenia firmat el 
Sr. Ramon Fages i la Sra. Rosa Fages.

1828 Rebut 1431034 2

El rector de Vilademuls certifica que el mas Conill de Vilavenut paga cada any a les Misses d'Estaca de la pròpia esglesia de Vilavenut, 2 
Lliures i 6 Diners i un mallal d'oli, per a l'Obra de la citada església i té pagat fins el present dia 8 d'abril de 1828.
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1828 Rebuts 1431035 2

Rebuts firmats pels dos titulars corresponents a obres fetes al mas Conill de Vilavenut. El primer per la quantitat de 23 Lliures i 19 Sous ; i el 
segon per un  import de 7 lliures i 10 Sous.

1829 Rebut 1461221 3

Francesc Estench, d'Olot, declara que en vista de la cessió que li ha fet Joan Coll i Casamitjana, de les dietes i bestrets i demés honoraris de 
la Causa seguida contra Joan Quintanas i Pere Banús, de Sant Esteve de Llémena, les quals dietes i bestreets, acredita,

1831 Rebut 1631879 2

Tinc rebut de Geroni Oller, pagès, de cera m'ha pres per la sua madrastra per los funerals, 6 Lliures, 8 Sous i 2 Diners.

1831 Rebut 1631881 2

Tinc rebut de Geroni Oller, la suma de 31 Lliures, 1 sous, qual són per l'enterrament, funeral i demés drets parroquials de la difunta Maria 
Oller i Vidal, madrastra sua.

1831 Rebut 1631876 2

El sr. Geroni Oller, ha entregat 20 ptes., per 20 misses, de lo que dono fe en aquest Convent de Pares Caputxins de Girona. Fra Joan de 
Sant Feliu de Guíxols.

1831 Rebut 1631877 2

Certifico com jo subsíndic d'aquest Convent de St. Francesc, de Girona, he rebut del Sr. Geroni Oller, la suma de 30 ptes. Per la celebració 
de 30 misses, per l'ànima de la Sra. Maria Oller i Vidal, difunta.

1831 Rebut 1631880 2

DIA 14-9-1832, tinc rebut de Geroni Oller, 22 Sous de tocar a mort per la Maria Vidal i Oller.
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1831 Rebut 1631878 2

Dic jo, baix firmat, com tinc rebut de Geroni Oller, tres quarteres de blat que serviren per els funerals de Maria Oller i Vidal, la seva madrastra. 
Firmo jo Francesc Oller, flaquer.

1831 Rebut 1631875 2

Rebut firmat per Jaume Baguer, amb autorització de Rafel Baguer a favor de Geroni Oller, de la quantitat de 9 ptes. Per la caixa de la difunta 
Maria Oller, sa madrastra.

1833 Rebut 1631912 2

Dich jo baix firmat com tinc rebut del Sr. Geroni Oller, d'Esclet, tot lo que conté la part de grans del present any de la part del Delme. Esclet, a 
3-9-1833. Caietà Ferrusola. V.B. Jose Thos, Bayle.

1834 Rebut 1481320 2

La Diòcesi de Girona per Reial Gràcia d'Excusat, firma rebut a l'Antoni Frigola, pagès de Vilavenut, de l'import de 22 Lliures i 10 Sous pel  
primer termini de l'arrendament atorgat a favor del citat Frigola, en pública subhasta per l'Escusat del poble

1838 Compte i rebut 1501507 1

Compte del treball que s'ha fet a la Casa de Margarida Rabassa, a favor de Carles Gallart, mestre de cases, el dia 10-7-1838.:  48 Lliures i 1 
Sous; Dia 7, un jornal: 1 Lliura; Calç, una quarterada i mitja: 12 Lliures; manobre, un joranl: 1 Lliura.

1838 Compte i rebut 1501505 1

Compte del treball i material que ha fet servir Carles Gallart, mestre de cases a compte de Margarida Rabassa. Treball de mestre de cases 
de Gener al Maig, valor 15 Lliures; Calç i 4 gavetes:  8 Lliures; maons: 5 Lliures.  Total 28 Lliures.  Rebut de Marg
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1838 Rebut 1501506 1

Compte de mon treball jo, Fèlix Llorens, fuster, fet a la casa que habita Nicolau Rabassa. Per los parmodos del balcó:  5 ptes.; més, per la 
demés fusta de dit balcó: 7 ptes.; més, per claus: 1 pta.; més, per mon treball: 4 ptes.;  Total 17 ptes.

1838 Rebut 1501504 1

Ha pagat Segimon Ferrer, totes les pensions vençudes que són 88 Lliures que paga fins a l'any 1838; Jo  he entregat, la dita partida a 
Margarida Rabassa, de Blanes. 14 setembre 1838. Ramon Roure, en dit nom.

1839 Rebut 1501515 1

He rebut de Geroni Oller, el 4t termini de Contribució del corrent any, 34 Lliures, 7 Sous i 4 Diners.  Cassà, agost a 23 de 1839. Vilallonga, 
col.lector.

1839 Rebuts 1501510 1

He rebut de Geroni Oller, la primera terça del Cadastre del corrent any: 24 Lliures, 7 Sous i 4 Diners. Cassà, juny a 25 de 1833.  Vilallonga, 
col.lector.     He rebut de Geroni Oller la segona terça del Cadastre del corrent any: 34 Lliures, 7 Sous i 4 Diners.

1839 Rebuts 1501508 1

Tinc rebut de Casa Oller d'Esclet, com a terratinent pels trimestres 1r a 7è, PER NS. I --- DÈFICITS 40 Rls i pels mesos de gener, febrer, 
març, Abril, maig, juny, juliol, agosts, setembre octubre, novenbre i desembre de present any,

1840 Rebut 1501518 1

Carles Vilallonga, com a Col.lector de Contribucions d'aquesta, he rebut de Geroni Oller, la quantitat de 60 Lliures, 1 Sous i 4 Diners que 
formen el valor total de dos trimestres, primer i segon, de l'any 1841, en la qual quanittat líquida abonada la mitja terç
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1840 Rebut 1501517 1

He rebut de Geroni Oller, l'últim termini del Dipòsit de la Guerra pels mesos inclòs el 14 de març de 1839 que importen 34 Lliures, 7 Sous i 4 
Diners i per el primer termini de contribució del corrent any, 31 Lliures i 8 Sous.  Cassà de la Selva, 9 febrer

1844 Rebut 1631885 2

Rebo del Sr. Oller, pagès de Cassà, 24 quarteres de forment i 4 quintars de faves, quals fruits són procedents del Delme de la casa de dit 
Sr., en qualitat de Casa Delmera de dita parròquia, per la present collita de 1844.  Qual Casa Delmera té arrendada 

1846 Rebut 1431052 2

Com  a Administrador de les rendes de la Casa Hospital de Girona, he rebut de Bonaventura Frigola, Batlle de sac de Vilavenut, 20 
quarteres, i 10 picots de blat; 9 quarteres, 2 quartans i 10 picots d'ordi; 15 quarteres, 1 quartà i 6 picots de civada

1847 Nota de pagament de pensions 1471275 2

Nota del pagat del primer arrendament per satisfer les pensions que havia pagat el Dr. Puig de la Bellacasa, com a fermança, vençudes fins 
el passat abril, de  896 Lliures i 16 Sous

1848 Rebut 140666 1

He rebut de Josep Brugada, masover del mas Fontanilles, la quantitat de 10 duros que corresponen pagar al seu amo en Geroni Oller, de 
Cassà de la Selva, per dos terminis vençuts a dia d'avui del préstec forços manat pel Govern, a 5 duros cada un.

1848 Compte de treballs de fusteria 1631887 2

Compte del treball de fuster que s'ha fet per la casa de Geroni Oller.  Hi ha el detall de totes les partides amb al preu de cada una que pugen 
en Total 116 Rals.  Tinc rebut de Francisco Palau, dita partida.
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1849 Rebut 140667 1

He rebut de Francesc Oller, la quantitat dde 48 rals de billó, per a saldar tots el comptes i per tal que així consti firmo el present a Cassà de la 
Selva, a la data indicada.

1849 Rebut 1631916 2

Com a cobrador de Contribucions, he rebut de Geroni Oller, la quantitat de 37 Rals, que li corresponen en el repartiment de 12 novembre 
darrrer, de la Contribució d'Esquadres de Valls, pobres i altres despeses.

1850 Rebut 140669 1

He rebut de Geroni Oller, 12 Rals per la Contribució de Transports corresponents a l'any 1850.

1851 Rebut 140671 1

He rebut per mà de Candi Oller, la quantitat de 110 Rals que,Francesc Oller, em devia per 5 mensualitats i mitja per instruir als seus fills.

1852 Rebut 140674 1

Jo el baix firmant he rebut 9 duros menys 16 quarts que m'ha pagat en Josep Mostillo per a entregar a Frances Oller, de Cassà, import que 
deixo abonat en compte.

1852 Rebut 1491468 1

Joan Coll i Vilà, fuster de Cartellà, certifica haver rebut de Joan Coll i Batlle, pagès del lloc de Ginestar, la quantitat de 275 Lliures 
barceloneses.

1853 Rebut 1631855 2

Rebut signat per Jaume Adroher, a favor de Francesc Oller, de la quantitat de 33 Rals i 6 meravedisos, valor de la mercaderia que 
prengueren en dita, pel difunt pare Geroni Oller.
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1853 Rebut 1631850 2

Rebut firmat per Narcís Vidal, a favor de Francesc Oller i Vidal, d'Esclet, de la quantitat de 30 ptes., per l'almoina de 20 misses resades i 
celebrades per l'ànima de son pare Geroni Oller, difunt.

1853 Rebut 1631853 2

Rebut firmat per Joan Barnada, per compte dels titulars indicats, a favor de Francesc Oller, de la quantitat de 5 ptes. Per a dur el seu pare a 
la sepultura.

1853 Rebut 1631851 2

Rebut signat per Ramon Casanova, prevere, a favor de Francesc Oller, de la quantitat de 140 rals per l'almoina de 28 misses que han de 
celebrar-se per l'ànima del difunt Geroni Oller, d'Esclet, a 5 rals cada una.

1853 Rebut 1631889 2

Rebut de Geroni Oller, per mans de son fill Candi Oller, de la quantitat de 14 duros i són per medició i plànol de la seva propietat situada a 
Cassà de la Selva i terratinent de Caldes de Malavella.

1853 Rebut 1631854 2

Rebut firmat per Joan Barnada, fuster,  a favor de Francesc Oller, de la quantitat de 33 ptes i 3 rals, per preu del bagul del Sr. Geroni Oller, 
difunt, i despeses de fuster i roba .

1853 Rebut 1631852 2

Rebut firmat per Josep Carbó, sastre, a favor de Francesc Oller, d'Esclet, de la quantitat de 55 rals en concepte d'ornaments del feretre del 
seu pare.
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1853 Rebut 1631890 2

Per la casa d'en Oller d'Esclet, per emblanquinar la Casa de la Carbonera, el dia 12 d'abril de 1853, calç i treball; per emblanquinar la casa 
del Passeig el dia 30 de juny de 1853, treball de mestre 3 jornals; Total 86 Rals.

1854 Rebut 140678 1

El sotasignant confessa haver rebut de Candi Oller, la quantiat de 20 Rals com a valor de les mensualitats del seu nebot en Salvi Oller.

1854 Anotació 1631849 2

Sobre on consta la nota següent: Rebuts de les misses, enterrament i honres de tocar a mort i de la cera que se va gastar, el bagul i 
portadors, tots aquest rebuts los he pagats jo Francisco Oller, per l'ànima de mon pare Geroni Oller, difunt i que al cel

1854 Compte i rebut de despeses 1631786 1

Josep Jubert, presenta un compte de despeses i firma rebut de les mateixes a favor de Candi Oller, de la quantitat de 17 Rasl de billó.

1854 Despeses d'enterrament de Salvi Oller 1631778 1

El Cementiri públic de Girona, fa rebut de les depeses corresponents a l'enterrament de Salvi Oller, per un total de 24 Rals de billó.

1854 Rebut 1631846 2

Rebut firmat per Francesc Vidal, a favor de Francesc Oller, d'Esclet, de la quantitat de 75 rals de billó per l'almoina de 15 misses per l'ànima i 
obligacions de Geroni Oller, son pare.

1854 Rebut 1631842 2

Rebut firmat per Miquel Iglesias  a favor de Francesc Oller i Vidal, d'Esclet, per mans de son germà Candi, de la quantitat de 9 duros i 4 ptes. 
I dos rals, i són pels treballs de cantar de quatre individus, celebració de 3 misses, almoina 6 rals cada una
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1854 Rebut 1631841 2

Jaume Adroher, firma rebut a favor de Francesc Oller, d'Esclet, de la quantitat de 29 ptes. I 5 quartos, valor de la cera que s'ha gastat per 
honres i enterrament de son pare Geroni Oller.

1854 Rebut 1631840 2

Joep Deulonder firma rebut a favor de Francesc Oller, d'Esclet, de la quantitat de 83 ptes. que són l'import de l'enterrament i funerals del Sr. 
Geroni Oller, son pare, que s'han celebrat en l'església de Cassà de la Selva.

1854 Rebut 1631784 1

Joaquim Jubert, firma rebut a favor de Candi Oller, de la quantitat de 80 Rals de billó  per les visites fetes al seu difunt nebot i a l'avia i a la tia 
d'aquest.

1854 Rebut 1631781 1

Narcís Peris firma rebut a favor de Francesc Oller, de la quantitat de 45 Rals i 2 maravedís, valor de 5 Lliures de cera blanca que ha comprat 
per a l'enterrament del seu difunt fill.

1854 Rebut 1631780 1

Pere Martí, firma rebut a favor de Candi Oller, per un import de 4 duros, per la celebració de 20 misses, per l'ànima de Salvi Oller, difunt.

1854 Rebut 1631843 2

Esteve Ribas, prevere, firma rebut a favor de Francesc Oller i Vidal, d'Esclet, per mans  del seu germà Candi, la quandtitat de 60 Rals de 
billó, per 15 misses a 4 rals cada una, en sufragi de l'ànima de seu difunt pare Geroni Oller
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1854 Rebut 1631844 2

Francesc Vidal, firma rebut a favor de Francesc Oller i Vidal, per mans de Candi Oller, el seu germà, la quantitat de 135 Rals de billó, per 
l'almoina de 27 misses per l'ànima i obligacions de Geroni Oller, el seu pare.

1854 Rebut 1631848 2

Rebut firmat per Josep Pasqual, a favor de Francesc Oller, de la quantitat de 3 ptes. De tocar a mort, pel seu pare difunt el dia 23 de gener 
de 1854.

1854 Rebut 1631782 1

Jaume Puigvert, prevere, firma rebut a favor de Francesc Oller, per l'ìmport de 10 Lliures que són pels oficis d'enterrament i funeral i missa 
d'eixida que s'han celebrat en l'església de Ntra. Sra. Dels Dolors, per sufragi de l'ànima del difunt Salvi Oller.

1854 Rebut 1631892 2

Rebut per treballs de la casa que cuida el Sr. Josep Muntells Pares.  Treballs, calç   i guix. Suma total 50 Rals.

1854 Rebut 1631894 2

Per la casa del Sr. Oller, d'Esclet, que cuida el Sr. Josep Montells, situada davant de can Ramon Farrise, per reparacions a la casa; Treball, 
Guix, maons, calç, passamans i canons, treball de mestre, treball de manobre, tragines de sorra i pedra, rajola.

1854 Rebut 1631845 2

Rebut firmat per Mateu Casademont, prevere de Girona, a favor de Francesc Oller, d'Esclet, per mans del seu germà Candi, la quantitat de 
75 rals, per 15 misses de caritat 5 rals cada una, en sufragi de l'ànima de Geroni Oller, el seu difunt pare.
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1854 Rebut 1631893 2

Compte de la Casa del Sr. Oller. Una clau i adobar el pany de la porta del segon pis; adobar un golfo per dita porta; adobar el pany de la 
prota de mar.  Total 8 Rals.  Rebuda dita partida del Sr. Josep Montells.

1854 Rebut 1631847 2

Rebut firmat per Pere A Dalmases a favor de Francesc Oller, de la quantitat de 900 rals d'almoina per a la celebració de 180 misses per 
l'ànima i obligacions de Geroni Oller, el seu pare.

1854 Rebut 1631783 1

Llorenç Trobat firma rebut a favor de Francesc Oller, de la quantiat de 5 pessetes, per convidar i cuidar de l'entrrarment del seu fill.

1854 Rebut 1631777 1

Josep Figueres firma rebut a favor de Josep oller, de la quantitat de 118 Rals de billó per import del bagul i roba per a cobrir-lo que es va fer 
per al seu nebot Salvi Oller.

1854 Rebut 1631891 3

Per emblanquinar i comendar la casa del Passeig del Sr. Oller, d'Esclet, el di 10-8-1854; treball 2 joranls, calç, guix, maons, terra negra i 
groga. Suma 49 Rals i 17 maravedís.

1856 Carta de pagament 132289 1

Carta de pagament de la quantitat de 2350 Lliures barceloneses, atorgada per Rita Oller i Vidal, veïna de Sant Miquel de Fluvià, amb 
consentiment i aprovació de Miquel Girbau, el seu marit, a favor de Francesc Oller i Vidal, veí d'Esclet del terme de Cassà.

1856 Rebut 140680 1

El titular confessa haver rebut de Candi Oller, la quantitat de 10 Rals en pagament de dues mensualitats del seu nebot en Narcís Oller.
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1856 Rebut 140681 1

Rebut firmat per Manuel Rató a favor de Candi Oller, de la quantitat de 30 Rals per l'import de 6 mesos del seu nebot en Narcís Oller, 
corresponents als mesos de març a Agost.

1857 Rebut 140682 1

Mnauel Nató firma rebut a favor de Candi Oller, de la quantitat de 50 Rals, import de 5 mensualitats del seu nebot en Narcís Oller, 
corresponents als mesos de setembre a gener.

1857 Rebut 140683 1

Rebut signat per Manuel Mató, de Girona, a favor de Candi Oller, de la quantitat de 80 Rals corresponents a 10 mensualitats del seu nebot 
Narcís Oller, corresponents als mesos de febrer a novembre.

1857 Certificat 1621690 3

A Camós als 11-1-1857. Certifico jo baix firmat haver rebut 30 Lliures barceloneses de Jaume Mir i Casamitjana, a compte d'aquelles 130 
lliures, 15 Sous i 3 Diners, d'aquell Debitori que firmà son pare Joan Coll i Casamitjana, a mon difunt pare Miquel Mariscot.

1858 Rebut 140684 1

El sotasignant Joan Bargeli, confessa haver passat comptes amb   Francesc Oller, d'Esclet, de totes les feines i treballs fets fins al dia d'avui.

1858 Compte de treballs de ferreria i cures d'animals 143908 1

Detall dels treballs de ferreria i de cures als animals propietat de  Franesc Oller, d'Esclet, efectuat per Jaume Perpinyà, menescal de Cassà 
de la Selva.

1859 Minuta 140687 1

Comptes dels honoraris per l'assistència d'una malaltia de Narcís Oller, en la casa de Candi Oller, per un import de 17 visites i 343 Ralls.
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1859 Rebut 140685 1

Compte i rebut firmat a favor de Candi Oller, de les mensualitats i articles lliurats al seu nebot en Narcís Oller, dels del dia 31 de gener fins 
avui., per un import de 76 Rals.

1859 Rebut 1631790 1

Reyno de Francia. Departamento de l'Olliers. Yo en fin escrito declaro haver recibido de Francisco Oller y Vidal, labrador de Esclet, mi 
hermano, la suma de 400 Libras a cuenta de mis derechos legítimos paternos y maternos. Hecho en Doyet a 20-12-1859.

1860 Rebut 140690 1

Joan Barnada, fsuter, confessa tenir rebut de Francesc Oller, d'Esclet, la quantitat de 24 pessetes, import del bagul del difunt Candi Oller, 
que va morir el dia 22-7-1860 i 7 ptes per portar el difunt a sa sepultura.

1860 Rebut 140700 1

Rebut firmat per Josep Pasqual a favor de Francesc Oller, d'Esclet de la quantitat de 5 ptes. pels treballs de tocar a mort pels funerals i 
honres fúnebres del seu germà Candi Oller, el dia 14 de setembre de 1860.

1860 Rebut 140692 1

Tinc rebut de Josep Oller, 5 duros per 20 misses per l'ànima de Candi Oller.

1860 Rebut 140695 1

He rebut de Francesc Oller, per compte del seu germà Candi, la quantiat de 400 Rals, import dels medicament subministrats a aquest darrer.

1860 Rebut 140691 1

He rebut de Francesc Oller i Vidal, d'Esclet, la quantiat de 200 Rals, en motiu de les consultes fetes al seu dfiunt germà Candi Oller i 
Vidal,Notari de Girona.
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1860 Rebut 140698 1

Rebut firmat per Jaume Adroher, a favor de Francesc Oller, d'Esclet, per la cera gastada en l'enterrament i honres fúnebres del seu germà 
Candi, de la quantitat de 14 Rals i 6 p.

1860 Rebut 140702 1

Salvi Cabruja firma rebut de 500 Rals a favor de Josep Oller, de Cassà, per l'almoina de celebració de 100 misses en sufragi del seu germà 
difunt, en Candi Oller.

1860 Rebut 140697 1

Rebut a favor de Francesc Oller, d'Esclet, pels honoraris d'haver assistit al seu germà Candi, firmat per Josep Berdaguer, de la quantitat de 
320 Rals.

1860 Rebut 140693 1

He rebut de Francesc Oller, l'almoina de 250 Rals per la celebració de 50 misses en sufragi del seu difunt germà, Candi Oller.

1860 Rebut 140688 1

Compte i rebut pagat per Candi Oller de les mensualitats i articles que durant un any s'ha lliurat al seu nebot Narcís Oller, per un import de 
220 Rals.

1860 Rebut 140696 1

He rebut de Josep Oller, 11 Rals per la mensualitat vençuda avui del seu nebut Narcís Oller.

1860 Rebut 140689 1

Salvador Torroella confesa haver rebut de Josep Oller, la quantitat de 150 Rals de billó en motiu de la celebració de trenta sufragis de misses 
per l'ànima del seu germà difunt en Candi Oller.
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1860 Compte de treballs de ferreria 143910 1

Detall dels treballs de ferreria fets per Jaume Perpiña, per compte de Francesc Oller, d'Esclet, amb detall de cada un dels treballs i el seu 
preu.

1860 Compte de treballs de ferreria 143909 1

Detall dels treballs de ferreria fets per compte de Francesc Oller, d'Esclet,  duts a terme per Jaume Perpinyà, amb detall de cada un dels 
treballs, la data en que es feren i el el preu de cada un. Es passaren comptes el dia 12-1-1860.

1860 Rebut 143911 1

Rebut signat per Jaume Perpinyà a favor de Francesc Oller, d'Esclet  corresponet al període de 25-12-1857 fins al 25-12-1860, en el qual s'hi 
fan constar els arrendaments d'una casa que el citat Perpinyà, paga al dit Oller.

1860 Rebut 1481333 2

Josep Tarrats, firma rebut a favor de l'Alcalde de Camós, de la quantitat de 84 Rals, per les dietes ocasionades per l'apremi que sobre el 
districte ha recaigut per no haver presentat la Cartilla d'Avalució a l'Administració d'Hisenda pública.

1860 Rebut 1631814 1

RECIBO. REYNO DE FRANCIA, DEPARTAMENTO DU GARD. Yo, infra escrito, certifico haver recibido de Francisco Oller i Vidal, labrador, 
de Esclet, mi hermano, la suma de 400 Libfras Cagalanas a cuenta de mis derechos legitimarios paernos y maternos.

1861 Rebut 1631792 1

Reyno de Francia. Departamento de l'Allier.   Yo en fin escrito declaro haver recibido de Francisco Oller y Vidal, labrador d'Esclet, mi 
hermano, la suma de 400 Libras a cuenta de mis derechos legítimos paternos y maternos. Hecho en Doyet a 6-2-1861.



Inventari Pàgina 220

10/08/2019Data:
(per nivell)

AMCS - Fons Oller

Cronologia Títol CapsaCodi

Documentació patrimonal Administració del patrimoni Rebuts01.02.10.04.000.00.0 FAMÍLIA I PATRIMONI

Carpeta

1862 Comptes de treballs de ferreria 143912 1

Detalls dels treballs de ferreria fets per Jaume Perpinyà, per compte de Francesc Oller d'Esclet, amb detall de cada treball, amb la seva data i 
preu de cada un. A la liquidació es fa constar el preu de  l'arrendament d'una casa a favor del citat Oller.

1863 Carta de pagament 132291 1

Carta de pagament i transició firmada per Caietana Oller, a favor de Francesc Oller, el seu germà, la primera veïna de Girona, i el segon de 
Cassà de la Selva, de la quantitat de 150 Lliures barceloneses.

1863 Compte de treballs de ferreria 143914 1

Detall dels treballs de ferreria fets per Jaume Perpinyà, de Cassà, per compte Francesc Oller, d'Esclet, amb detall de cada partida, amb la 
data i preu. A la liquidació es fa constar que es descompta el preu de l'arendament de la casa arrendada pel citat Perpinyà.

1863 Rebut 1631894 2

REYNO DE FRANCIA. DEPARTAMENTO DE LA SARTHES. Yo, en fin escrito, declaro haver recibido de Francisco Oller i Vidal, labrador 
d'Esclet, mi hermano, la suma de 400 Libras a cuenta de mis derechos legítimos paternos y maternos. Hecho a Sablé-sur-Sarthes.

1864 Rebut 1631791 1

REYNO DE FRANCIA. Departamento de la Sarthe. Yo en fin escrito declaro haver recibido de Francisco Oller y Vidal, labrador d'Esclet, mi 
hermano la suma de 400 Libras a cuenta de mis derechos legítimos paternos y maternos. Hecho en Sablé sur Sarthe, el 14-12-1864

1865 Rebut 136505 2

El Tresorer d'Hisenda Publica firma rebut de 3,777 Escuts a favor d'Ignasi de Balle, veí de Tarragona, en concepte de redempció d'un cens 
d'una finca situada a Sant Marti Vell.
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1865 Rebut 1621691 3

Com a administrador de les rendes de la Causa Pia de Masó, de Galliners, rebo de Bonaventura Frigola, pagès, de Vilavenut, la quantitat de 
22 Lliures, 10 Sous, per 5 pensions vençudes la darrera en la quinzena de febrer de 1860, són del Censal de capital 15

1865 Rebut 1631794 1

REYNO DE FRANCIA. DEPARTAMENTO DE LA SARTHES. Yo, en fin escrito, declaro haver recivido de Francisco Oller Vidal, labrfador de 
Esclet, mi hermaqno, la suma de 400 Libras a cuenta de mis derechos legitimos paternos y maternos.  Hecho a Sablé-sur-Sarthes, 

1867 Rebut 1621693 3

Com a Administrador de les rendes de la Causa Pia de Masó, de Galliners, he rebut de Bonaventura Frigola, pagès de Vilavenut, la quantitat 
de 165 Rals, 12 cèntims, en els que s'han descomptat el 12 %, per 4 pensions del Censal de capital 150 Lliures

1867 Rebut 1621692 3

Com a procurador d'Honorat Viader, de Galliners, he rebut de Bonaventura Frigola, de Vilavenut, la quantiat de 82 Rals, en la que queda 
descomptat el 14 %, per dues pensions, la darrera del 15 febrer 1863, del Censal de 150 Lliures i pensió anual 4 Lliures

1867 Rebut 1631795 1

REYNO DE FRANCIA.  DEPARTAMENTO DE SEINE ET OISE. Yo, en fin escrito, declaro haver recivido de José Oller i Vidal, Procurador 
causídico del Juzgado de 1ª instància de Santa Coloma de Farners, mi hermano, la suma de 206 ptas., sea 40 duros (o 800 Reales)

1868 Rebut 140703 1

Rebut firmat per Manuel Nató de la quantitat de 64 Ralls a favor de Candi Oller, Notari de Girona, corresponents a 8 mensualitats del seu 
nebot Francesc Oller.
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1868 Rebut 1631762 1

Enric Massaguer firma rebut a favor de Francesc Oller, hisendat, de la quantitat de 10 duros, per cinc consultes i tres visites realitzades 
durant la malaltia de la seva muller.

1868 Rebut 1631758 1

El mossèn Joan Soler i Babot, de Girona,  firma rebut a favor de Francesc Oller, de Cassà, per 300 misses, a raó de 7 Sous i 6 diners cada 
una, i són per l'ànima de la seva muller, Paula Vila.

1868 Rebut 1631755 1

Joan Barnada firma rebut a favor de Francesc Oller, de la quantitat de 36 ptes. Pel bagul de difunta Paula Oller i Vila.

1868 Rebut 1631759 1

Benet Planagumà, prevere, firma rebut a favor de Francesc Oller i Vidal, de la quantitat de 12 duros i 10 Rals, que són l'estipendi d'uns 
funerals celebrats per l'ànima de Paula Oller i Vila, la seva muller.

1868 Rebut d'un enterrament 1631757 1

Jaume Adroher firma rebut a favor de Francesc Oller, de la quantitat de 14 Lliures i 9 Sous, valor de la cera que ha gastat per l'enterrament i 
honres fúnebres de la seva esposa, Paula Oller i Vila.

1869 Rebut 140704 1

Rebut de les coses embargades i depositades a la Casa Capitular d'aquesta vila amb procediments governatius, de 9 quarteres i mitja de blat 
de propietat de Francesc Oller i Vidal, com a pagament de la quota que li fou imposada en el repartiment veïnal apr
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1869 Rebut 1461230 3

Francesc Roca, reconeix haver cobrat de Jaume Coll i Casamitjana la quantitat de 300 Lliures barceloneses, a compte de les 3.000 Lliures a 
pagament que cauen el 30 de febrer, de cada any, que he entregat a Josep Bosch i Francesc Roca, el seu gendre.

1870 Rebut 1461231 3

Josep Bosch, de Girona, reconeix haver cobrat de Jaume Coll i Casamitjana, la quantitat de 300 Lliures, a compte de les 3.000 Lliures que 
cosnten en escriptura, en poder del notari Antigós, les que reben en Josep Bosch i en Francesc Bosch, sogre i gendre.

1871 Rebut 1621694 3

Com a Administrador de la causa Pia de Masó, de Galliners, he rebut de Josep Frigola, pagès de Vilavenut, la quantitat de 165 Rals, en els 
que s'han descomptat el 14  %, per 4 pensions d'aquell Censal de 150 Lliures i pensió anual 4 Lliures i 10 Sous.

1871 Rebut 1631805 1

REYNO DE FRANCIA. DEPARTAMENTO DE LA ALLIER. Yo, en fin escrito, declaro haver recivido de Francisco Oller i Vidal, labrador, 
d'Esclet, mi hermano, la suma de 30 Onzas ( 960 Reales) a cuenta de mis derechos legitimos paternos y maternos. Hecho a Montluçon

1872 Rebut 1631897 2

Tinc rebut de Francesc Oller i Vidal, de Cassà, 200 misses d'almoina 6 rals una i son per supfragi de l'ànima de Paula Oller i Vidal,

1872 Rebut 1631899 2

Benet Planagumà firma rebut a Francesc Oller, de la quantitat de 17 duros i 10 rals, com a estipendi d'uns funerals celebrats pel sufragi de 
l'ànima de Paula Oller.
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1872 Rebut 1631806 1

ROYAUME DE FRANCE. PARIS. Je sous signé, Jayme Oller y Vidal, certifie avoir reçu de François Oller y Vidal, mon frère majeur, 
proprietaire d'Esclet, de Cassà de la Selva, la somme de 185 Livres catalanes, pour total complet de mes droits legitimes....

1872 Rebut 1631826 1

Reyno de Francia. Departamento du Gard.  Yo, infra escrito, certifico haver recibido de Francisco Oller i Vidal, hacendado de Esclet, mi 
hermano, la suma de 350 libras catalanas, por completo de mis derechos legitmarios paternos y maternos y demás....

1872 Rebut 1631898 2

He rebut de Francesc Oller, la quantitat de 40 ptes. I un ral, pel valor de 4 trossos de teia, ciris i candeles que ha gastat per l'enterrament i 
honres de la seva mare Paula Oller.

1874 Rebut 1631987 3

Full de paper deteriorat on en la part superior n'hi manca una part que afecta el text, es transcriu la part llegible:  ..... De ...... Coll  ....... 
Quanitat de 80 duros .............. De la escriptura que consta en poder del Notari Artigas.

1875 Rebut 140707 1

Tarrats, recaptador firma rebut a Francesc Oller i Vidal, d'haver pagat la contribució territorial de gener a juny del 1857, per un import de 224 
ptes. i 14 cèntims, de dos trimestres.

1875 Rebut 1481340 2

L'Ajuntament de Camós  firma rebut a Jaume Coll i Mir de la quantitat de 200 Rals, per l'avançament de contribució manat pel Capità, Jorge 
Persilo.
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1876 Rebut 143924 1

Mariano Teixidor, firma rebut a favor de Francesc Oller i Vidal, de la quantitat de 268 Rals, import d'unes ferradures i eines subminisrades 
dels del 17-8-1873 al al 15-8-1876.

1876 Rebut 1481341 2

Antoni Mateu, firma rebut a favor de Jaume Coll, de Sant Vicenç de Camós, de la quantitat de 225,90 ptes. En préstec de 175.000.00 de ptes 
per a canviar en làmines.

1877 Rebut 131154 2

Rebut de Mercader Frigola i Cardoneda, de Cassà, a favor de Narcís Oller i Vila, de la quantiat de 28 ptes. Coresponents a contibucions 
d'una peça de 8 vessanes del mas Estrach.

1877 Rebut 140710 1

Francesc Oller, firma rebut a Josepo Pasqual, de 32 duros, per l'arrenament d'un any de la casa del Passeig de Blanes, a compte dels 7 anys 
i mig que està devent d'arrendament.

1877 Rebut 143926 1

Jaume Perpinà, firma rebut a favor de Francesc Oller, d'Esclet de la quantait de 320 Ptes. corresponents a l'import del saldo dels comptes, 
entre els dos, des del 25-12-1856 fins al 1-9-1874.

1877 Rebut 1461232 3

He rebut jo Josep Bosch, de Jaume Casamitjana, la quantitat de 80 duros i per tal que consti a on convingui li lliuro i firmo el present rebut, en 
Banyoles, a la data indicada, i per nos saber escriure o firma a prec meu en Pere Guardiola.
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1877 Rebut 1461233 3

He rebut jo Josep Bosch, de Jaume Coll, la quantitat de 80 duros, i serveixen per una paga del dret de llegítima de la meva esposa 
Francesca Coll de Bosch. Fet a Girona, i firma a prec meu, en Francesc Bonet.

1877 Rebut 1621695 3

Rebut de Josep Frigola, Jurge Municiapl suplent que fou d'aquest Jutjat el darrer bienni, per mà del Jutge Municial, D. Manel Faras, el Judici 
verbal en rebelia instat per Manle Ayats, contra Joaquim Anglada, els dos d'aquest districte, el 2-11-1876

1877 Rebut 1631769 1

Josep Oller i Vidal , firma rebut a favor del seu germà, Francesc Oller, de 573 duros per 4 pensions de Debitori de 4.400 Lliures que li té 
firmat, junt amb el seu fill,  Narcís, pensions que són vençudes des del 5-12-1876

1879 Lliurament de mercaderies a Francesc Oller 140717 1

Segimon Torrent entrega 100 duros a Francesc Oller i Vidal per les mercaderies de la Barberia que tenia Josep Pascual, quedant-li a deure 
30 duros i 11 rals i quedant-se la màquina de fer sabó i els instruments de treballar, etc.

1879 Rebut 140719 1

Anton Puigbert, firma rebut a Salvador Massaneda, de Blanes,  de 26 rals per uns ferros pels fogons i unes rajoles.

1879 Rebut 140721 1

Rebut signat per J. Roig a favor de Salvador Massaneda, llogater de la casa de Francesc Oller, de la quantitat de 29,35 ptes.

1879 Rebut 140718 1

S. Ferrer, firma rebut a Segimon Ferrer, de Blanes, dels efectes que li dóna en Josep Pascual que eren de la botiga de Blanes i queda en 
poder de J. Torra la màquina de sabó, amb tots els efectes de la nota d'inventari que queda en poder dels dos.
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1879 Rebut 140 1

Rebut signat per Ferran Pla a favor de Joan Oller, del material que s'ha fet servir en la casa d'aquesta darrer per la quantiat de 29,32 ptes.

1879 Rebut 1461234 3

Francesca Casamitjana, muller de Josep Bosch, confessa haver rebut del seu germà, en Jaume Coll i Mir, la quantitat de 160 pres a compte  
del que li deu. Fet a Banyoles i firma en Pere Gallifa, en nom meu.

1879 Rebut 1461235 3

He rebut jo, Josep Bosch, la quantitat de 200 ptes. De Jaume Coll.

1880 Rebut 140724 1

Rebut signat per Josep Oller i Vidal, a favor del seu germà Francesc Oller i Vidal, de la quantitat de 5.632 Rals de billó, corresponents a la 
pensió del debitori corresponent a la seva legítima.

1880 Rebut 1621699 3

Dietea per passar a acompanyar a Josep Xifra constrenyidor de Banyoles, el dia 13-8-1880.  Total 10 Rals, dia 22-2-1881-  He rebut del Sr. 
Josep Frigola, recaptació total 10 Rals.

1880 Rebut 1621698 3

He rebut de Josep Frigola, la quantitat de 24,48 ptes, que correspon al 20 % de les vessanes de terra que posseeix dins el terme municipal a 
raó de 12 cèntims per vessana.

1881 Rebut 143929 1

Josep Oller i Vidal, firma rebut a favor de Francesc Oller i Vidal, de l'import de 2.816 Rals de billó, corresponent a diners del Benefici de les 
Sogues.
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1881 Rebut 143930 1

Jose Oller i Vidal firma rebut a favor de Francesc Oller i Vidal, de 2.816 Rals de billó corresponents als cobraments del Benefici de Ntra. 
Senyora de les Sogues.

1881 Rebut 1461236 3

He rebut de Jaume Coll i Mir, de Camós, 32  duros i per que consti amb facultat de Josep Bosch, firma en Francesc Iglesias.

1881 Rebut 1621700 3

Jo, Pere Barceló, confesso haver rebut de Josep Frigola, marit de l'heretera de Coll, una màrfega, un matalàs, 6 llençols, 2 coixins, 4 fundes, 
1 manta o flaçada, una tauala, 4 cadires, 2 botes buides, que serveixen en substitució de les dues cadires...

1881 Rebut 1621701 3

Honorat Vaider confessa haver rebut de Josep Frigola, de Vilavenut, la quantitat de 82,56 Ptes. Rebaixat el 14 %, per l'import de 8 pènsions 
a compte d'aquell Censal que presta cada any de preu i propietat 150 Lliures i pensió anual 4 lliures i 10 Sous.

1881 Rebut 1631900 2

He rebut de Francesc Oller, d'Esclet, la suma de 12 ptes, pels treballs de sepultura de Joaquima Marisc d'Oller. Per no saber escriure Josep 
Pou, ho fa en el seu nom en Ramon Adroher.

1882 Rebut 140727 1

Agustí Ayats firma rebut a favor de Francesc Oller de la quantiat de 53,35 ptes. En pagament del taüt pel cadaver de la difunta Joaquima 
Marisc d'Oller.
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1882 Rebut 1621703 3

Caietà Gassul firma rebut a Josep Frigola, de Vilavenut, de la quantitat de 150 ptes, corresponents a l'Almoina de 100 misses de 6 rals cada 
una, celebrades per l'ànima de la difunta mare Francesca Congost.

1882 Rebut 1621702 3

Rebut firmat per Caietà Gassull, de la quantitat de 138 Rals i 11 mil. Corresponents a les despeses del Cap d'Any celebrat per l'ànima de 
Francesc Frigola, amb detall dels imports de la cera, de parar l'altar, i també per 6 misses pel difunt Joan Simon.

1883 Rebut 1481348 2

Josep Prada i Daranas firma rebut a favor de Jaume Frigola, de Santa Llogaia de Terri, de la quantitat de 52,50 Lliures que són part del 
pagament de la llegítima corresponent a la seva difunta muller la Maria Frigola i Vila, del mateix lloc.

1884 Rebut 143933 1

Josep Oller i Vidal, firma rebut a favor dels pare i fill Francesc i Narcís Oller, d'Esclet, de la quantiat 1.816 Rals per la pensió del Debitori que 
tenen firmat vençut el 5 desembre de l'any passat.

1884 Rebut 1621705 3

Martí Bartrina, prevere i rector, de Camós,  confessa haver rebut de Josep Frigola, propietari de Vilavenut, la quantitat de 252 Rals, en 
concepte de funcions fúnebres que es celebraren en sufragi de l''ànima del seu difunt sogre Jaume Coll i Mir.

1885 Rebut 1481353 2

Margarida Suñer, firma rebut de la quantitat de 48 duros que ha rebut de Josep Sarerols, del poble de Rabos de Terri que va deixar al meu 
segre en Jaume Frigola, i no havent-hi cap document de l'acte, firmo el present rebut.
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1885 Factura a càrrec de Josep Frigola 1621707 3

Factura de ciris i candeles i Rebut  firmat per Josep Torrent, reconeixent haver rebut de Josep Frigola, la quantiat de 71.18 ptes., per la cera 
que es feu servir en l'enterrament i funerals de Jaume Coll i Mir.

1885 Rebut 1621706 3

Joan Congost, confessa haver rebut de Josep Frigola, veí de Vilavenut, pel pa de l'enterrament i funerals de Vilavenut i de Camós, la 
quantitat de 53 ptes,  del meu cunyat Jaume Coll i Fir, de Camós.

1885 Rebut 1631901 2

Jo, baix firmat, he rebut de Francesc Oller, la quantitat de 20 Duros i 3 ptes, per la sepultaura i funerals majors celebrats en sufragi de l'ànima 
de Joaquima Marisc d'Oller, celebrats en aquest església parroquial. B. Lapedra.

1886 Rebut 1471290 2

Climent Botet, manifesta haver rebut del Sr. Josep Frigola, la quantitat de 40 duros, en concepte d'adjutori vençut el mes de desembre del 
passat any, dels menors Frigola, els seus cosins, de Santa Llogaia de Terri, i com a liquidador dels béns d'aquell

1886 Rebut 1481357 2

Joan Roura, firma rebut a favor de Josep Frigola , de la quantitat de 16 ptes. corresponents a les despeses de transport de blat de la casa 
Frigola de Santa Llogaia de Terri.

1886 Factura de candeles i ciris 1621709 3

Factura a càrrec de Josep Frigiola, de Vilavenut per candeles i ciris i rebut firmat per l'Antoni Torrent reconeguent haver cobrat la quantiat de 
10,36 ptes. De cera usada en els Aniversaris de Camós i Vilavenut en sufragi del difunt Jaume Coll .
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1886 Rebut 1621712 3

He rebut dels fons municipals d'aquest districte el socors de 6 ptes. Corresponents a 3 dies com a Tinent desterrat d'Austria, amb carta 
expedida pel consolat d'Espanya a Elva, amb data 19-6-1879 i Consulat Austro-Hugaro a Cartagena amb data 17-5-1882,

1886 Rebut 1621710 3

Antoni Gelada, fuster, firma rebut a favor de Josep Frigola, de joranls i bestretes de 57 Rals menys un Ral, serveixen pel mas Batlle i pel Molí 
i mas Llorà, depenents del mas Batlle de Ginestar.

1887 Rebut i factura 131157 2

Rebut a favor de Josep Oller i Vidal, de Santa Coloma de Farners, per la caritat de 32 misses. Factura amb detall de les quantitats lliurades a 
Narcís Oller Vidal, d'Esclet en motiu dels pagaments al Benefici de les Sogues.

1887 Rebut 143938 1

Pere Planas, de Sta. Coloma der Farners, firma rebut a favor de Narcís Oller, d'Esclet, de la quantiat de 400 duros que li havia deixat.

1888 Rebuts 131158 2

Rebut signat per Aleix Llorens, prevere a favor de Josep Oller i Vidal, de Santa Coloma de Farners, per la caritat de 32 misses. Rebuts signat 
per Josep Oller i Vidal, de Santa Coloma, a favor de Narcís Oller i Vila, d'Esclet, per la pensió del Debitori q

1889 Rebuts 131159 2

Rebut signat per Josep Oller i Vidal, de Santa Coloma de Farners, a favor de Narcís Oller, de la quantiat de 2.816 Rals corresponents a la 
pensió d'un debitori.  Rebut firmat per Aleix Llorens, prevere,  a favor de Josep Oller i Vidal, de 26 pessetes.
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1890 Compte d'obres de paleta 1621726 3

Compte que presenta Joan Roura, al Sr. Josep Frigola, pel mas Batlle de Ginestar, amb detall de les despeses fetes per obres i matereials. 
Amb un total de 277 ptes.  Consta la firma d'haver-se cobrat.

1890 Factura 1621721 3

Factura a càrrec de Josep Frigola, per l'import del calçar un eix de mola de molí, ajustar claveta, un port de ferro i una anella tornejada, per 
un import de 38 ptes. Hi ha firma conforme s'ha cobrat.

1890 Factura 1621722 3

Factura a càrrec de Joan Ferrer, de Sant Gregori, per un import de 30 ptes.

1890 Factura 1621723 3

Factura a càrrec de Josep Frigola per un import de 232,25 ptes que comprén diversos conceptes. Hi la firma d'haver-se cobrat.

1890 Factura 1621719 3

Factura a càrrec de Josep Firgola, d'import 21,50 ptes. On hi figura haver sigut pagades.

1890 Factura de J. Esteva, marbrista de Girona 1621727 3

Factura a càrrec de Salvador Romans, per un impor de 18 prtes. Per un marbre de calaixera.

1890 Factura de subministrament de calç i ciment 1621724 3

Factura a càrrrec de Josep Frigola, de Vilavenut per un import de 25,78 ptes. Per subministrament de calç i ciment. Consta la firma d'haver-
se cobrat.
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1890 Factura de transport 1621720 38

Compte que presenta Miquel Vilagran a Josep Frigola, dels transports de 1890, que pugen 80 Ptes.  Hi ha la firma de Joan Vilagran 
confirmant haver rebut la quantitat indicada.

1890 Minuta 1621725 3

Minuta a càrrec de Josep Forn i d'Anna Frigola, detallant les despeses d'una escriptura de Capítols Matrimonials, per un import de 410.79 
Ptes. Consta la firma d'haver-se cobrat.

1890 Rebut 1621728 3

Jacint Mir, firma rebut a favor de Josep Frigola, de Vilavenut de la quantitat de 116,95 ptes. Que es correspon a les despeses de la Dispensa 
obtinguda de Sa Santetat, per tal que la seva fill Anna Frigola pugui casar-se amb el seu parent Josep Jover.

1890 Rebut 1621718 3

He rebut de Josep Frigola, la quantitat de 18 duros que serveixen de paga d'un trimestre d'aliments que té anticipals fins el 13 de maig proper.

1891 Rebut 131162 2

Rebut firmat per Josep Oller Vidal, a favor de Narcís Oller, d'Esclet, de la quantiat de 1689 Rals, en concepte de pensió de debitori.

1891 Rebut 143940 1

Emilia Saguer, de Girona, firma rebut a favor de Narcis Oller, d'Esclet, manifestant que li ha pagat la quantiat de 150 Ptes.a compte de les 
despeses dels Capítols de la seva filla Dolors.

1891 Rebut 143941 1

Emili Saguer, notari de Girona, firma rebut a favor Benaventura Frigola, de la quantitat de 100 duros que li ha pagat per la totalitat de les 
despeses dels Capitols Matrimonials que té autoritzats.
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1891 Rebut 1481361 2

Melitó Vila, firma rebut a favor de Josep Frigola, de la quantitat de 100 ptes. Pels treballs d'obres fets a la casa Frigola, de Santa Llogaia de 
Terri.

1891 Comptes i treballs de fusteria 1621731 3

Compte dels treballs i feines fetes fetes per compte de Josep Frigola, de Vilavenut, per un total de 360 ptes. Consta la firma d'haver-se cobrat.

1891 Factura de serraller 1621733 3

Factura a càrrec del Sr. Frigola de Vilavenut amb detall de difernts treballs i materials per un import de 32.68 ptes.  Consta la firma conforme 
s'ha cobrat la factura.

1891 Factura de transport de blat 1621730 3

Factura a  càrrec de Josep Frigola pel transport de 224 kg de blat a Pineda, per un import de 4.85 ptes. Consta la firma d'haver-se cobrat.

1891 Rebut 1621732 3

Miquel Gusinyer. Com a Dipositari interí i Secretari de l'Ajuntament d'aquest districte, confesso haver rebut de Josep Frigola i Armengol, la 
quantitat de 115 ptes en concepte d'avançament que m'ha lliurat i amb la finalitat que  pugui acreditar la quantiat anticipada.

1892 Rebut 143943 1

Josep Oller i Vidal firma rebut a favor de Narcís Oller i Vila, d'Esclet, de la quantiat de 50 duros a compte de la liquidació de l'any 1891.

1892 Rebut 143944 1

Josep Oller i Vidal, de Sta. Coloma de Farners, firma rebut de 2.754 Rals, a favor de Narcís Oller i Vila, d'Esclet, com a compliment del 
compte del 17-1-1892.



Inventari Pàgina 235

10/08/2019Data:
(per nivell)

AMCS - Fons Oller

Cronologia Títol CapsaCodi

Documentació patrimonal Administració del patrimoni Rebuts01.02.10.04.000.00.0 FAMÍLIA I PATRIMONI

Carpeta

1894 Rebut 1621735 3

Miquel Gusinyer, de Banyoles, firma rebut a favor de Josep Frigola i Armengol de Vilavenut, per un import de 3.500 ptes i amb disminució de 
la quantitat que li havia prestat.

1894 Rebut 1621736 3

Els firmants han rebut de Josep Frigola, 480 ptes pels rèdits de 5 anys al 6% a raó de 1600 ptes. Cada any que havia de pagar i no havent-
ho fet, per aquest motiu paga el dit rédit, d'acord amb les partides vençudes, segons consta i quedà estipulat....

1894 Rebut 16217343 3

Miquel Gusinyer firma rebut a favor de Josep Frigola i Armengol de la quantitat de 46 ptes a compte del primer trimestre de consums del 
present any,

1895 Rebut 1621737 3

Miquel Gusinyer, de Banyoles, firma rebut a favor de Josep Frigola, de la quantitat de 750 ptes. Com a pagament i total compliment del 
capital de 1.200 duros que li tenia prestats i amb compliment de totes les pensions vençudes.

1896 Rebut 162 4

El citat prevere firma rebut a favor de Josep Frigola, hisendat de Vilavenut, de la quantitat de 133 ptes., pels funerals de la seva difunta mare, 
Anna Maria de Frigola, celebrats el dia 6 del present mes, amb assistència de 16 sacerdots.

1899 Factura 1481364 2

Factura a càrrec de Josep Frigola, amb detall de les diferents partides amb data i imports, de les mercaderies comprades que donen un total 
de 371,25 ptes.
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1900 Rebut 131168 2

Rebut firmat per Josep Oller i Vidal, a favor Narcís Oller, de la quantitat de 77 duros i 10 Rals iguals a 387,09 ptes. Corresponents a la pensió 
d'un debitori.

[1900] Factura 1621680 3

No consta el titular de la factura que està emesa per la Sucursal d'Olot, del c. Mosca, 8, de la Ferreteroa Puig., iper un import   de 75.90 ptes.

1901 Rebut 143948 1

Josep M. Oller, de Sta.Coloam de Farners, firma rebut a favor de Narcís Oller i Vila, d'Esclet, la quantitat de  77 duros i 10 Rals, en concepte 
del pagament de la mitja anualitat del Debitori del 27-10-1900.

1901 Rebut 143949 1

El prevere Josep Perramon, de Girona, firma rebut a favor de Josep Oller i Vidal, de Sta.Coloma, de la quantitat de 26,40 ptes. Per les 
obligacions del Benefici de les Sogues.

1902 Rebut 143951 1

Josep Oller i Vidal, firma rebut a favor de Narcís Oller, de la quantitat de 18 Lliures, que es corresponen a dues pensions d'un Censal de 300 
Lliures que prestava en Mir de Vidreres, al Benefici de Ntra. Senyora del Carme, de Cassà de la Selva.

1902 Rebut 143954 1

Josep Oller i Vidal, de Sta. Coloma de Farners, firam rebut a favor de Narcís Oller i Vila, d'Esclet, de la quantitat de 77,50 duros 
corresponents a la meitat de la pensió del Debitori vençut el passat 27 d'abril.
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1902 Rebut 143952 1

Josep Oller i Vidal, firma rebut a favor de Narcís Oller i Vila, d'Esclet, de 77 duros i 10 rals, com a cobrament de mitja anualitat del Debitori 
vençut el passat 27 d'abril.

1903 Detall de tres rebuts 131175 2

Rebut d'Elies Danés, rebut d'Isidre Oliveres i rebut de Joan Costa, amb un total de 70,10 ptes.

1903 Rebut 143955 1

Josep M. Oller, de Sta. Coloma de Farners, firma rebut a favor de Narcís Oller Vila, d'Esclet de la quantitat de 415,50 ptes. En concepte de la 
pensió del Debitori, vençut el 27 d'abril passat.

1904 Rebut 131177 2

Rebut firmat per Josep Oller a favor de Narcís Oller de l'import de 48 ptes. Corresponents a les pensions d'un Censal que prestava al Benefici 
del Carme, el Sr. Ruscalleda i Mir, de Vidreres, d'un capital de 250 lliures, amb quin import paga les pensions 

1904 Rebut 143957 1

Rebut firmat per Joan Costa, de la quantiat de 52 ptes. Per despeses d'bres fetes a la casa de Fontcoberta.

1904 Rebut 1501522 1

Rebut de Narcís Oller i Vila, propietari d'Esclet, 137,50 ptes. De les pensions del Debitori de 5.500 ptes.  Santa Coloma de Farners, 25 de 
juliol de 1904.  Josep Oller i Vidal.

1907 Rebut per despeses de Registre Fiscal 12639 2

Rebut núm. 71,72 i 73 a càrrec de Narcís Oller i Vila, per un import de 10,08 ptes. Corresponent a despeses per a la formació del Registre 
Fiscal sobre edificis i solars, d'acord amb les reials Ordres de 27 de març de 1900 i 25 de gener de 1905.
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1907 Rebut 131191 2

Rebut firmat per Narcís Oller i Vila a favor dels germnas Ramon, Joaquim i Josep Vieta, de Blanes, de la quantiat de 52,30 ptes., 
corresponent a una anualitat del cens de la Casa situada en el caarrer de la Unió, de Blanes que te nen llogada,

1907 Rebut 136557 3

Josep Matas, de Franciac, he pagat avui a Josep M. Oller, en qualitat d'Apoderat de Narcís Oller, de Cassà de la Selva, la quantiat de 24 
ptes, per la pensió caiguda el 6-9-1907, la qual presto a Marti Oller i serveix per l'any indicat.

1912 Rebut 1441092 1

Rebut firmat per Crisòstom Villar, guardabosc, de Camós, a favor de Narcís Oller, de Cassà de la Selva, en concepte d'haver cobrar la citada 
quantitat corresponent a la vigilància del bosc de la finca que el citat Oller, posseix a Camós.

1914 Rebut 140730 1

L'apoderat de Salvador Badia, successor de la seva difunta muller R, Conill, firma rebut a favor de Narcís Oller, per la pensió d'un cens d'una 
quartera de blat i 4 gallines i una lliura i 6 sous que presta el citat Oller.

1914 Rebut 1441093 1

Rebut firmat per Crisòstom Villar, de Banyoles, a favor de Narcís Oller, de Cassà de la Selva, de la quantitat de 50 ptes. Per la vilgilància del 
bosc que el Sr. Oller posseix dins el terme de Camós.

1916 Rebut 131220 2

Rebut firmat per Crisòstom Villar, guardabosc, a favor de Narcís Oller, de la quantitat de 50 Ptes., corresponent a la vigilància del bosc que el 
citat Oller, té a Camós.
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1917 Rebut 131222 2

Teresa Girones, de Cornellà, firma rebut a favor de Narcís Oller, de la quantitat de 19 duros, corresponents a l'arrendament d'una vinya a 
Vilavenut, de l'any 1917.

1917 Rebut 131221 2

Salvador Butiñà, com a apoderat de Miquel Vilardell, d'Olot, firma rebut a Narcís Oller, de la quantiat de 200 ptes, corresponents al pagament 
del cens dels anys 1915 i 1916 de les terres de mas "Aiguaneix", del terme de Sant Vicenç de Camós.

1918 Rebut 131233 2

Salvador Boix firma rebut a favor de Narcís Oller i Vila, de Cassà, de la quantitat de 100 ptes., corresponents al cens anual d'una finca 
situada en terme de Camós.

1919 Rebut 131234 2

Rebut firmat per l'Administrador del Diari  "El Norte", de Girona, a favor de Narcís Oller, de 15 ptes., corresponent al pagament de la 
subscripció de l'any 1919.

1919 Rebut 140731 1

Josep Fonosas firma rebut a favor de Dolors Oller, de 12 ptes. Per haver tocat a mort en l'enterrament i funerals de Narcís Oller.

1919 Rebut 1441097 1

Rebut firmat  per Teresa Gironès, a favor de Narcís Oller, de Cassà de la Selva, de la quantitat de 95 ptes. Corresponent a l'arrendament d'un 
tros de terra de conrreu situada en el poble Vilavenut.

1919 Rebut 1441096 1

Rebut firmat per Miquel Vilardell, a favor de Joan Oller, de la quantitat de 100 ptes. Corresponent a un cens anual vençut el 24-12-1918.
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1919 Rebut 1631856 2

Rebut signat per J. Bosch, prevere, a favor de Dolors Oller, de la quantitat de 127 ptes. Import de l'enterrament i funerals de 1ª classe, del 
seu difunt marit Narcís Oller.

1920 Rebut 143975 1

Rebut firmat a favor de Dolors Oller i Marisc, corresponent a honoraris ocasionats per l'expedient d'incapacitat de Boanventura Frigola i Coll, 
el seu marit,  de 26,40 ptes.

1925 Rebut 143977 1

Ricard Fàbregas i Recasens, d'una part, i Dolors Oller i Masrisch, d'altra part, fan constar que la Dolors Oller, rep del citat Recasens 2.666,76 
ptes. en pagament d'un Censal que afecta l'heretat del mas Barnés, d'Esclet, de Cassà de la Selva

1927 Rebut 143981 1

Gràcia Esqueu, de Lloret de Mar firma rebut a favor de Joan Torras i Reira, de la quantitat de 10.000 pts. A compte de la venda del mas Nou, 
d'Esclet.

1927 Rebut 143983 1

Gràcia Esqueu, de Lloret de Mar, firma rebut a favor de Joan Torras i Riera, de la quantitat de 10.000 ptes. Corresponents al pagament 
parcial de la compra del mas Nou d'Esclet.

1927 Rebut 143982 1

Gràcia Esqueu, de Lloret de Mar, firma rebut a favor de Joan Torras i Riera, de la quantiat de 10.000 ptes, corresponents a part de la venda 
del mas Nou d'Esclet.
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1927 Rebut 143980 1

Rebut firmat per Gràcia Esqueu, de Lloret, a favor de Joan Torras i Riera, de la quantitat de 10.000 ptes. A compte de la venda del mas Nou 
d'Esclet, de Cassà de la Selva.

1927 Rebut 143985 1

Gràcia Esqueu, de Lloret de Mar, firma rebut a favor de Joan Torras i Riera, de la quantitat de 10.000 ptes, a compte de la venda feta del mas 
Nou d'Esclet.

1927 Rebut 143984 1

Gràcia Esqueu, de Lloret de Mar, firma rebut a favor de Joan Torras i Riera, de la quantiat de 10.000 ptes a compte de la venda feta del mas 
Nou d'Esclet.

1928 Rebut 143986 1

Gràcia Esqueu, de Lloret de Mar, firma rebut a favor de Joan Torras i Riera, de la quantitat de 10.000 ptes. A compte de la venda feta del 
mas Nou d'Esclet.

1928 Rebut 143987 1

Gràcia Esqueu, de Lloret de Mar, firma rebut a favor de Joan Torras i Riera, de la quantitat de 10.000 ptes. A compte de la venda feta del 
mas Nou, d'Esclet.

1928 Rebut 143989 1

Gràcia Esqueu, de Lloret de Mar, firma rebut a favor de Joan Torras i Riera, de la quantitat de 10-000 ptes. a compte de la venda feta del 
mas Nou d'Esclet.



Inventari Pàgina 242

10/08/2019Data:
(per nivell)

AMCS - Fons Oller

Cronologia Títol CapsaCodi

Documentació patrimonal Administració del patrimoni Rebuts01.02.10.04.000.00.0 FAMÍLIA I PATRIMONI

Carpeta

1928 Rebut 143988 1

Gràcia Esqueu, de Lloret de Mar, firma rebut a favor de Joan Torras i Riera, de la quantitat de 10.000 ptes. a compte de la venda feta del mas 
Nou, d'Esclet.

Cronologia Títol CapsaCodi

Documentació patrimonal Renúncies01.02.11.00.000.00.0 FAMÍLIA I PATRIMONI

Carpeta

1714 Renúncia d'un tros de terra, a Fontcoberta 142831 2

Renúncia d'un tros de terra firmada per Antoni Teixidor, antigament de la parròquia de Fontcoberta i ara resident a Banyoles, a favor de Joan 
Canades, sabater, de Fontcoberta, situada en l'anomenat Puig dels Rams.

1818 Renúncia i cessió 1491444 1

Renunciació i cessió d'usdefruit feta i firmada per Francesc Mir de l'Església, pagès de Camós, a favor de Joan Coll i Casamitjana, el seu 
gendre, també pagès del mateix lloc.

1842 Renúncia i cessió 1481321 2

Renúncia i cessió de drets feta i firmada per Rosa Salamó i Fages, muller de Benet Salamó, menor, pescador de la vila de Sant Feliu de 
Guíxols, natural però de Banyoles.
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1566 Definició i absolució 136469 1

Jerònima Moreta, muller de Petre Moreta, blanquer de la ciutat de Barcelona, filla de Bernat Marroch, paraire de teixit de llana de la vila de 
Blanes i marit de Margarida Marroch (a) Selma, la seva muller, amb el consentiment del seu marit.

1589 Definició i absolució 1371688 1

Antònia Axies muller relicta i heretera d'Honori Axies, fuster, natural de Barcelona, resident en la vila de Blanes, de la meva universal heretat 
segons consta en el darrer testament fet per meu home, per mi i els meus hereus, absolc, defineixo i meteo

1663 Definició de drets 135426 1

Definició de Drets feta per  Narcís Casdadevall i Maymo, esparter de Girona, a favor d'Angela Oller, vídua deixada, de Joan Oller, difunt 
pagès  del veïnat d'Esclet, del terme de Cassà de la Selva, pel pagament de 400 Lliures barceloneses.

1698 Definició de Miquel Canades, sabater de Fontcoberta 142822 1

Definició feta  i firmada per Miquel Canades, sabater de Fontcoberta, a favor de Joan Canades, també sabater, son germà, de tots els drets 
de legítima paterna i materna, dels seus difunts pares, per quin motiu rep la quantiat de 25 lliures barceloneses.

1745 Definició de llegítima a favor de Bru Gelabert i Aixides, de Blanes 132302 2

Definició de legítima paterna i materna i altres drets, firmada per Pere Gelabert i Aixides, sabater de la vila de Blanes, a favor del Bruno 
Gelabert i Aixides, aguller, de la pròpia vila, el seu germà.  Segueix àpoca de 45 Lliures barceloneses correspone

1748 Definició de llegítima a favor de Miquel i Francesc Oller, d'Esclet 133330 1

Definició feta i firmada per Antoni Oller, estudiant del veïnat d'Esclet, de Cassà, a favor de Miquel i Francesc Oller, pagesos del mateix 
veïnat, el seu pare i germà respectius.
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1760 Definició de drets a favor de Miquel Canades, sabater de Fontcoberta 142842 2

Silvestre Culubret, pagès de Rabós, i Rosa Culubret i Canades, cònjuges, confessen i reconeixen haver rebut  de  Miquel Canades, sabater 
de Fontcoberta,  cunyat i germà respectiu seu,  la quantiat de 21 Lliures barceloneses, corresponents a la legítima

1762 Definició d'Antoni Oller a favor dels seus pares 135448 1

Definició feta i firamda per Anton Oller, clergue, del veïnat d'Esclet, del terme de Cassà de la Selva, fill de Francesc Oller, pagès del mateix 
veïnat i de Maria Oller i Adroher, cònjuges vivents, a favor dels seus pares, la quantitat de 300 Lliures barceloneses

1769 Definició 14511413

Definició i cessió de drets de légitima feta per Margarida, donzella, filla de Miquel Canades i Anna M. Canades i Cargol, cònjujges difunts, del 
lloc de Fontcoberta, a favor de Miquel Canades, sabater, del matgeix lloc, el seu germà.

1778 Definició de llegítima 1491396 1

Definició de legítima feta i firmada per Francesc Mir, treballador del lloc de Sant Vicenç de Camós, a favor de Vicenç Mir, el seu germà, del 
mateix lloc, de 30 Lliures barceloneses.

1779 Definició 132306 2

Definició feta al reverend Antoni Oller, prevere, Beneficiat de la vila de Cassà de la Selva, resident a  la vila de Vidreres, com a administrador 
de la darrera voluntat del difunt Baldiri Thió, sabater de Cassà,  del que ell administrà, en el seu nom

1785 Definició de Rosa Mauri a favor de Miquel Canades, de Fontvoberta 142853 2

Definició feta per Rosa Mauri i Canades, a favor de Miquel Canades, treballador de Fontcoberta, son pare, per haver rebut la quantiat de 25 
Lliures barceloneses corresponents a la seva llegítima.
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1786 Definició de drets a favor de Salvi Oller, d'Esclet 132313 2

Definició de drets de legítima materna i altres, feta per Antònia Angelgran Gelabert Aixides i Casellas, muller de Josep Angelgran, treballador 
de la vila de Blanes, a favor de Salvi Oller, pagès del veïnat d'Esclet, del terme de Cassà de la Selva.

1786 Definició de drets de llegítima a favor de Salvi Oller 132314 2

Definició de drets de legítima materna i altres, feta per Esperança Lluch i Aixides i Gelabert, muller de Joan Lluch i Aixides, boter de la vila de 
Blanes, a favor de Salvi Oller, pagès del veïnat d'Esclet, terme de Cassà de la Selva. Amb àpoca de 46 lliures.

1842 Renúncia i definició 132288 1

Renúncia i definició de llegítima firmada per Caietana Roure i Oller, amb el consentiment del seu marit, a favor del seu pare en Geroni Oller, 
pagès del terme de Cassà de la Selva, de la quantitat de 2.350 Llliures, barceloneses.

Cronologia Títol CapsaCodi

Documentació patrimonal Diversa01.02.14.00.000.00.0 FAMÍLIA I PATRIMONI

Carpeta

Compte de pagaments 141757 2

Es lliurà al Sr. Massa 18.500 ptes.;  Havia de lliurar-li capital 15.000 ptes., més interessos 2.130 ptes.; saldo a favor de la Administració 
337.87 ptes.,  etc.

1566 Anotacions sobre el mas Jalpí 137573 1

Son del mas Jalpi, pel qual se té una peça de terra situada en la Serra Pallissera de 6 joranls de bous, etc.;  Se té per dit mas Jalpí, una peça 
en la citada serra de dos joranls de bous, etc.; Fontaias afronta amb dit Jalpi als 12-3-1566.
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1603 Situació de la peça de terra Fou d'en Callicó 129114 1

Afronta a sol ixent amb Magadalena Viñas, muller de Miquel Viñas, lo qual mas fou d'en Vancells, a migdia en honor de Cartellà que fou d'en 
Ballester, a ponent en honor dels hereus de Montserrat Ferrer, mitjançant camí, alou de Cartellà

1798 Valoració de terres 1451160

Cridats com a experts per a valorar diverses finques, d'una part, en Bernat Cendra, pagès de La Bisbal, per part dels senyors Ramon Fages, 
negociant, i Rosa Fages i Vila, sa muller, i els Srs. Josep Fages i Isabel Fages Torrós i Vila, sa muller;

1824 Detall d'una entrega 133344 3

Francesc Oller, entrega a Pere Armengol, per mirar de negociar-los 4 vals reals de creació 19 de setembre de 1824 per 100 pesos de 128 
Quarts. Idem 3 de 50 pesos forts i dos venda sens interès serà als 1000 Rals.

1831 Cobrament de vals 1501497 1

Detall del compte dels cobraments de vals d'en Oller de Cassà de la Selva, corrsponents als interessos dels anys 1831 al 1843 amb un total 
de 861 Rals i 21 mil.lèsimes.

1845 Nota comptable 143903 1

Resum de venda de cupons amb les despeses de la Corredoria. Lliurament a Geroni Oller, per mans del seu fill de 921 Lliures i 21 Sous.

1892 Notificació a Josep Oller 12635 2

A la nota s'indica que els rebuts s'hauran de fer-se a nom de Dolors Barril i Jubert, vídua de Guitó.

1909 Nomenament de Narcís Oller com a vocal de la junta de plagues del camp 131206 2

El president del Consell d'Agricultura de Girona notifica a Narcís Oller i Vila, el nombrament de Vocal de la Junta local de defensa contra les 
plagues del camp del terme muncipal de Cassà de la Selva.
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1919 Pòlissa d'assegurança 143973 1

Pòlissa d'assegurança a favor de Joan Torras i Riera feta per la Companya "Le Patrimoine", delegació de Barcelona, contra accidents i danys 
corporals que li puguin esdevenir.

1920 Escriptura de protocolització 143974 1

Enric Lluch i Pacreu, veterinari, casat i major d'edat veí de Sarrià de Ter, d'una part, i Dolors Oller i Marisc, muller de Boanventura Frigola i 
Coll, propetària, veïnat de Cassà de la Selva, van dir que em lliuraven per a protocolitzar en l'arxiu

Cronologia Títol CapsaCodi

Plets02.01.00.00.000.00.0 PLETS

Carpeta

1660 Causa 137594 1

En la Cort de Blanes es segueix causa interposada per Margarida Andreu, vídua relicta de Rafael Andreu, difunt negociant de la vila de 
Blanes, contra Magadalena Curus i Recasens, impúber, filla de Esteve Curus, legítim administrador.

1679 Demanda de Josep Oller, Miquel Frigola i Miquel Barnés, de Cassà, contra Jaume Gelabert, de Caldes 131130 1

Resposta a una demanda interposada pels citats Oller, Frigola i Barnés, contra en Jaume Gelabert, de Caldes de Malavella, demanant que 
es personés en el  Prat Gran, del dit Gelabert, dins el terme de Cassà de la Selva, on les aigües de la riera Cagarell

1685 Causa contra Joan i Caterina Jaume, de Blanes 136473 1

El Capità General del Real Exercit del Principat de Catalunya a Sebastià Aixides i a Maria Aixides i Andreu, cònjuges, davant de Reial 
Escriva de la Real Audiència, procuradors legítims de Joan Jaume, botiguer, i de Caterina Jaume, la seva vídua
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1693 Plet 1451131

Resum dels instruments de que respectivament fa mèrit i reprodueix Josep Vila i Serra, Notari, en la seva petició del 15-1-1767.  Segeixen 
còpia dels documents adjuntats.

1709 Plet 137614 2

A la Cort Ordinària de la vila de Blanes  es celebra Causa promoguda per Casilda Godori i Vern, vídua, com a propietària dels masos 
Matamala i Vidal, de Riudarenes i la possessió d'una terra que la major part de la qual es troba inundada per l'Estany

1710 Causa entre Casilda Godoro i Vern contra Sebastià Casalins i Aixides 1365 2

Actes de les sessions celebrades en el judici entre les parts oposades.

1710 Acta sobre el procés de Casilda Godori contra Sebastià Aixides. 137619 2

Sobre l'espoli denunciat per Casilda Godori i Vern, vídua, amb procés contra Sebastia Casalins i Aixides, mariner de la vila de Blanes, per 
segar l'herba del prat de la peça de terra situada en la parròquia de Sils, del mas Matamala.

1710 Acta sobre la causa de Casilda Godori contra Sebastià Aixides 137618 2

Referent a l'antiga possessió de molts anys fins el dia que es cometé l'espoli de la qual tracta la cèdula núm. 11 i 12 i dels testimonis.

1710 Plet 137620 2

A la Cort d'Hostalric plet de Francesca Alzina, vídua relicta de Francesc Alzina difunt negociant de la vila de Blanes, contra Sebastià Aixides, 
mariner de la mateixa vila.

1713 Plet 137623 2

Compareixen Mariano Gil, sabater, de Blanes, d'una part, i sebastià Aixides, mariner de la mateixa vila, d'altra part, dient de paraula a l'agent 
que digui el segon mitjançant jurament si ell, l'agent, per ordre seva ha donat a Joan Matas, i a son masover
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1722 Document 1441103 2

Josep Font, com a Procurador d'Antoni Vila, prevere i Domer de Banyoles, i d'Elena Torrent i Vila, vídua, en Acte de Marc Bosch que ho és 
de Josep Vila i Serra, notari, En aquesta Causa de supressió d'un Real Acte d'Incontinenti de segrest de béns

1725 Causa judicial 142833 2

Joan Palau, Martirià Hort, i Josep Sala, pagesos del terme de la vila de Banyoles manifesten, en causa, que no observaran el manament, per 
quant el camí que ofereix la part instant per anar a la peça de terra en qüestió té un altre camí que hi passa

1726 Acte judicial 1461173 2

Sàpiquen que en l'acte que es porta en la Real Audiència i sala del Noble Leonardo de Guiteres, entre parts del dit Pere Soler, pagès de la 
parròquia de Sant Andreu de Sobreroca, d'una part, i els seus creditors de part altra, etc.

1730 Demanda 134376 1

Demanda interposada per Pere Pla i Sampsó, treballador, de Cassà de la Selva, com apoderat de Pau Esteve, fuster, de la mateixa vila, 
contra Salvador Malavila i Narcís Malavila, el seu fill, Pere Christià, pagès del veïnat de Sangosta, Josep Saura, negoci

1730 Demanda interposada per Pau Esteve 134375 1

En la Cort Reial de la vila i terme de Cassà de la Selva, davant de l'escrivà Pere Pagès, Notaria Real, Peree Pla i Sampsó, apoderat de Pau 
Esteve fa demanda contra Salvador Malavila, Narcís Malavila, Pere Cristià, pagès de Sangosta, Baldiri Tió, negociant

1730 Notificació i demanda 134374 1

Paua Esteve, serraller, fill i hereu universal de Josep Esteve, difunt serraller de la present vila, demana es notifiqui a  Salvador Malavila, i al 
seu fill Narcís Malavila, fill hereu i donatari universal, a Pere Christià, pagès de Sangosta, fill i hereu
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1738 PLET. 1451136

Joan Plana i Junquer, Procurador d'Isabel Vila, muller de Josep Vila, Dr. En medecina, de Banyoles, manifesta que la seva principal és més 
privilegiada i creditora dels béns del seu marit, en la quantitat de 1400 Lliures barceloneses.

1746 Plet 1441105 2

Josep Font, procurador d'Elena Torrent i Vila, vídua, en acte amb March Bach que ho és de Josep Vila i Serra, sobre el punt de tenuta diu: 
Que en pediment del passat abril pretén l'altre que s'ha de decidir sobre la present causa, etc.

1754 Plet 142840 2

Pere Batlle i la seva muller Esperança Batlle i Cabanelles promouen plet contra el seu cunyat i germà respectiu, en Narcís Cabanelles, 
comerciant de robes de Banyoles, en motiu de que aquest no ha pagat la llegítima de 100 Lliures, a la seva germana.

1756 Plet 1461187 2

Francesc Soler, corder de la vila de Banyoles, contra Narcís Cabanelles, botiguer de robes de la mateixa vila. Trasllat de la Causa verbal 
entre dites parts, en la Cúria Pública i Ordinaria de la vila i terme i Abadiat de Banyoles.

1761 PLET. 1461190 2

Narcís Serra, treballador del lloc de Mieres havent instat, i en  Francesc Vilar, sastre del mateix lloc, havent instat execució contra els béns 
de Pere Màrtir Pinsach, fuster del mateix lloc, que el citat Vilar pretenia cobrar del citat Pinsach

1762 Esborrany sobre un judici 138648 1

Francesc Oller, pagès, en Acte contra Jaume Font, i Marimon, procurador de l'honorable Paborde de l'Almoina, suplica que denegada còpia a 
l'altra part i els testimonis declarants, per l'altra part, sobrre els Capitols presentas als 15 de juliol passat
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1762 Plet 142845 2

Plet interposat per Salvador Gual i Llach, de Banyoles, contra Miaquel Canades, sabater del lloc de Fontcoberta i defensa del Sr. Canades 
manifestant que és el Sr. Gual deutor seu.

1767 Plet 142848 2

Causa presentada per Narcís Cabanelles, treballador de Banyoles, contra els béns de Martirià Costabella, terrisser, de la mateixa vila, per la 
quantiat de 15 lliures, corresponents a pensions degudes d'un Censal.

1768 Instància 1491393 1

Jaume Coll i Batlle, pagès de Sant Esteve de Llémena dirigeix instancia al Governador de Girona, exposant que en Miquel Llorens i en Joan 
Quintanas i Llorens, sogre i gendre, pagesos del mateix lloc han obert un rec dins una zona boscosa i de muntanya

1770 Plet 142867 4

Causa  oberta entre Miquel Canades, sabater de Fontcoberta, contra Pere Font, pagès, de Crespià, en la Cúria Real de la vila Besalú i el seu 
territori.  Consta de 9 quaderns de 22x16 cm. Els 6 darrers afectats per la humitat.

1770 Plet 1441114 2

Elena Torrent i Vila, vídua, contra Josep Vila i Serra.  Trasllat d'Elena Torrent i Vila, de la causa de suplicació de Real Acte de incontinenti de 
13-7-.1770, en la Real Audiència i saladel Notari Sr. Baltasar de Aperregui Conseller Real, a Barcelona.

1770 Procés judicial 1451144

Memorial de les peces justificatives produïdes en el procés de Margarida Vila, contra diferents Creditors. Actuari Bernat Lorés.
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1773 Salvi Oller i Caterina Gelabert Aixides i Ferrer contra Pere Gelabert i Aixides i Joan Gelabert i Domènec, 
tutor i curador de Caterina Aixides i Ferrer

131135 1

A la Cort de la vila d'Hostalric del vescomptat de Cabrera i Bas, davant d'escrivà de la citada Cort en Ramon Thos, Notari, és lliurada la 
documentació referent al plet entre els dos litigants indicats.

1774 Plet 1441116 2

Elena Torrent i Vila, contra Josep Vila i Serra, en Causa de propietat.  Traslladat de Elene Torrent i Vila, vídua, a la Real Audiència i Sala de 
Noble Sr. D. ? .  Actuari Bernat Forés i Texidor, notari públic i Real, de Barceleona.

1775 Causa contra Caterina Gelabert i Casellas 135452 1

De part del magnífic Dr. en Dret, Llorenç Puig i Masferrer, de Sant Celoni, Jutge, sobre les rendes causes de capbrevacions faedores de les 
rendes drets i emoluments pertanyents a l'Abadia del Monestir de Sant Salvador de Breda i pel seu procurador infrascrit.

1776 Plet 137640 2

En la Cort de la vila de Blanes causa presentada per Francesc Gealbert i Aixides, aguller, de Blanes, contra Teresa Pons i Devall, vídua del 
difunt Josep Pons i Devall, negociant i veí de la mateixa vila.

1776 Plet 142849 2

Pere Nolasc Canades, sabater, procurador de Pau Moret i de la seva muller presenta causa  a la Cúria Publica i Ordinaria de la vila i Abadiat 
de Banyoles, contra Narcís Cabanelles, calceter de la mateixa vila.

1777 Demanda 131137 1

Demanda interposada per Salvi Oller i la seva muller Caterina Oller Gelabert i Aixida, del veïnat d'Esclet de Casà, contra Rosa Gealabert, 
donzella, Francesc Gelabert i Aixides i altres.
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1777 Causa judicial 1451147

Margarida Vila i Galí contra diversos creditors.  Font, notari.  Trasllat d'Antoni Vila, prevere i Elena Torrent i Vila, de la causa de suplicació de 
la Real Sentencia de 4-6-1774, en la Real Audicència i Sala del noble Sr. Francisco de Treviño R.C..

1778 Causa judicial 1451148

Josep Font, procurador d'Antoni Vila, prevere i Domer, de l'església de Sta. M. del Turers de Banyoles, en Actes amb Miquel de Cortada que 
ho és de Teresa Torrent i Prats, sobre l'usdefruit, compareix en la present Causa,

1779 Causa judicial 142850 2

Nota: Document parcial on hi manca la part inicial. Del que en queda es dedueix que és una reclamació de pagament, entre altres, de 28 
lliures, 2 sous i 6 dines, corresponents a pensions i prorrates d'un Censal i d'acord amb el fideïcomís disposat

1780 Resolució sobre demanda originada des de la Cort de Cassà 134395 1

Mariano Arquer i Roma, procurador de Gerard Carles i Barnés, pagès d'Ullastret, dirigeix instància dient que a instància de Francesc i Joan 
Raurich, mare i fill, veïns de Llagostera, va ser trabada execució contra els béns del meu principal

1782 Plet 1611639 2

Causa de Francesca Pujol, vídua de Palausacosta contra Teres i Francesc Mir, mare i fill, pageos de Sant Esteve de Camós, segui en la Cort 
Real de Girona.

1788 Plet 1441123 2

Els consorts Marià i Rosa Canades, negociant, natural del poble de Fontcoberta, CONTRA Miquel Canades, del mateix lloc. Trasllat del dit 
Miquel Canades a la Cúria Real de la present vila de Besalú i del seu Partit.
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1791 Plet 1491408 1

En la causa que en el Tribunal de la Real Inrtendència se segueix entre parts de Francesc Clascar, pagès de Sant Esteve de Llémena contra 
Josep Coll i Batlle, pagès del mateix lloc, amb data del 13-7-1790 vaig proveir d'acord amb l'Assessor General…

1791 Plet 1601596 2

Escriptura en mal estat a la qual li manquen diveros fulls i en els que queden també els hi manca part del text . Fa referència   al patrimoni 
d'Angel Vila, besavi del Principal, referit a l'heretat anomeanda mas Masó, juntament amb les seves terres i honors.

1793 Demanda interposada pel rector de Romanyà contra Salvi Cassà 133333 1

Antoni Comas, com apoderat del reverend Baldi Bas, prevere i rector de Romanyà de la Selva i aquest com a administrador dels Aniversaris i 
Misses d'Estaca, de la citada església de Romanyà, demana al Magnífic Joan Bota, vice Alcalde de la vila de Cassà,

1794 Plet 1491411 1

Antoni Albia, com a procurador de Josep Coll i Batlle, en acte contra Josep Mariano Llobet i Ros, que és procurador d'Inès Tura i Vidal, per 
tal de justificar el dret que assisteix al meu principal en aquesta causa i per tal d'excloure les pretensions…

1796 Causa judicial 1451158

Josep Puig i Janer, procurador de Josep Vila i Serra, Notari, en Actes de vindicació de Béns, crèdits i fons percebuts i per precebre, amb 
Bruno Petrús, que ho és dels consorts Ramon i Rosa Pagès, dic: Que aques plet s'origina el 16-2-1796, etc.

1799 Plet 1441127 2

Ramon Pagès, botiguer de robes de la vila de Banyoles contra Josep Vila, escrivent de la mateixa vila.  Trasllat de Fages. El seu Advocat Dr. 
Batlle, assessor. En la Cúria de Banyoles.
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1800 Plet 1431000 2

Els consorts Ramon i Rosa Fages i Vila, i Josep i Isabel Fages i Torrós i Vila, també consorts de la vila de Banyoles promouen causa contra 
Josep Vila i Serra, Notari de Banyoles, en motiu de l'adjudicació a favor del segon de dues peces de terra.

1800 Plet 1431001 2

Instrucció sobre el que pretenen amb proposta de Josep Vila i Serra, notari de Banyoles contra Ramon i Rosa Fages i Vila, botigues de la 
mateixa vila i sobre el que puguin al.legar els tals Fages en la seva defensa.

1800 Plet 1431003 2

L'Audiència de Barcelona sobre el plet entre parts de Josep Vila, notari de Banyoles, d'una part, i els consorts Ramon i Rosa Fages, també 
de Banyoles, de part altra. La Real Audiència demana que li siguin enviats les actes i diligències originals

1801 Plet 1431005 2

Plet de Josep Vila i Serra, escrivà de la vila de Banyoles contra Ramon i Rosa Fages i anteriorment Torrós i Vila, de la mateixa vila, en la 
Real Audiència i Sala presidida pel noble Sr. D. Miquel de Magarola.

1804 Plet 1491424 1

Falta part del document.  Es demana la compareixença, al Jutjat, de Francesc Mir de l'Església i que sigui condemnat al pagament de 60  
lliures Barceloneses i que també se li apliquin les costes i despeses causades pel plet.

1809 Plet 1471241 2

Joan Genover, apoderat de Josep Fages i Bastons, botiguer de robes de la vila de Banyolers, i aquest com a pare i legítim tutor, curador i 
administrador, de la impuber Rosa Fages i Torrós, la seva filla, compareixen en aquest Acte amb totes les protestes
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1811 Plet 1471244 2

Rosa Fages i Vila, muller de Ramon Fages, botiguer de Banyoles, manifestà que amb la cessió que feu el seu marit de tots els seus béns a 
favor dels seus Creditors, en l'Audiència d'aquesta Província, comprenia tota aquella casa anomenada can Fages

1815 Plet 1471245 2

La mare i fill Maria i Josep Puig de la Bella Casa, veïns de Banyoles contra Josep Fages i Bastons, comercaint de la mateixa vila. Entre les 
parts es pactà i es convingué que l'expressat Fages,  s'havia d'encarregar sobre els seus béns de 8 Censals

1815 Plet 1471243 2

Narcís Ginabreda, del lloc d'Espasens CONTRA Josep Fages, de Banyoles, sobre una quantitat de 250 Lliures que el primer havia deixat al 
segon.

1815 Plet 1471250 2

Josep Fages i Bastons, botiguer de la vila de Banyoles, com a Administrador del béns de Rosa Fages, impúber, la seva filla, i de la difunta 
Isabel Torrós, la seva muller, així admès per la Real Audiència d'aquesta Província.

1816 Expedient de plet 1431012 2

Còpia autèntica de l'expedient formalitzat a instància de Josep Fages i Bastons,comerciant de Banyoles, per a l'aprobació de la venda 
atorgada a Antoni Frigola, pagès del lloc de Vilavenut, del mas i terres en aquest lloc.

1816 Comunicació sobre plet 1471251 2

A vos el segrestador dels béns de Ramon Fages, salut i gràcia, sabeu que en la causa que en la nostra Cort i Audiència que resideix en la 
ciutat de Barcelona, davant el Regent i Oïdors d'aquesta i en la Sala que presideix Dn. Pedro Josef Menduvia Illescas
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1816 Plet 1471252 2

Demanant que fos admesa per V.E. I que d'ella es fes el mèrit corresponent  a favor de Josep Fages i Bastons,  com més en Dret tingui lloc, 
que V.E. amb Real Acte del 30-5-1808, manà que es procedís a la venda en pública subhasta dels bésn que foren del citat

1816 Plet 1471254 2

El prevere Joan Gener, resident a la vila d'Olot contra Josep Fages, comerciant de la vila de Banyoles. Acte que es porta en la Cúria de 
Banyoles, per l'escrivà de la mateixa, el notari Josep Pujol.

1818 Causa judicial 1471255 2

De part del Sr. Francisco Juan i Cantavella, Advocat del Reals Consells, Alcalde Major pere sa Majestat i Tinent Corregidor d'aquesta ciutat 
de Girona i el seu partit, en virtut de les dades proveïdes al peu de les demandes presentades pels consorts

1819 Causa judicial 1471258 2

Joan Genover, Notari Causídic, d'aquesta ciutat, compareix en Actes que Ramon Fages, va seguir contra els seus Creditors i segueix a 
continuació el compte dels honoraris, treballs, consuetes, bestretes que he fet des de l'any 1800 fins al present,

1819 Instància 1471259 2

Amer i en Joan Roure, veïns de Banyoles comapreixen davan de V. I diuen: Que en Acte del 13-4-1819 es dignà aprobar la venda que Josep 
Fages i Bastons, veí de la pròpia vila, atorgà en qualitat de pare curador i administrador de la impúber Rosa Fages...

1820 Instància 1471263 2

Magnífic Sr.:  Silvestre Busquets, procurador del reverend Joan Gener, en Actes amb Josep Fages, en nom de pare i legítim Administrador 
dels béns de la seva filla Rosa i amb la mateixa Rosa citada a cautela prego i dic: que el 26-6-1815, vaig posar demanda
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1820 Instància 1471262 2

Magnífic Sr.:  Silvestre Busquets, procurador del reverend Joan Gener, en Actes amb Josep Fages, en nom de pare i legítim administrador 
dels béns de la seva filla Rosa, reprodueixo els Cartells Citatoris expedis contra la citada Rosa.

1831 Manament per peritar unes terres a Serinyà 1431039 2

Es comunica a Joan Serrà, Felicià Vidal, veïns de Banyoles i a Antoni Frigola, veí de Vilavenut, i Francesc Serera, de Serinyà, que en el plet i 
causa civil presentat al Real Jutjat, pel Capitol de Canonges de la Seu de Girona,contra la mare i fill Clara 

1862 Instància 132290 1

Instància dirigida al Sr. Jutge de Pau, de Cassà, feta a petició de Caietana Oller, vídua de Roure, demanant es citi Francesc Oller, veí de 
Cassà, a qui es demana el suplement d'una llegítima deixada pel pare de la representada, al seu favor.

1899 Demanda judicial 1481365 2

Rafael Masó, procurador de Francesca Ramió i Sala, assitida pel seu marit, en Josep Massa i Argemir, veïns, de Girona, compareix davant 
del jutjat i diu: Que la seva principal acredita de Josep Frigola i Armengol i de Bonaventura Frigola i Coll, pare i fill.

1902 Honoraris d'advocat 140729 1

Compte d'honoraris que acredita el lletrat Francesc de P. Massa, a càrrec de Francesc Oller, de l'import de 637,83 ptes. En pagament dels 
actes executius requerits per Francesc Menció contra Bonaventura Frigola.
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Nota 141805 2

Fa 15, 20 l 25 anys i potser 30 que Francesc Oller i Vidal, d'Esclet, de Cassà, va citar a verbal conciliació a un tal Romeu, de Llagostera, com 
a fiador d'un Censal que havia de pagar un tal Font, de Bescanó, reclamant diverses pensions.

Petició al jutge municipal de Sant Martí de Llémena 1601595 2

Jaume Coll Casamitjana i Mir, diregeix instància al Juge municipal de Sant Martí de Llémena, demanant celebrar acte de Conciliació amb els 
consorts Josep Bosch i Camó i Francesca Coll Casamitjana i Mir.

1612 Concòrdia 137579 1

Caterina Trull i el seu marit i Cristòfol i Maria Trulls, els seus fills i un tal Riurans, nebot seu, renuncien a la causa i cancelen els processos 
que entre dits pares podrein pretendre per raó de l'heretament que podria correspondre als dits pubills

1620 Concòrdia 140750 2

Esteve Morell curador dels Riurans i Pewre Riurans, sembla que es tracta d'una concòrdia d'una causa on intervé Caterina Trull i es fa 
referència a una peça de terra. Prometen l'Antoni Trull, Cristòfol i Maria Trull, fills de Caterina.

1703 Concòrdia entre Miquel Oller i Mariàngela Comaleras 133325 1

Transacció i concòrdia feta, firmada i jurada per i entre Miquel Oller, pagès del veïnat d'Esclet, del terme de Cassà de la Selva, fill legítim i 
hereu universal de Josep Oller, difunt pagès del citat veïnat, d'una part, i Mariàngela Comaleras Llopart.

1738 Concòrdia 1611655 2

Concòrdia entre Vicenç Mir de l'Església i Josep, el seu fill, pagesos del de Camós,  amb llurs Creditors, fea i firamda.
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1756 Concòrdia 1461186 2

Concòrdia feta i firmada per i entre els cònjujges Pere i Esperança Batlle i Cabanelles, d'una part, i Narcís Cabanelles, calçater de la vila de 
Banyole, de part altra. .

1762 Concòrdia 1491386 1

Concòrdia feta i firmada per i entre Vicenç Mir de l'Església i Pere Màrtir Bosch i Monar, pagesos de la parròquia de Sant Vicenç de Camós.

1763 Concòrdia 1491388 1

Concòrdia feta i firmada per i entre Bartomeu Tarrés i Casamitjana i Josep Tarres Casamitjana i Vernatallada, pare i fill, pagesos habitants en 
la parròquia de Granollers de Rocacorba, d'una part, i Isidre i Jaume Coll i Batlle, pare i fill, pagesos, habi

1765 Concòrdia 1491390 1

Concòrdia feta i firamda per i entre Vicenç Mir de l'Església, pagès de Camós, d'una part, i Josep Ramió, també pagès del mateix lloc.

1788 Concòrdia 1461210 2

És pactat que Miquel Canades i Mariano, el seu fill, desisteixen del plet entre ells, introduit en la Cúria de Besalú amb els pactes que es 
detallen.

1789 Consigna de pacte 1451153

Josep Clusells, cirurgià de la vila de Banyoles, atenent que amb altre acte d'avui en poder del subscrit Notari a vos Josep Gimpera, flaquer de 
Banyoles, us he venut un Censal de preu 75 Lliures i pensió anual 2 Lliure i 5 Sous
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1796 Concòrdia 1491412 1

Concòrdia feta i firmada per i entre Josep i Marc Tura i Vidal, pare i fill, pagesos de Sant Aniol de Finestres, d'una part, i Josep Coll i Batlle, 
pagès de Sant Esteve de Llémena, de part altra.

1799 Concòrdia 1441128 2

Concòrdia feta i firmada per Pere de Nouvilas i Mallol, domiciliat a la vila de Castelló d'Empúries, en nom i apoderat de Dt. Josep Vila i Serra, 
Notari, i dels consorts Ramon i Rosa Fages i Vila, i Josep i Isabel Fagés Torrós i Vila, botiguers

1799 Concòrdia 1451163

Concòrdia feta i firmada per Pere de Nouviles i Mallol, amb domicili a la vila de Castelló d'Empúries, com a Apoderat de Dr. Josep Vila i 
Serra, notari, i dels consorts Ramon i Rosa Fages i Vila, i Josep i Isabael Fages Torrós i Vila, botigues, tots de la

1801 Instància 1481311 2

Instància dirigida al President de l'Audiència de Barceleona, feta per Jaume de Pons, procurador de Josep Vila, notari en Actes amb Bruno 
Petrús que ho és dels consorts Fages, indicant que havent inspeccionat els Actes i singularment la Concòrdia firmada

1803 Conveni 1631970 3

Conveni fet entre Joan Quintana i Baig, menestral, i Pere Coll, també menestral, tots dels lloc de Galliners.

1807 Concòrdia 132280 1

Concòrdia feta i firmada per i entre Rosa Gelabert i Aixides, donzella, de Blanes, d'una part, i Geroni Oller i Gelabert, pagès de veïnat 
d'Esclet, de Cassà, de part altra.
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1817 Conveni 1431013 2

Josep Fages, botiguer de Banyoles, com a pare i legítim Administrador de la seva filla menor, Rosa Fages Torrós i Vila, d'una part, i Antoni 
Frigola, pagès de Vilavenut, atenent al document públic d'arrendament fet pel primer a favor del segon

1844 Judici de conciliació 1431051 2

Davant del citat Alcalde comparegué Francesc Bonfill, de Besalú, com a Procurador de Magadalena Valdoira i Puigvent, muller d'Esteve 
Valldoira, propeitari d'Espinavessa, d'Esperança Anglada i Puigvent, muller de Domènec Anglada, de Begudà, i Rosa Homs

1852 Concòrdia 12772 1

Concòrdia entre els cònjuges Pere i Maria Castañer i Vidal i els també consorts  Antoni i Maria Deulonder i Castañer, i Geroni Oller, tots de la 
vila de Cassà de la Selva.

1852 Aprovació 1491469 1

Aprobació i satisfacció firmada per Narcís Puig, de Sant Gergori i ara veí de Sarrià, a favor de Joan Coll i Batlle, pagès del lloc de Sant 
Esteve de Llémena.

1855 Certificat 12776 2

Es certifica que en el llibre de Conciliacions del poble de Llambilles consta que el 12 de desembre de 1855, davant de l'Alcalde constitucional 
van comparèixer a judici de conciliació en Jaume Sot i Robira, apoderat de Josep Oller i Vidal,

1856 Concòrdia 1631984 3

Concòrdia firmada pels consorts Joan Riera i Maria Cabanelles i els marmessor de Joan Cabanelles, Joan Puigmitjà i Esteve Prat.
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1857 Certificat 1491471 1

Davant del Sr. Miquel Pradas, Jutge de Pau, van comparèixer a judici de conciliació en Salvi Viladevall, clergue de Girona, Obtentor del 
Benefici de patronat i famílies i sang de la casa de Sabater, Marquès de Capmany, anomenada de Sant Agustí.

1867 Acte de conciliació 1471287 2

Joaquim Puig, veí de Girona, com a Apoderat d'Eduard Jaquet, veí de la ciutat i Obtengtor del Benefici familiar de Sant Narcís de la parròquia 
de Sant Hilari de Borgonyà, demana que sigui citat en Jaume Coll i Casamitjana, propietari, per a celebrar...

1868 Conveni 1431062 2

Conveni entre els germans Jaume Coll Casamitjana i Mir, propietari i veí de Sant Vicenç de Camós i Francesca Coll Casamitjana i Mir i el seu 
marit en Josep Bosch i Camó, veïns de Sant Martí de Llémena.

1869 Conveni 1461229 3

Escriptura de conveni entre Maria Rosa Mir i per núpcies Guardiola, de Sant Aniol de Finestres, d'una part, i Jaume Coll Mir i Casamitjana, 
pagès propietari de Sant Vicenç de Camós, de part altre, sobre els drets de legítima corresponents a la primera.

1881 Conveni 1481343 2

En Jaume Coll i Casamitjana i Mir, viudo, propietari, veí de Camós, d'una part, i Josep Frigola i Armengol, casat propietari, veí del Vilavenut, 
d'altra part, diu el primer que en motiut que alguns deutes pesen damunt el seu patrimoni  i que  per la seva 

1888 Conveni 1441087 1

Conveni atorgat entre en Josep Frigola i Armengol, del lloc de Vilavenut, per ell, com a Apoderat de la seva muller, la Teresa Coll i Congost, 
d'una part, i el pare i fill Josep Besalú i Teixidor i Vicenç Bersalú i Roure, veïns del poble de Camós.
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1781 Document 1441119 2

Llorenç Salvany i Calderó, Ciutada Honrat de Barcelona i pagès del Cornellà, elegit com a expert, pel notari Vila i Serra, de Borrassà, i Josep 
Puig, pagès, del lloc de Vilademí, expert elegit per part del reverend Antoni Vila, prevere i Domer de l'esglés

1870 Nomenament 140705 1

Francesc Oller, d'Esclet, és nomenat pel jutge municipal de Caldes de Malavella, com perit per a valorar els efectes embargats a Joan Ribas, 
masover del mas Companyó, béns que es troben en la casa del citat Ribas,

Cronologia Títol CapsaCodi
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Sentència 1601589 2

Sentència condemnant a Pere Font, pagès de Crespià, que en el termini de 10 dies faci la lluïció d'un Censal de 112 Lliures Barceloneses i 
que en pagui les pensions degudes i les costes, que per raó d'aquesta instància que en  Miquel Canades, de Fontcoberta

1684 Full amb diverses anotacions 136509 3

Primo. Precari de Jaume Oller, fet pel reverend Procurador de l'Abat de Sant Feliu, als 1581.  Sentència dels procuradors entre Joan Palau 
(a) Falgueras  d'una part i jaume Oller, de l'altra sobre un Vall, 8-5-1854.  Altra sentència entre el dit i Oller

1715 Citació 1441102 2

Baldiri Caragol, als 23-5-1715 per obtentor de l'execució de la Sentència proferida, instada pels cònjujges Miquel Canades i Maria, sa muller, 
de la parròquia de Fontcoberta en contra d'ell, posà en invenari tota aquella peça de terra
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1798 Requeriment 1461215 2

A instància de Juan Bono, causídic i Procurador de la reverenda comunitat de de beneficaits residents en l'església de Sant Joan, de la vila 
de Sant Feliu de Guíxols, es mana per primera vegada a Francesc Utri, pagès de Sant Vicenç de Camós,,,
...

1818 Notificació 1491443 1

A instància de  Pau Casanovas, Causídic i Procurador de l'Aministrador de la Causa Pia de Bartomeu Burgues, es mana a Miquel Mariscot i 
a Francesc Mir de l'Església, pagesos de Camós, que en el termini de 10 dies paguin 41 Lliures que deuen de 10 pensions

1876 Notificació als agutzils del jutjat de Santa Coloma 136535 3

Demana als agutzils que han de procedir a requerir a Pere Fradera, pagès de Riudarenes, que pagui en el acte a Josep Oller i Vidal, causídic 
de Santa Coloma de Farners, la quantitat de 99 lliures.

1891 Notificació 1461237 3

Demana el demandant que trobant-se intimat per l'avís de l'escrit del dia primer de maig passat, per Prats, procurador d'Anton Sunyer, pagès 
de Taialà, sobre les pensions que s'estan devent del Censal de 150 Lliures, a favor d'Isidre Torrent i Gelabert

1899 Sentència 131166 2

En la vila de Camós, eL Jutge Accidental, Miquel Camps, a instàncies del Sr. Daniel Boscmonar, procurador de Joan Geli, de Sta. Llogaia de 
Terri, i a conseqüència del judici verbal contra Teresa Coll i Congost, veïna de Vilavenut, decreta el desnonament

1902 Disposició judicial 131171 2

En motiu de l'administració judicial de les finques embargades a instàncies de l'executiu promogut per Francesca Ramió i Sala, contra 
Bonavnetura i Coll, veí de Vilavenut, es faci saber al demandat que el demandant ha presentat un escrit
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1902 Disposició judicial 131172 2

Disposició pel que fa a l'administració judicial de les finques embargades en motiu de l'executiu  promogut Francesca Ramió i Sala, contra 
Bonaventura Frigola i Coll, veí de Vilavenut, que es faci saber al demandat que l'administrador Josep M. Massa

1935 Sentència 143996 1

Sentència sobre la causa presentada per Emili Ferrer i Soler, mecànic, de Badalona, contra Teresa Frigola i Oller, vídua, propietària  i veïna 
de Badalona, representant legal de les seves filles, Dolors i Montserrat Torra i Frigola, en reclamació d'una quantitat

Cronologia Títol CapsaCodi

Judicis verbals02.05.00.00.000.00.0 PLETS

Carpeta

1767 Anotació sobre una peça de terra 138650 1

Es digui si la peça de terra confrontada en el capítol 6 i 7, dels de primer lloc per la part, etc. Els testimonis declararan sobre el Capítol que 
en parli a  l'interrogatori.

1777 Certificat d'un acte celebrat a la Cort Reial de Cassà 136487 1

Amb data del 2.4.1777 en judici verbal davant el Magnífic Salvi Morell, batlle de Cassà i del seu terme, van compareixer les parts següents: 
l'Antoni Sabater, botiguer de Cassà, d'una part, agent; i Pere Aballí, corredor i nunci públic de la mateixa vila,

1835 Judici per acomiadament 131244 3

Pere Mercader i Llach en motiu d'haver comprat una finca demana que es pugui demanar comiat a l'actual arrendador Esteve Sureda, sense 
respectar el temps acostumat per a fer-ho.  Els arbitrans convenen que en tot cas se l'hauria d'indemnitzar
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1899 Instància per demanar celebració de judici verbal 131165 2

Daniel Boschmonar, procurador de Joan Geli i Casdadevall, veí de Santa Llogaia de Terri, demana la celebració d'un judici verbal de 
desnonament per manca de pagament, contra Teresa Coll i Congost, assitida pel seu marit Josep Frigola i Armengol,

1903 Certificat 136544 3

El citat secretari certifica que en el Jutjat indicat, Joaquim Mas, procurador dels Tribunals i apoderat de Narcís Oller i Vila, de Cassà de la 
Selva, solicità judici verbal en aquest Jutjat, amb Maria Ignàsia Masmitjà i Morera, vda. de Pere Roura i Boada

1906 Judici verbal civil per reclamació de pagament de pensions de censal 12647 3

Còpia de l'acte de judici verbal que consta a l'Arxiu del Jutjat de Sant Feliu de Guíxols per reclamació de pensions de censal, instat per Josep 
M. Oller i Serra, contra Dolors Homs i Gandol, propietària, per mitjà de l'apoderat del primer, Jaume Coromi

Cronologia Títol CapsaCodi

Recursos02.06.00.00.000.00.0 PLETS

Carpeta

1874 Resposta a una demanda 143923 1

Francesc Oller, respon a una demanda indicant que aquesta és improcedent ja que es van passar comptes el 25-12-1870 manifestant que no 
deu res des del 15-8-1873, ja que no té la botiga oberta, etc.
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Instància al governador de Girona 1601611 2

Lo Capítol de la Seu de Girona i lo Monestir de St. Feliu de Guíxols i Anton Frigola i Francesc Oller y Antoni Barnés, tots tres pagesos 
d'Esclet, del terme de Cassà de mla Selva, presenten a V.Srª, com Anton Gelabert, pagès de Caldes de Malavella

Súplica 1601609 2

Súplica feta per Jaume Oller, d'Esclet, sobre del vall que el dit Pont de Pedra que travessa el Camí de Caldes. De altre vall que vé de casa 
d'en Adrià de Serinyà que passa per terres de Frigola i de Vilabella i Barnada de Sant Andreu Salou i de Oller

Model d'instància 1631681 3

Model d'Instància a dirigir al Jutge Municipals pel tal  de poder citar a declaració per manca de compliment de pagament contra el deutor.

1657 Instància al jutjat d'Hostalric 134355 1

Joan Pieta, curador de les persones i béns dels fills del difunt Joan Andreu, negociant de la vila, és vingut que Josep Andreu, mariner 
habitant a Vinarós, del Regne de València, pretén administrar el mas Fontanilles, de Maçanet de la Selva.

1739 Nota 1461176 2

Sant Aniol i juliol de 1739, remeto les parts al meu Assessor el Dr. Jaume Fuixà, de la vila d'Olot, per tal que administri justícia a les parts.

1747 Notificació 1441106 2

Miquel Canades, declara davant del notari i escrivà Narcís Vila i Galí, que el passat dia 5, davant dels testimonis Antoni Hayats i Jaume 
Farró, pagesos, de Fontcoberta, havia lliurat un memorial i decret del Sr. Goverandor de Girona, a Salvi Anglada,

1760 Instància 1451141

Francesc Culubret i la seva muller Rosa Culubret i Canades, i Pere Canades, sabater de Banyoles, van compareixer davant del Jutge i 
manifestaren que Miquel Canades, sabater de Fontcoberta  i Anna M. Canades i Cargol, la seva muller, quan  moriren
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1762 Instància 12886 1

Antoni Oller, prevere de Vidreres com a Obtentor del Benefici de ntra. Sra. del Carme de l'església de Cassà, en motiu d'haver deixat en 
Baldiri Thió, els seus béns, al citat Benefici, demana que aquests ser subhastats els béns citats

1770 Notificació 1441113 2

Per part de la Real Audiència de Barcelona es notifoca a Elena Torrent i Vila i altres, que en la petició que més avall es detalla, se li fa saber 
que en el procés que es segueix en la Cort i Audiència de Barcelona, davant del Regent i oïdors en la sala

1774 Instància 12888 1

Instància al Sr. Jutge per motiu d'haver rebut unes citacions per part de l'Abat del Monestir de Sant Salvador de Breda, demanant li siguin 
pagats uns lluïsmes per haver alienat unes peces de terra del mas Fontanilles, de Maçanet de la Selva...

1783 Intima 1491401 1

Intima  feta a Teresa Mir, vídua de Vicenç Mir de l'Església, de Camós, i a Francesc Mir, pagès, mare i fill, en nom d'hipotecària, tenutària i 
usufructuària i propietària de l'herència i béns de l'expressat Vicen Mir.

1784 Intima 1491402 1

Intima contra Salvi Mir del Calvell, treballador, Narcís Moriscot i Francesc Mir de l'Església, pagesos de Camós, de que amb acte rebut en 
poder del Dr. Pere Màrtir Gaubert, noari de Girona, del 5-8-1784, venéreu i originalment creàreu, el primer com a pr

1789 Intima 1491407 1

Intiuma dirigida a Francesc Mir de l'Església, pagès, de Camós, comunicant-li que amb data del 13-3-1817 se'l requerí com a fermança del 
Censal de preu 100 Lliures barceloneses i de pensió anual 3 Lliures  que Llorenç Duran, mestre de cases, del mateix lloc
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1791 Notificació 1451162

Josep Vila i Serra, notari de Banyoles que juntament amb Rosa Fages i Vila i abans Torrós, muller de Ramon Fages, botiguer de la mateixxa 
vila, van atorgar poders al Sr. Pere de Nouvilas i Mallol, veí de Castelló d'Empúries, per a determinar

1796 Lletres citatòries 1441125 2

Josep Puig i Sarrés, procurador de Josep Vila i Serra, Notari, en Acte de vindicació de béns amb Ramon i Rosa Pagès, anteriorment aquesta, 
Torrós i Vila, de la vila de Banyoles, reprodueixo les Reals Lletres citatòries juntament amb l'Acte

1800 Instància 1481310 2

Instància al President de l'Audiència de Barcelona, feta per Joan Genover, com a procurador de Rosa i Elisabet Fages i Vila, de Banyoles, en 
acte amb Catietà Bach que ho és de Ramon Fages, per a justificar la prioritat de temps i millora de Dret als demés

1810 Segrest dels béns de Fages de Banyoles 1471246 2

Estat que manifesta el cobrat i pagat per Ramon Torras i Adroguer, de Banyoles, en qualitat de segrestador, elegit per Dn. Fernando de Leon 
Benavides, Alcalde major de Girona, comissionat per la Real Audiència de Barcelona, amb Acte de 5-8-1803,

1814 Intima 1491437 1

Intima feta a Francesc Mir de l'Església, pagès de Camós, a Rosa Mir de l'Església Coll i Casdamitjana, pare i filla, i Joan Coll i Casamitjana, 
gendre i marit respectiu dels dos, pagès, de Sant Martí de Llémena, reclamant el pagament de 50 Lliures barceloneses.

1814 Intima 1491440 1

Intima donada a Francesc Mir de l'Església, a Joan Coll i Casamitjana i a Rosa Mir, gendre i filla del primer, pagesos de Sant Esteve de 
Llémena, per part de Josep Ros, blanquer, de Banyoles, i Antònia Gual i Llach, cònjuges.
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1818 Citació 1611649 2

Jaume Margarit, causídic de la vila de Banyoles, com a Apoderat de Josep Castellar i Mitjavila, pagès de Sentenys,  demana citació en el 
Jutjat de Girona, per tal de que hi comparegui amb citació feta per Juan Josef Garcia de Velasco, Teniente General

1851 Escriptura d'indemnitat 1491467 1

Escriptura d'indemnitat firmada pels consorts Isidre Torrent i Gelabert i Francesca Sans, veïns de Medinyà, a favor de Joan Coll i 
Casamitjana, del lloc de Ginestar.

1856 Petició de citació 1471280 2

Josep Rabassa, veí de Girona, com a propietari i possessor del Benefici de Sant Roc de l'Hospital de Pobres de la vila de Banyoles, demana 
sigui citat a judici de Pau, en Miquel Tarrés, propietari del poble de Vilabenut, en demanda del pagament de 10 pensions

1858 Instància 131152 2

Instància demanant sigui citat a Judici de Pau en  Miquel Pou, en motiu de no haver pagat les dues darreres pensions d'un cens comprat pel 
siu difunt pare en Geroni Oller.

1877 Document de petició de citació 143925 1

Jaume Perpinyà, dirigeix escrit al Jutjat de Pau de Cassà de la Selva, demanant es faci citació a Francesc Oller, d'Esclet, per tal celebrar 
acte de conciliació per tal saldar un compte pendent.  El Jutjat de Pau de Cassà, per mitja del Jutge municipal,

1883 Notificació 1621704 3

Vilavenut, nota per a requerir als esdevenidors que siguin propietaris de Jaume Coll i Mir, de Camós, de la propietat del camp de la Coromina, 
que en Salvador Ros i Llach, li firmà escriptura de venda amb pacte de retrovenda, donant segons consta en l'escriptura
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1897 Notificació 1461238 3

Joan Coll i Casamitjana rep carta notificant-li que l'Aministrador de la Causa de Ribas que dintre 10 dies de no haver pagat les pensions del 
censal que se segueix en dita causa  es donarà ordre d'execució per l'obligació del pagament de les dites pensions

Cronologia Títol CapsaCodi

03.00.00.00.000.00.0 DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL

Carpeta

1909 Convocatòria de junta de plagues 131207 2

L'Alcalde de Cassà notifica a Narcís Oller i Vila, la celebració de la Junta General en defensa de Plagues, demanant la seva assistència.

Cronologia Títol CapsaCodi

Administració municipal03.01.00.00.000.00.0 DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL

Carpeta

Referència al privilegi dels rodolins per escollir els jurats de la Universitat de Cassà de la Selva 1601605 2

Full força deteriorirat degut a l'humitat, que es correspon a una part del document que fa referència al Privilegi dels Rodolins que era llegit 
abans de començar la cerimònia, pel Notari de la vila, a viva veu en la plaça pública de la vila.
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1706 Nomenament de síndic a favor de Sebastià Aixides, de Blanes 137611 2

Els Consellers Ordinaris de la Universitat de la vila de Blanes es reuneixen per a constituir i ordenar Síndic Procurador i Actor, de la 
Universitat a l'honorable Sebastià Aixides, jurat de la vila i present a l'acte.

1829 Llibreta de la batllia de Vilavenut 1621676 2

Llibreta enquedernada amb pergamí de dimensions 31,50 X 22 cm. Formada de 40 fulles de paper segellat de segell d'Ofici de 4 maravedís, 
corresponent a l'any 1829.  El primer full ha estat unit a la llibreta i és una còpia literal d'una resolució

Cronologia Títol CapsaCodi

Administració municipal Correspondència03.01.01.00.000.00.0 DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL

Carpeta

Instància 141779 2

Els infrascrits propietaris del veïnat d'Esclet, de Cassà de la Selva, es veuen en la precisió de dirigir-se a V. amb el degut respecte com a 
protector i president segons la llei dels establiments de beneficència d'aquesta província,

Instància 1631864 2

Els signats indicats dirigeixen instància al Governador de Girona, manifestant-li que tots ells posseeixen terres en els termes de Cassà i 
Caldes de Malavella i que degut a la mala condició i direcció de les aigües d'algunes rieres

1738 Instància de Miquel Oller al governador de Girona 134380 1

Miquel Oller, dirigeix instància al Governador de Girona, explicant que per causa de les riuades que han trencat i malmès terres de diversos 
particulars del terme de Cassà i de Caldes el curs de la riera Cagarella s'ha dividit en dues branques.
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1759 Instància de Francesc Oller al governador de Girona 136477 1

Francesc Oller, de Cassà de la Selva, dirigeix al Governador de Girona una instància exposant que hi ha un rec que condueix les aigües de 
l'exposant que passa per les terres  del mas Barnés i del mas Falgueres.

1761 Instància 136478 1

Francesc Oller, pagès del terme de Cassà, dirigeix instància al Governador de Girona, en la que fa referència a un memorial  anteriorment 
enviat i decretat pel citat Governador en el que es demanava als Regidors de Cassà de la Selva…

1761 Instància dels regidors de Fontcoberta al governador 142843 2

Els Regidors de Fontcoberta, manifesten que a l'any 1741 el rei, durant la guerra, ordenà cobrar la meitat dels quinzens, vintens i altres 
impostos sobre els fruits dels pobles del Principat i també el de Fontcoberta que havia de pagar un quinzè.

1762 Instància de Francesc Oller al governador de Girona 136479 1

Francesc Oller, dirigeix instància al Sr. Governdador de Girona, comunicant-li que malgrat el que havia decretat el Sr. Governador, els 
Regidors de Cassà de la Selva, han fet cas omís del seu decret i el pont que s'havia de reconstruir en el camí públic.

1762 Instància per reparar un pont a Cassà 136480 1

Francesc Oller, dirigeix instància al Governador de Girona, demanant novament que es doni ordre al batlle i regidors de Cassà de la Selva, 
per a reparar el pont que passa per terres del mas Barnés i del mas Falgueres i que és travessat per un rec.

1763 Decret 136481 1

L'Intendent Genetal del Principal insta a l'Alcalde i Regidors, de Cassà de la Selva,  per tal que declarin, en el terme de 15 dies, sota pena de 
200 Lliures sobre els béns propis, tots els béns propis i arbitris que té i percep l'Ajuntament
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Administració municipal Correspondència03.01.01.00.000.00.0 DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL

Carpeta

1771 Instància de Francesc Oller al governador de Girona 136483 1

Instància dirigida  per Francesc Oller al Governador de Girona, exposant que amb el consentiment del Batlle i Regidors de Cassà, va adquirir 
una escopeta per la que en va pagar 4 Lliures 19 Sous i 9 Diners.

1774 Comunicació 1481303 1

Comunicació dirigida a l'Ordianri de la vila de Banyoles que en la Sala del Crim de l'Audiència, per Narcís Ca banellas, calceter de dita vila,  
el dia 11 dels corrents, prsentà una petició, en la que deia que en els darrers dies del mes de juliol passat,

1780 Instància a l'alcalde de Besalú 1481305 1

Pere Canades, treballador del lloc de Vilavenut, exposa que Miquel Canades, sabater del lloc de Fontcoberta, em deu 9 Lliures, 7 sous i 6 
diners barcelonesos que li vaig prestar graciosament i tot hi haver-li demanat que les retornés...

1800 Instància de Rosa Fages, abans Torrós de Banyoles 1431002 2

Rosa Fages diregieix instància al Goverandor de Girona, denunciant que els Regidors de Vilavenut, li apliquen un Cadastre sobre el mas 
Conill, d'un import de 20 Lliures i 18 Sous, quan en motiu d'una concòrdia amb el notari de Banyoles Joep Vila.

1800 Instància de Josep Coll, de Sant Esteve de Llémena 1491421 1

Josep Coll i Batlle, pagès, de Sant Esteve de Llémena, exposa que el citat terme posseix el mas Casamitjana, on hi ha en les terres del mas 
un gran bosc d'alzines amb alguns roures amb unes 2.800 alzines de les quals una gran part són inútils per velles.

1804 Ordre reial i resposta del consell general 143875 1

Real ordre de sa Majestat comunicada per l'excel.lentíssim Sr. Secretari d'Estat i del Despatx Universal de Gràcia i Justícia del Real i suprem 
Consell i Càmara de Castella, el 12 d'octubre de 1804.   Resposta del Suprem Consell a sa Majestat.
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Administració municipal Correspondència03.01.01.00.000.00.0 DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL

Carpeta

1823 Escrit presentat per la junta local dels corregiments de Girona i Figueres 1631830 2

Els corregiments de Girona i Figueres dirigeix escrit a la Regència del Regne demanant que  no s'estableixin la Carta de Camaras, ni altres 
novetats relativas a mudances en el Govern que han estat divulgades en periòdics estragers.

1827 Comunicat del Reial Exèrcit de Catalunya. 2a divisió. 2a comandància 143880 1

Comunicat dirigit al Regidor Degà, de Cassà de la Selva, el Sr. Geroni Oller, dient-li que seguida la recepció del comunicat s'ha de presentar 
a donar comptes sobre el 20 % dels drets de Propis de l'any 1826 i que en cas de no fer-ho serà castigat

1830 Nomenament de regidors de Cassà 1631911 2

Don Fernando VII, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, Leon, Aragon, etc.  Por cuanto en cumplimiento de la Real Cédula de 17-10-1824, 
debe proceder esta Audiéncia a la elección de sugetos para los oficios de República de todos los pueblos de este Prinipado.

1834 Instància 16317947 1

Francisco Buitró, Subteniente de la Compañia sedentaria de seguridad pública de la presente villa de Cassà de la Selva a V.E. Con todo 
respeto expone: Que hallandose casado con falmilia y teniendo su casa solar a la distancia de cosa de...

1835 Comunicat del governador militar de Girona 131148 2

Es permet al poble de Cassà de la Selva, tenir Batlle el dia 22 de gener de 1835 amb les prevencions contingudes al núm. 16 de Vereda de 
primer d'agost de 1830.

1839 Notificació 1501511 1

La Diputació de Girona notifica a Geroni Oller que degut a l'escassetat de cabals de la Tresoreria i per atendre necessitats de Guerra s'ha 
disposat exigir l'import d'un trimestre i per raó del Cadastre li corresponen 17 Rals i 6 maravedís de billó



Inventari Pàgina 277

10/08/2019Data:
(per nivell)

AMCS - Fons Oller

Cronologia Títol CapsaCodi
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Carpeta

1846 Instància 1631837 2

Geroni Oller, pagès i propietari del terme de Cassà de la Selva, dirigeix instància al Sr. Governador, de Girona i li exposa que havent estat 
nomenat pel Sr. Alcalde constitucional, de la mateixa vila, com a perit, entre altres, repartidor de la Contribució.

1847 Adición al Boletín Oficial número 119. Gobierno Superior Político 1631914 2

D. Manuel de la Concha, Marqués del Dureo, Grande España de primera clase, Teniente General de los EjércitosNacionales y Capitan Gral. 
De Cataluña, etc.   CATALANES: estas concesiones os son acordadas en el momento en que las numerosas fuerzas del ejército...

1852 Instància 1611660 2

Instància dirigida a l'Alcalde de Cassà de la Selva, per Geroni Oller, d'Esclet, manifestant que aquesta Administració d'Estadística quan 
aprobà les plantilles de la riquesa rústica s'aplicaren unes quantitats que no es corresponen amb la realitat

1854 Instància a l'alcalde de Cassà de la Selva 1611664 2

Joan Balari, veí de Girona, i propietari del mas Escach, de Cassà de la Selva, exposa a l'Alcalde de Cassà que en el repartiment fet públic de 
la contribució,d'immobles, conreus i bestiar, s'observa que la quota corresponent al mas indicat, és més gran

1855 Instància a l'alcalde de Cassà de la Selva 1611667 2

Francesc Oller, veí de Cassà i propietari del mas Oller, d'Esclet,  exposa a l'Alcalde que en el repartiment exposat al públic de la contribució 
d'immobles, conreus i bestiar , s'observa que la quota assenyalada al mas indicat és més gran

1855 Instància a l'alcalde de Cassà de la Selva 1611665 2

Joan Fabregas i Barnés, propeitari del mas Barnés,  de Cassà de la Selva, exposa a l'Alcalde de Cassà que en el repartiment fet públic de la 
contribució,d'immobles, conreus i bestiar, s'observa que la quota corresponent al mas indicat, és més gran
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1855 Instància al governador de Girona 1611666 2

Joan Fàbregas i Barnés, veí de Girona, propietari del mas Barnés, de Cassà de la Selva, es dirdigeix al Governador de Girona manifestant 
que tot hi haver al.legat raons que es poden veure en el recurs posat davant l'Ajuntament de Cassà de la Selva

1855 Instància al governador de Girona 1611668 2

Francesc Oller, propietari del mas Oller d'Esclet, es dirigeix al Governador de Girona, exposant-li que tot i el recurs interposat a l'Ajuntament 
de Cassà de la Selva, sobre les contribucions de l'any en curs, quin gravamen sobre la riquesa imposable,

1901 Petició d'inscripció al registre d'aprofitament d'aigües d'un molí 131170 2

Narcís Oller, veí de Cassà, presenta, a la data indicada, un escrit per tal que s'inscrigui en el registre d'aprofitament d'aigües el que té 
concedit a Sant Esteve de Llémena, destinat a força motriu i a rec i un altre en el terme de Banyoles.

1911 Tramesa de certificats 143962 1

Narcís Oller, ha lliurat tres certificats oficial dirigits a la Junta Central del Cens Electoral  i Junta del Cens Provincial de Girona.

1913 Notificació a Narcís Oller 131216 2

L'alcalde de Fontcoberta, remet escrit a Narcís Oller, citant-lo a assistir a una reunió per tal d'aclarir l'estat de comptes entre l'Ajuntament i el 
citat Narcís Oller.

1915 Notificació 131219 2

L'alcaldia de Fontcoberta dirigeix escrit a Narcís Oller, notificant-li que les aigües procedents del mas Frigola, van a parar a la ctra.  veïnal de 
Vilavenut a Banyoles, en el lloc denominat Prat de Farga, i que l'han deteriorada.
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1935 Instància 1441100 1

Dolors Oller i Marisc, dirigeix instància a l'Alcalde de Vilavenut i li exposa que assabentada que l'Ajuntament de Vilavenut té en projecte 
l'Edificació d'unes noves  Escoles i una casa per al seu mestre, i que desitjant contribuir en aquesta obra...

Cronologia Títol CapsaCodi

Finances03.02.00.00.000.00.0 DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL

Carpeta

1727 Súplica 134373 1

Josep Comas, pagès de Cassà, demanda als regidors de la vila de Cassà que li paguin el que li deuen d'acord amb els comptes de l'any 
1722  i que ells li reclamen que els pagui els comptes del 1724, sense compensar la part acreditada...

1770 Relació dels cobraments fets pels regidors de Cassà del cadastre de 1770 131134 1

Llistat nominal dels 305  contribuents que durant l'any 1770 pagaren l'impost del Cadastre Reial.

Cronologia Títol CapsaCodi

Finances Cadastre03.02.01.00.000.00.0 DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL

Carpeta
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1770 Rossec del cadastre de 1770 12887 1

Llistat de contribuents i imports pagats per cada un amb el resum total recaptat del Cadastre de 1770.  De 10 fulls només n'hi ha un escrit al 
R. I V. L'import recaptat és de 4.583 Lliures, 8 Sous, i 2 Diners.

1834 Cadastre de 1834 1631913 2

Villa de Blanes, Real Cadastro para el año 1834, con arreglo a lo dispuesto en la Real Instruccion de 6-7-1828. Corresponde a Nicolau 
Rabassa, per els béns de Gelabert. Total 3 Lliures i 6 Sous.  Consta el pagament atès en 4 terminis.

1837 Pagament de cadastre 1501499 1

Compte del que ha de pagar Geroni Oller, per les tasques del Cadastre extraordinari, manda el Govern per a mantenir l'Exèrcit, per cada 
terça 34 Lliures, 7 Sous i 4 Diners; Junt són les dues tasques que suportaran  68 lliures, 14 Sous i 4 diners.

1838 Pagament de cadastre 1501502 1

Com a col.lecctor d'aquesta, he rebut de Geroni Oller, la primera terça del Cadastre del corrent any, 34 Lliures, 7 Sous i 4 Diners.  Cassà de 
la Selva, 24 febrer 1838.  Vilallonga, col.lector.     He rebut de Geroni Oller la terça del Cadastre extraordinari

1838 Pagament de cadastre anticipat 1501501 1

He rebut de Geroni Oller, per la terça de setembre, avançada del Real Cadastre, 34 Lliures i 7 Sous i 10 Diners, Cassà 9 agost 1838. 
Vilallonga, col.lector.    He rebut de Geronio Oller la terça del Cadastre del corrent any, 34 Lliures, 7 sous i 10 diners

1839 Notificació de pagament de cadastre anticipat 1501516 1

La Diputació Provincial, després del corresponent repartiment de la contribució anticipada notifica a Geroni Oller, d'Esclet, que haurà de 
satisfer 5 Rals i 3 maravedís de billó, en el termini de 3 dies.
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1839 Pagament de cadastre 1501509 1

Pagat pel  1r i 2n. Trimestre 24 Rals i 12 maravedís. Pagat pel 3r. Trimstre 12 Rals i 6 maravedís. Prats, col.lector.

1839 Repartiment anticipat de cadastre 1501514 1

Notificació a Geroni Oller de l'avançament del Cadastre del present any del que li correspon el pagament de 12 Rals i 6 maravedís de billó 
que s'hauran de pagar en el termini de 3 dies, al corresponent Col.lector que firmarà rebut.

1841 Cadastre de 1841 1501519 1

Repartiment del Cadastre corresponent a Geroni Oller, de l'any 1841,  Carles Vilallonga, Col.lector.

1841 Repartiment cadastral 1501520 1

Cadastre corresponent a Gelabert i Aixides, la quantitat de 42 Rals i 17 maravedís de billó. Segon termini.

Cronologia Títol CapsaCodi

Finances Amillaraments03.02.02.00.000.00.0 DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL

Carpeta

Amillarament de Francesc Oller 141806 2

Detall de finques i producte líquid.
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Amillarament de les terres del terme de Vilavenut 1601593 2

Estat del poble de Vilavenut en que manifesten les vessanes de terra que posseeïxen els contribuents d'aquest poble, especificant a que 
estan destinades i de quina classe són i igualment el bestiar que també produeix riquesa, les cases que hi ha

Amillarament del poble de Vilavenut 1601587 2

Full de paper amb detall de les vessanes de conreu, vinya, oliveres, bosc i erm de les propietats del terme de Vilavenut, on s'hi detallen tots 
els propietaris amb l'extensió de terres de cada un.

Anotacions sobre el mas Fontanilles de Maçanet de la Selva 1601425 2

Núm. De l'Amirallament 165.  Mas Fontanilles.   Producte líquid:  105 verssanes de conreu  3745 Rals; i vessana de conreu 40 Rals.  Total 
3.785 Rals.

1859 Amillarament de la riquesa territorial de Fontcoberta 1859 1481332 2

Llibre de dimensions 31 X 22 cm. de 26 pàgines numerades solament pel recto on hi consta el detall de les terres de regadiu i secà del terme 
de Fontcoberta, d'acord amb les respectives qualitats dels conreus i comprèn també els rendiments i untilitats.

1861 Certificat amillarament de les terres de Josep Marisc, de Bordils 136501 2

Certificat firmat pel Sr.. Alcalde de Bordils, sobre diverses peces amillarades propietat de Josep Marisc que consten al seu nom en el llibre 
indicat.

1865 Amillarament 1491476 1

Amillarament de les propietats de Jaume Coll i Casamitjana, del lloc de Ginestar.

1869 Amillarament 1491478 1

Amillarament de les propietats de Joan Coll i Casamitjana, situades dins el terme de Sant Aniol de Finestres.
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1891 Certificat 1481362 2

Certificat en el que es fa constar que en l'Amillarament, en l'apèndix de Contribució Territorial i altres dades que consten en la secretaria 
municipal de Fontcoberta, resulta que Josep Frigola i Armengol, veí de Vilavenut, té assenyalats els béns que posseeix.

Cronologia Títol CapsaCodi

Finances Rebuts03.02.04.00.000.00.0 DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL

Carpeta

1735 Rebut de la Cort Reial de Cassà a favor de Baldiri Thió, sabater 135444 1

Rebut fet per la Cort Reial de Cassà a favor de Baldiri Thió, sabater de la vila, i a Magadalena Thió Jubert i Marull, sa muller, que en primeres 
núpcies fou muller de Joan Jubert de la Creu, difunt ferrer de la pròpia vila, de la quantitat de 400 Lliures barceloneses.

Cronologia Títol CapsaCodi

Diversa03.04.00.00.000.00.0 DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL

Carpeta

Instància 1601613 2

El canonge de la Sta. Església Catedral de Girorna, l'Abat del Monestir de St. Feliu de Guíxols, l'Antoni Frigola, en Francesc Oller i l'Antoni 
Barnés, els tres darrers pagesos del veïnat d'Esclet del terme de Cassà de la Selva,...
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Crides a sometent 1631832 2

Advertències per als batlles que deuran prevenir i observar per estar promptes a acudir a la plaça d'armes amb sometent general sempre que 
es facin els senyals.  Primerament previndrà al campanar de l'església una provisió de llenya ben feta. 

1582 Manament del batlle de Cassà 1601612 2

Francisco Oller, responent al nou mandat del batlle en què li mana sota pena de ---  Lliures a instància dels honorables Regidors que faci el 
pont sobre els edificis vells i com dits edificis siguin part caiguts i els restants molt dolents...

1603 Nota dels privilegis de la vila de Blanes 1631834 2

Còpia.  En la vila de Blanes, poblacion de 600 casas báñele el Mediterraneo por la parte de medio dia, defendele por el oriente dos 
homenages que les guarecen Atalayas, los castillos, el uno de San Juan Bautista y el otro de Santa Bárbara

1650-1688 Nomenament de batlle de Cassà a Joan Oller 1631948 2

En nom del Rei Don Felip, de Castella, d'Aragó, etc. D. Francisco de Orosco y Ribera, Marqués de Olías y de Mortara, Cambrer de sa 
Magestat, Comanador de L'Oliva, Cavaller de Santiago, Capitan General del Reial Exèrcit de Catalunya, Virrei, etc.

1767 Declaració d'experts en temes d'aigües 136482 1

Joan Pla, pagès, de Cassà, Joan Matllo, pagès de Caldes de Malavella, i Narcís Llambí, pagès del castell de Llagostera, experts en els 
temes d'aigües, nomenats per batlle de Cassà de la Selva, Miquel Gruart, pel batlle de Caldes, en Josep Pla.

1776 Escriptura sobre la detenció d'uns contrabandistes de tabac a la vila de Cassà de la Selva. 136486 1

El Tinent General del Reials Excèrcits de sa Majestat, Governador de Girona i Subdelegat de la Intendència General de Girona i el seu Partit, 
en justificació i averiguament de la captura que es va fer el 14 d'agost passat de 1775, a Cassà de la Selva.
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1811 Adjudicació de béns i drets nacionals 1631903 2

Del procés verbal de l'adjudicació dels Bens i Drets Nacionals que ha tingut lloc, consta que els Béns Ncionals a baix detallats situats en los 
Pobles, quals noms segueixen, han estat arrendats al Sr.- Joan Barracedas.

1815 Títol de batlle de Cassà i el seu terme 1631909 2

CERTIFICO: Que en cumplimiento de la orden de S.M. Que manda que se muden de dos en dos anños, todos los Bayles de est Principado, 
S.E. Y Real Acuerdo ha elegido y nombrado por Bayle de la villa y termino de Cassà de la Selva, Corregimiento de Gerona

1835 Instància 1611652 2

Joan Balari, veí de Girona, i propietari del mas Escach de Cassà de la Selva, a V.I. exposa que malgrat les raons i alegacions que són per 
veure en el recurs que tinc l'honor d'incloure, aquest  Ajuntament Constitucional no les ha admès.

1840 Dontatiu patriòtic 1631884 2

Rebem de Geroni Oller, la quantitat de 40 Rals de billó que va subscriure a conseqüència de la invitació de l'Ajuntament Constitucional 
d'aquesta Ciutat, feta en virtut de la circular de l'Exma. Junta Sup. Governativa de la Provincia.

1845 Carta de pagament 133347 3

L'Ajuntament de Blanes tramet a Francesc Oller, de Cassà el detall de les quantitats que haura d'ingressar en quatre terminis, durant l'any 
1845.

1853 Impost de transports 140675 1

Rebut núm. 32 corresponent a 4 trimestres de l'any 1853  amb un total de 24 Rals , corresponent a l'any 1853.



Inventari Pàgina 286

10/08/2019Data:
(per nivell)

AMCS - Fons Oller

Cronologia Títol CapsaCodi

Diversa03.04.00.00.000.00.0 DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL

Carpeta

1854 Notificació de Jaume Tarrats, de Maçanet de la Selva 140679 1

Espera que es presentarà de forma urgent a Masanet, en Francesc Oller, de Cassà, per tal de tractar sobre una  declaració jurada sobre les 
terres de propietat que té Joan Serra, de Tordera, ja que en cas de no atendre la indicació haurà de donar-ne part

1854 Notificació de Jaume Tarrats, de Maçanet de la Selva 140677 1

Després de rebre la present li demana que es presenti a la Secretaria de l'Ajuntament de Maçanet per tal d'enterrar-lo i firmar un document 
que ha tramés l'Administrador d'Hisenda de la provincia.

1859 Notificació de Joan Rifà, de Sant Feliu de Guíxols 140686 1

Joan Rifa, de St. Feliu de Guíxols promet a l'Alcalde de Cassà que ha sortit indemne dels resultats dels transport fets en el present dia.

1895 Nomenament de Josep Frigola com a fiscal municipal de Fontcoberta 1621738 3

Ambrosi Tapia i Gil, fiscal de l'Audiència de Barcelona, en ús de les facultats conferides per la Llei, ha nomenat Fiscal municipal del terme de 
Fontcoberta, partit judicial de Girona, a Josep Frigola i Armengol qui reuneix les circumstàncies necessàroes

1897 Nomenament de Josep Frigola com a fiscal municipal de Fontcoberta 1621740 3

El citat fiscal, d'acord amb les facultats que li confereix la Llei, ha nomenat Fiscal municipal del terme de Fontcoberta, a Josep Frigola i 
Armengol, per reunir les circumstàncies necessaries per exercir aquest càrrec.

812 Adjudicació de béns i drets nacionals 1631902 2

Consta que els Béns Nacionals abaix detallats, situats en els pobles quals nos segueixen, ha estat arrrendats a Sr. Rafel Boadella, de 
Griona. Art. 43. La Casa Delmerqa i Nové del terme de Cassà de la Selva.
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Acceptació 141871 2

I lo dit Salvi Oller, present accepta. I en atenció que la dita Rosa Gelabert, sa tia, no ha volgut acceptar les 20 Lliures li ha ofert i que li 
correspondrien per la primera terça d'aliments anticipada després de la Real provisió.

Reclamació de pagament 141808 2

Francesc Oller, hisendat de Cassà, demanda  a l'Antoni Alemany, per a obligar-lo al pagament d'una quartera i mitja de blat que presta 
anualment, vençuda el dia 15 d'agost i amb pagament de costes.

1704 Reconeixement de Pere Aixides, argenter de Blanes, de possessió d'una peça de terra 137610 2

Pere Aixides i Andreu, argenter de Blanes, senyor del mas Fontanilles i de les seves terres, situat a Maçanet de la Selva, confessa a la 
reverend comunitat de l'església d'Hostalric, un tros de terra de conreu d'un jornal de sembradura de terra de bous,

1753 Cobrament d'aniversaris i rendes 1750 I 1751 1451140

Nota dels cobraments dels anys 1750 i 1751 de les pensions corresponents als anys idnicats dels Aniversaris i Rendes de Santa Maria dels 
Turers de la vila de Banyoles, fet pel reverend  Anton Vila, Domer de la citada església com a Procurador

1754 Compte dels aniversaris de la parròquia de Banyoles 1441109 2

Compte del que el reverend Anton Vila, prevere i Domer de la parroquial església de Santa Maria dels Turers de la vila de Banyoles, ha 
pagat, gastat i bestret pels tres reverends curats de dita església, des que el reverend Capellà Major té aquest ofici

1755 Llibreta de despeses d'Anton Vila 1441110 2

Nota de despeses a pagar pel reverend Anton Vila, com a procurador dels reverends Dr. Miquel Torrrent, Onofre Pelagrí, sagristà, i Miquel 
Baixas, capellà Major, Administradors dels Aniversaros i Misses d'Estaca de l'església parroquial de Santa Maria dels Turers
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1765 Petició sobre pagament de lluïsme 137635 2

Caterina Gelabert i Casellas, vídua de Blanes, capbrevà com a usufructuària al senyor directe i desitja saber fins a quina edat està subjecta 
al pagament de lluïsme,sobre els béns del seu marit.

1770 Compte d'Anton Vila, prevere 1451145

Compte del que el sotasignant Anton Vila, prevere i Domer ha pagat i cobrat des de l'any 1740 fins part del l'an y 1752 com a procurador dels 
demés Aministradors de les rendes dels Aniversaris i Misses d'Estaca, fundats en l'església de Santa Maria dels Turers

1839 Notificació de pagament de censos 1631943 2

Comisión Principal de Arbitrios de Amortización de la província de Gerona.  Espero que dentro 15 dias del recibo de este aviso se presentará 
V- en esta Oficina de mi cargo, sita al lado de la escalera de la Catedral, a satisfacer y liquidar los censos

1861 Carta de pagament 1481334 2

Carta de pagament atorgada per Felicia Clavell, superiora del Col.legi de les filles de Maria i sor Maria Frigola, novícia, veïnes de la vila de 
Sabadell, a favor de Bonaventura Frigola, pagès de Vilavenut, de la quantitat de 12.000 Rals.

1882 Carta de pagament 1481347 2

Carta de pagament atorgada pels consorts Josep Bosch i Camó i Francesca Coll Casamitjana i Mir, veïns de Sant Martí de Llémena, a favor 
de Jaume Coll Casamitjana i Mir, propietari, veí de Sant Vicenç de Camós.

1888 Carta de pagament de l'impost de drets reials 1471291 2

Carta de pagament corresponent a l'any econòmic de 1888-1889 atorgada a favor de Josep Frigola i Armengol,  de la quantitat de 0,59 ptes. 
Per diferents Drerts de l'Estat sobre honoraris per la liquidació de l'impost de drets reials
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1551 Anotacions sobre capbrevacions i establiments de terres 137572 1

Peça de terra anomeanda lo mas Tamaraies, capbrevada per Salvi Fuirach, pagès de Sils;  Peça de terra de Matamala, afronta a sol ixent ab 
Moner i part ab en Sunyer, mitjançant camí; a migdia ab en Fuirach i part amb Alzinelles;

1571 Resum de capbrevacions del mas Fontanilles de Maçanet de la Selva 131126 1

Resum de capbrevació a favor de l'Abat de Sant Salvador de Breda a mitges amb la Capellania de l'esglesia de Maçanet de la Selva, d'una 
feixa amb arbres, en el terme de Maçanet, en el lloc anomenat Torderola;  També pels mateixos en la mateixa proporció

1581 Capbreu 132321 3

Capbreu firmat per Jaume Oller, pagès, senyor útil i propietari del mas Oller, del veïnat d'Esclet, del terme de Cassà de la Selva, a favor de 
l'Abat del Monestir Benedictí de Sant Feliu de Guíxols i per ell a Lluís Rosselló, monjo procurador, síndic

1667 Capbrevació 137598 1

Francesc Rovira i Gelabert, escrivent, natural de Blanes, resident a Hostalric, confesso i reconec a Francesc Sala i Alemany que tinc per vos 
a directe i alodial domini unes cases situades a la vila de Blanes, en el carrer Ample i altres.

1682 Capbrevació 136472 1

Josep Frigola, senyor útil del mas Frigola del veïnat d'Esclet, reconeix a l'Honorable Capítol de Girona  que té el total règim i administració de 
l'Almoina del Pa de la Seu de Girona, i pel mateix al reverend Cristòfol Pagès, canonge de la citada església

1686 Reproducció d'un capbreu del mas Vivet agregat al mas Oller d'Esclet 131131 1

Transumpte d'una capbrevació feta i firmada per Josep Oller, pagès del veïnat d'Esclet, Sr. Útil de mas Oller, del mateix veïnat i del mas 
Vivet, de rruït i unit al citat mas Oller, a favor de l'Almoina del Pa de la Seu de Girona,
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1687 Capbreu 136474 1

Dalmau Recasens, paraire de roba de llana de la vila de Blanes, i Caterina, la seva muller, filla de Baltasar Roura, difunt, de la mateixa vila, 
confessen a Sr. Comte, encara que absent, i a l'infrascrit Notari, una casa que va ser donada a la citada Caterina

1688 Notes sobre un capbreu del mas Vivet d'Esclet 143869 1

Josep Frigola, d'Esclet, l'any 1688 firmà capbreu autoritzat per Pere Rosselló, notari de Girona, on consta que  Pere Rossí, posseïdor 
aleshores del mas Vivet  prestava censos a la Pia Almoina que foren reduïts per Pere Casadevall. El mas Frigola…

1692 Capbrevació feta per Joan Canades a favor de l'obtentor del benefici de Sant Vicenç de Besalú 142819 1

Joan Canades reconeix tenir pel Benefici de ST. Vicenç de Besalú, la casa d'en Canades, amb hort  i terra unides a la casa, situada a 
Fontclara, en el lloc anomenat Puig dels Rams, que havien format part del mas Goday, del mateix lloc…

1737 Capbrevació d'unes terres dins el terme de Caldes 12895 2

Capbrevació feta i firmada per Miquel Oller, pagès d'Esclet a favor de l'Excel.lentíssim Sr. Marquès d'Aytona, Baró de les Baronies de les 
viles de Caldes de Malavella i del Castell de Llagostera, d'una peça de terra de prat i roureda anomenada Aranyoner,

1758 Capbreu 1461188 2

Capbrevació feta i firmada per Pere Soler, pagès de la parròquia de Sant Vicenç de Camós, del mas Sarrà, del amteix lloc, a Vicenç Mir de 
l'Església, també pagès de la citada parròquia, com a Sr. directe.

1768 Capbrevació 12899 2

Capbrevació feta i firmada per Caterina Gelabert Aixides i Cassellas, vídua, com a tenutària de l'heretat i béns que foren de Bruno Gelabert i 
Aixides, son difunt marit, a favor de Maria Franca de Sans i Sala, domiciliada en la parròquia de Sant Martí
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Carpeta

1771 Anotació sobre una capbrevació 137640 2

Caterina Gelabert i Casellas, vídua de Blanes, capbreva com a usufructuària deixada de Bruno, son difunt marit, a favor de l'Alcaldia de 
Breda, lo mas Fonaties de Maçanet i ses terres.

1793 Justificació de domini directe 1481308 1

Justificació de domini Directe del mas Conill i ses terres de la parròquia de Vilavenut que preté el Real Hospici de la ciutat de Girona.

Cronologia Títol CapsaCodi

Prestacions del domini útil Llevadors de censos04.03.01.00.000.00.0 DRETS I RENDES FEUDALS

Carpeta

Detall dels censos del mas Fontanilles de Maçanet de la Selva 141761 2

El mas Fontanilles em dóna per un quinqueni 40 quarteres de blat, 5 quarteres de faves, i quartera de fesols, i paga d'adjutori 480 rals. I unit 
tot dona 3820 Rals  que dona el mas.  Les Contribucions són de 393 Rals tot l'any.

Relació de masos que paguen a l'església de Cassà de la Selva 1631935 2

Compte de la civada i llum que rep l'esgléisa de Sant Martí, de la vila de Cassà de la Selva. Consta d'un llistat dels masos que paguen 
punyeres de civada i diners pel Llum de l'església.  A la part final hi consten els censos que 10 masos paguen en espècies.

1776 Llibreta de pagament de censals i contribucions 130125 3

Llibreta amb 144 pàgines R i V, amb anotacions sobre el pagament de Censals i del Cadastre Reial; pg. 97 a la 132 en blanc; pg. 133 a 144 
rebuts municipals de Contribució.
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1837 Detall d'entrades i sortides efectuades durant la primera quinzena de març de 1837 1611661 2

Administració de rendes de Girona. Excusat i novè.  Fruits en arrendament. 1a quinzena de març 1837.  Notícia de les entrades i existències 
cabals que ha resultat en la cita Administració.

1838 Llevador de pensions 129121 2

Llibreta de 15X10 cm., de 108 fulls R i V. Amb anotacions de cobrament de pensions de Censals, de l'any 1727 al 1753; pàg. 15 R i V,  de 
diversos familiars nota de les Confirmacions; pg. 16 a 28 en blanc; pàg, 29 a la 32 R. I  V. Anotacions de cobrament

1853 Llibreta amb anotacions de pagament de pensioons de censals 1501526

Llibreta de dimensions 14,50 X 10 cm enquadernada amb pergamí on solament hi consten anotacions en els tres primer fulls del davant i en 
el primer full del darrere. Consten diversos censals i les pensions generades el primer cobrat per Joan Coll i Casamitjana.

1855 Censos a cobrar de diferents masos de la vall del Llémena 1431058 2

Anotacions sobre les quantitats que paguen de censos diferents masos que es detallen: Les Canals de Sant Aniol; cal Rei, idem.; 
Casamitjana de Sant Esteve de Llemana; mas Batlle de Ginestar; mas Parès, de Sant Gregori anomeant cal Rei.

1870 Llibreta de rebuts, censos i conductes del mas Oller d'Esclet 1501527

Llibreta de dimensions 15 X 10,50 cm. Amb anotacions des del full 1 al 31 numerats pel recto, amb anotacions diverses sobre capbrevacions 
i pagment de censos corresponens a una peça de terra procedent del mas Vivet d'Esclet que es pagaven al procurador d

Cronologia Títol CapsaCodi

Prestacions del domini útil Àpoques de censos04.03.02.00.000.00.0 DRETS I RENDES FEUDALS

Carpeta
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Carpeta

1631 Àpoca 1441070 1

Francesc Marull, paraire de la vila de Sant Celoni, arrenda per 4 anys a Pau Serra, paraire de robes de llana, a Jaume Troy, moliner, a Antoni 
Figueres, sabater, tots de la present vila, tots els delmes que es col.lecten a la parroquia de Sant Llorenç.

1688 Àpoca 1441076 1

Aleix Gaubert, prevere Beneficiat de la Seu de Girona, Procurador del reverend Grau Soler, prevere Beneficiat de la Col.legiata de Sant Feliu 
de Girona, obtentor del Benefici sots invocació de Santa Maria Verge del Socors en la Capella de la mateixa invocació.

1718 Àpoca 1451132

Àpoca i cessió firmada pel molt Il.lustre Capítol de la Seu de Girona, a Geroni Cabanelles, polvorer de Banyoles i a Salvi Tassi i Collferrer, 
pagès del veïnat de Puigpalter, de la parròquia de Banyoles.

1728 Àpoca 1611634 2

Josep Torroella, pagès, senyor útil del mas Torroella de Santa Pau, dipositari electe del negoci i causa nominat pel Mag. Josep Marcillo V.I.D. 
En la vila d'Olot, Jutge Ordinari de la Cort Pública i Ordinaria de la Baronia de Santa Pau...

1728 Àpoca 1611630 2

Rafel Quintana, pagès de la Cellera d'Anglès, confessa i reconeix a Isidre Coll, pagès de Sant Aniol, que li ha pagat 18 lliures, 8 Sous i 3 
Diners barcelonesos, que són a compliment de totes les pensions i prorrates fins al dia d'avui degudes d'aquell Censal.

1768 Àpoca 1491394 1

Àpoca i lluïció amb cessió d'un Censal de preu i propieteat 40 lliures barceloneses i pensió anual 4 Lliures i 4 Sous, feta i firmada pel molt 
Il.lustre Abat i Capítol del Monestir de la vila d'Amer, a favor de Jaume Coll i Batlle, pagès de Sant Esteve de Llémena.
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Carpeta

1779 Àpoca 136519 3

Àpoca i cessió de 300 lliures barceloneses, firmada per Francesc Collel, negociant de Riudarenes, a favor del reverend Anton Oller, de 
Vidreres, com a Obtentor del Benefici de Nostra Senyora del Carme, de l'església de Cassà de la Selva.

1815 Àpoca 1431041 2

Àpoca i cessió frimada per Pere Portas i Vilar, menestral de Borrassà, a favor d'Antoni Frigola, pagès de Vilavenut, de la quantiat de 24 
Lliures barcelones, per dues pensions de censal.

1815 Àpoca 1471248 2

El reverend Joan Gener, prevere d'Olot, com a obtentor del Benefici sota invocació de Ntra. Sra. del Roser, en la vila de Vilaür, confessa i 
reconeix a l'Antoni Frigola, pagès masover del mas Conill,  de Vilavenut, que li ha pagat la quantitat de 180 Lliures.

1828 Àpoca 1431042 2

Àpoca i cessió firmada per Pere Portas i Vila, pagès de Borrassà, a favor d'Antoni Frigola, pagès de Vilavenut, de la quantiata de 108 Lliures 
corresponents a 9 pensions vençudes d'un Censal.

Cronologia Títol CapsaCodi

Prestacions del domini útil Àpoques de foriscapi i de 
lluïsme

04.03.03.00.000.00.0 DRETS I RENDES FEUDALS

Carpeta



Inventari Pàgina 295

10/08/2019Data:
(per nivell)

AMCS - Fons Oller

Cronologia Títol CapsaCodi

Prestacions del domini útil Àpoques de foriscapi i de 
lluïsme

04.03.03.00.000.00.0 DRETS I RENDES FEUDALS

Carpeta

1589 Pagament de terços i lluïsmos 140747 2

Pere Casalins, mariner de la vila de Blanes paga a Gabriel Sabater, Claver General del Vescomtat de Cabrera i de Bas, la quantitat de 81 
Lliures, 7 Sous i 6 Diners, per la meitat dels terços i lluïsmes deguts per Elizabet Aixides.

1728 Notes sobre pagament de foriscapis 137627 2

Nota sobre àpoca de foriscapi d'una peça de terra del mas Fontanilles, pagat a Il.lustre Sr. Abat de Sant Pere de Galligans, de Girona, a favor 
de Jaume Ruscalleda, pagès de Maçanet de la Selva.

1777 Àpoca signada per Josep de la Vallette, administrador del Real Hospici de Girona 12891 1

L'Adminstrador citat firma àpoca a favor de Francesc Oller i Salvi Oller, pagesos del veïnat d'Esclet, de la quantitat de 300 Lliures 
barceloneses pagades en motiu del lluïsme per  la compra d'una casa, al costat del Cementiri de Cassà, i de 5 vessanes...

1805 Àpoca 1611646 2

Àpoca de lluïsme de 52 Lliures barceloneses firmada per Josep Calcina, Causídic de Banyoles, en cert nom, a favor de Francesc Mir de 
l'Església, pagès de Sant Vicenç de Camós.

1822 Àpoca 1471264 2

Bernat Siqués, veí d'Olot, procurador del reverend Ignasi Siqués, prevere d'Olot, Obtentor del Benefici sota invaoció de Sant Lluc en 
l'eslgésia de la ciutat de Girona, en dit nom, confesso i reconec a Antoni Frigola, pagès del lloc de Vilavenut,

1829 Àpoca 1431047 2

Âpoca de lluïsme de la quantitat de 330 Lliures barceloneses feta i firmada per Francesc Carreras, Advocat de Girona, com a Administrador 
del Sr. Antoni Frigola, pagès del lloc de Vilavenut.
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1850 Àpoca 1471277 2

Àpoca de lluïsme de la quantitat de 45 Lliures barceloneses firmada pel reverend Francesc Crehuet, cpm a Obtentor del Benefici baix 
invocació de Sant Vicenç, segon anomenat en l'esglesia Catedral fundat, a favor de Bonaventura Frigola, pagès.

Cronologia Títol CapsaCodi

Prestacions del domini útil Definicions de censos04.03.04.00.000.00.0 DRETS I RENDES FEUDALS

Carpeta

1839 Definició 1431050 2

Definició de Censal de preu 400 Lliures barceloneses atorgada per Pere Portas i Vila, pagès de Borrassà, a favor d'Antoni Frigola, pagès del 
lloc de Vilavenut.

Cronologia Títol CapsaCodi

Prestacions del domini útil Dret de fadiga04.03.05.00.000.00.0 DRETS I RENDES FEUDALS

Carpeta

1807 Venda del dret de fadiga 1491432 1

Venda perpètua de Fadiga que firmen Francesc Mir de l'Església, pagès, Rosa, sa filla, i Joan Coll Casamitjana i Sala, el seu gendre i marit 
respectiu, de la parròquia de Sant Vicenç de Camós, a favor de Francesc Llac i Gual, blanquer, de la vila de Banyoles.



Inventari Pàgina 297

10/08/2019Data:
(per nivell)

AMCS - Fons Oller

Cronologia Títol CapsaCodi

Prestacions del domini útil Dret de fadiga04.03.05.00.000.00.0 DRETS I RENDES FEUDALS

Carpeta

1817 Venda de fadiga 1631974 3

Venda de fadiga per Josep Perpinyà, a favor de Pere Coll, els dos menestrals del lloc de Galliners, d'una peça de terra de 4 vessanes, 
situada en el mateix terme i en el territori de Les Solades, per preu de 1 Lliura i 10 Sous.

Cronologia Títol CapsaCodi

Reduccions de censos, 
tasques...

04.04.00.00.000.00.0 DRETS I RENDES FEUDALS

Carpeta

1650 Relació de reducció de terres 1631931 2

Compte de les vessanes de terra que feu reducció Oller d'Esclet, lo any 1650.  Primo, 6 o 7 anomenat "pla de Vilabella"; ,més, una vessa de 
terra; mes 2 vessanes; més 4 vessanes.

1722 Reducció de tasca 1491368 1

Reducció de tasca a una gallina bona, grassa i rebedora, firmada pel Procurador del Sr. Marquès de Benavent, a favor de Miquel Llorens, 
pagès de Sant Esteve de Llémena.

1768 Reducció de censos 135450 1

Reducció feta i firmada per en Canci de Pera, prevere, com a obtentor del Benefici de Nostra Senyora de les Puelles. Antigament fundat en la 
capella de Ntra. Sra. de les Püelles d'Extramurs de la ciutat de Girona, avui derruïda,
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1800 Redempció de censos 1461219 3

Joan Coll i Batlle Casamitjana, de Ginestar,  redimeix censal que es prestava als Aniverasris de l'església de les Encies, segons liquiació i 
carta de pagament atorgada per l'Administració subalterna de Propietats i Drets de l'Estat, del partit de Girona.

1800 Redempció de censos 1461218 3

Escriptura de redempció de censos a favor de Joan Coll i Casamitjana, del Ginestar, per haver pagat la quantitat de 109,24, a l'Estat,  per les 
pensions i prorrates del cens que es prestava al Convent de Banyoles.

1822 Redempció de censos 1431029 2

Antoni Frigola, pagès de Vilavenut,  redimeix dos censos a favor del Aniversaris del Monestir de Banyoles, pel preu de 3.776 Rals i 30 
maravedís, que paga al Comisionat principal del Crèdit Públic. .

1850 Redempció de censos 1431055 2

Redempció de sis cenos consignatius que en Bonavnetura Frigola, natural i veí de Vialvenut, feia i prestava anualment al suprimit Monestir 
Benedicti de Banyoles, d'acord amb el Real Decret del 8-4-1808 i altres,

1850 Redempció de cens 1461228 3

Redempció d'un Cens de pensió anual 2 Lliures, 14 Sous i 7 Diners barcelonesos que cada 20 de maig prestava al suprimitr Convent de Sant 
Benet de Banyoles, el Sr. Jaume Coll i Mir, veí de Sant Vicenç de Camós, atorgat per l'Aministració de Finques de l'Estat

1855 Extinció de censos 136499 2

Extinció de Censos, l'un de dues quarteres i dos quartans de blat forment i, l'altre, d'una quartera i dos quartans d'ordi, feta i firmada per 
Josep Casademont, pagès de Bordils, a favor d'Esteve Marisc, pagès de la mateixa població, pel preu de 600 Lliures.
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1855 Redempció de censals 1471285 2

Jaume Coll i Mir, de Sant Vicenç de Camós, procedí al pagament de 1747,60 Rals de quin import se li atorgà Carta de Pagament per part de 
la Tresosreia d'Hisenda pública de la província de Girona, deixamt cancel.lats diversos Censals.

1862 Redempció de censos 1471283 2

Jaume Coll i Mir, veí de Camós, paga a Hisenda 1.747,60 Rals. Import de la redemció dels censos que es detallen: Un a favor de l'Església 
de Ventalló; un altre a favor de Benefici de Sant Hilari, fundat en l'església de Borgonyà.

1863 Cancel·lació de dret reial 136502 2

Venda i absolució del dret de retrovenda atorgada per Jaume Combis i Noguera, de Bordils a favor de Josep Marisc i Riera, propietari d'una 
finca situada a la mateixa població.

1865 Redempció de cens 136504 2

Redempció d'un cens sobre una finca de Sant Martí Vell atorgada per l'apoderat d'Ignasi de Balle i Boruejo, hisendat, veí de Tarragona, a 
favor de Josep Marisc i Riera, propietari de Bordils, pel preu de 186,667 Escuts.

1875 Redempció de censos 136507 2

Redempció de dos censos, atorgada per Sr. Jutge de 1ª Instància, de Girona, a favor de Josep Marisc i Riera, veí de Bordils.

1919 Redempció de cens 131235 2

Alfons Capdevila i Cors, procurador i apoderat de Salvador Badia i Andreu i de Bonaventura Conill i Montbrió, veïns de Barcelona, en nom 
dels seus principals, redimeix un cens anual de 3 quarteres i 6 picotins de blat i dues gallines, a favor de Narcís Oller.
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Carpeta

1767 Billete para el que hace más frutos 1631905 2

Se hace saber a Francisco Oller, como por parte de D. Antonio, procurador y substituto de D. Manuel de Azeda, Administrador y Colector 
General de la Real Gracia del Excusado de la Provincia Tarraconense, se ha hecho elección de Mayor Dezmero en su persona

1798 Document de la casa major delmera 1631908 2

Se hace saber a Salvio Oler, como por parte del muy Ilustre Calbildo de Canónigos de la Sta. Iglesia de Gerona, perceptor de la Real Casa 
Mayor Dezmera de esta Diocesi, por autoridad Real, con acuerdo del 15-5-1798, se ha hecho elección de mayor Dezmero

1807 Elecció de delmer major de la parròquia de Cassà 1631418 3

En la parròquia de Cassà de la Selva, als 28 de juny de 1807, ha estat elegit, després del jurament en forma, i a tenor de la seva relació, a 
Josep Amalrich, pagès de Fornells, com a Delmer Major,  dels frutis del present any sobre el bestiar i heretats

1815 Rebut de delme 1501490 1

Dic jo baix firmat com a Col.lector de la Casa Delmera de l'Il.lustre Capitol de Girona,confesso  haver rebut del Sr. Geroni Oller, el Delme de 
grans pertanyents a l'any 1815 i per ser així li faig la present firma, avui en Cassà als 29-8-1815.  Llorens V

1816 Document del major delmer de Cassà 1631910 2

El baxo firmado en nombre y por espeical comision del ilustrísimo Cabildo de Canónigos de la Sta. Iglesia de Gerona, a quien con la circular 
del 18-2-1815, ha concedido S.M. La administración de la Gracia del Escusado en esta Parroquia y Obisapdo

1821 Declaració jurada 1501492 1

A Cassà de la Selva, jo Geroni Oller, veí del dit lloc, decalro i juro per Déu nostre senyor i amb senyal de Creu que havent estat elegida la 
meva casa per Major Delmera per S.M. En la parròquia de la mateixa vila, per l'any 1820, han resultat les granes
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Delmes i primícies04.09.00.00.000.00.0 DRETS I RENDES FEUDALS

Carpeta

1824 Petició 1501485 1

Es demana en compliment de la Direcció Gral. de Rendes del Regne, que es comunicà a l'Administració Princial dels Delmes de la província 
Tarraconense, s'indiqui sota firma i segell competent el nom i cognom del propietari de la Casa Excusada o Major Delme

1826 Elecció de major delmer de la parròquia de Cassà de la Selva 1501496 1

Amb data del 29-6-1826 comparegué davant de Pere Vall-llobera, major en Justícia de la parròquai de Cassà de la Selva, en Rafel Bosch, de 
Campllong i per ordre del Sr. Administrador i Col.lector General per S.M. de la Real Gràcia de l'Escusat en la Província.

1833 Delmes i contribucions 1501498 1

He rebut de Geroni Oller, per la tasca del mig Delme   33 Lliures i 17 Sous;  ídem, pel compliment de la contribució territorial de la  Riquesa 
Industrial i consums  54 Lliures i 1 Sous; més per l'últim termini de contribució  34 Lliures, 7 Sous i 4 Diners

1833 Nomenament de delmer major de Cassà 1631944 2

Bisbat de Girona. Elecció de delmer major de la parròquia de Cassà de la Selva, a 26 de juny de 1833, davant de mi Josep Thos, mayor 
Justicia de ella pareció Cayetano Ferrusola, por el presente año Administrador y colector general por S.M. De la Real

1837 Delmes recollits 1631842 2

Intendecia de la provincia de Girona. Vila de Cassà de la Selva. Com a Col.lector del Delme i Primícia de dita vila, elegit per lo Mag. 
Ajuntament  de idem, en virtut de comissió del M. I.S. Intendent de la notada Província, he rebut d'Anton Vidal.:

1839 Elecció de major delmer de Cassà 1631941 2

Els Canonges de la Santa Església de Girona, als qui amb circular del 18 febrer del present any 1815  concedí S.M. L'Administració de la 
Gracia de l'Excusat en aquesta parròquia, i es fa saber a Geroni Oller que queda elegit Major Delmer d'aquesta parròquia.
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Carpeta

1814 Arrendament 137643 2

Arrendament atorgat pel Sr. Comptador i Apoderat General de l'excel.lentíssim sr. Duc de Medinaceli de la baronia de Llagostera i dels 
pobles compresos de Riudarenes i Caldes de Malavella, tots del Vescomtat de Cabrera i Bas, de les rendes que sa Excel.lència

1836 Arrendament del delme de la parròquia de Pujals dels Cavallers 1471268 2

Amb escriptura autoritzada pel subscrit notari a dia d'avui s'atorga arrendament durant un any i una collita que comença el primer de maig de 
1836 i fineix el 30 d'abril de 1837, a l'Antoni Frigola, pagès de Vilavenut, dels delmes de la parròquia de Pujals dels Cavallers.

1836 Arrendament dels delmes de la parròquia de Vilavenut 1471267 2

Amb escriptura autoritzada pel notari Francesc Mir, amb data d'avui s'ha atorgat arrendament pel temps d'un any i una collita que va des del 
primer de maig de 1836 fins al 30 d'abril de 1837, a favor d'Antoni Frigola, de Vilavenut, com a major postor

Cronologia Títol CapsaCodi

05.00.00.00.000.00.0 BIBLIOTECA

Carpeta

Tract. VI de sacramento poenitenti. Cap. IV 1621671 1

Part d'un llibre de dimensions 34 X 23 cm que comença a la pg. 143 i fineix a la pag. 220, seguit d'un Index Rerum, et Verborum, amb el text 
amb bon estat de conservació
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Carpeta

1613 Discursos de los estados de las obligaciones particulares del estado, según las cuales ha de ser cada uno 
particularmente juzgado

1531551

Llibre enquaderant amb cartró protegit amb pergamí de dimensions 20 X 15 cm que consta de 737 pàgines de test amb bon estat i seguit al 
final d'una Taula amb el Discursos que conté.

1620 De la summa. En la qual se summa y cifra todo lo moral y casos de conciencia que no pertenecen a los 
sacramentos, con todas las dudas brevemente expuestas

1531553

Llibre enquadernat amb pergamí que consta de 1060 pag. De text en molt bon estat de conservació, seguides de Addiciones a la Segunda 
parte, amb altres 280 pàgines seguides de la Tabla muy copiosa de todas las cosas notables contenidas en esta segunda part

1630 Historia general de los santos y varones ilustres en santidad del Principado de Cataluña 1591574

Llibre, enquadernat amb pergamí de dimensions 29,50 X 20 cm que consta de 396 pàgines de text seguides de la "Tabla de los Santos 
Contenidos en esta Historia, de los Santos del Principado de Cataluña, del primero y segundo libro", amb el text en bon estat.

1650 Comentaris a una obra d'Aristòtil 1251

Comentaria in octo libros fisicorum iuxta doctrinam Aristotelis hec non divi Thome divine voluntatis interpretis

1680 Operum omnium summa 1591575

Llibre enquadernat amb pergamí de dimensions 30 x 20 cm que consta de 635 pàgines de text, seguides d'un Index Verborum Notabilum, en 
bon estat de conservació.  A més del titol i autor, en la mateixa pàgina hi consta el següent text: Digesta per Joannem

1688 Práctica de curas y confessores y doctrina para penitentes en que con mucha erudición y singular claridad 
se tratan todas las materias de la teología moral

1561566

Llibre enquadernat amb pergamí de dimensions 29 X 20 cm que consta de 439 pagines de text en bon estat de conservacio, seguides d'una 
Taula amb el contingut del llibre. A més del titol i autor, en la mateixa pàgina i consta el següent text: EDICION NOVE
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1701 Officia sanctorum in breviario romano 1531555

Llibre enquadernat en pergamí de 15 X 10,50 cm que consta de 612 pgs. de text en bona conservació.   A més del Títol, a la primera pàgina 
hi ha el següent text:  Noviter apponenda, tam de praecepto, quam ad libitum recitanda.   Responsoria 1.

1722 Cursus theologie moralis. Tomus secundus 1611614 1

Llibre enquadernat amb pergamí de dimensions 34 X 22,50 cm que consta de 307 pàgines, seguides d'un Index, Rerum et Verborum, amb 
bon estat de conservació.

1732 Clarin Evangélico. Tomo I 1511545

Llibre enquadernat amb cartro protegit amb pergamí de dimensions 30 X 21 cm. Consta de 320 pàgines en bon estat de conservació.  A més 
del Títol: CLARIN EVANGELICO, posa:  Panegyrico en una centuria de Sermones para todas las Festividades

1732 Clarin Evangélico. Tomo II 1511546

Llibre enquadernat amb cartro protegit amb pergamí de dimensions 30 X 21 cm. Consta de 447 pàgines en bon estat de conservació.  A més 
del Títol: CLARIN EVANGELICO, posa:  Panegyrico en una centuria de Sermones para todas las Festividades Colendas de Chr

1734 El Criticón. Primera, segunda y tercera parte: Oráculo manual y arte de prudencia. El héroe, de Lorenzo de 
Gracián

1551562

Llibre enquadernat amb cartró protegit de pergamí de dimensions 20 X 14,50 cm que consta de  531 pàgines de text en bon estat de 
conservació, llevat de les sis primeres, on falta la part superior del text.

1734 Flos sanctorum de las vidas de los santos. Tomo primero 1571570

Llibre enuqdernat amb pergamí de dimensoions 30 X 20 cm que consta de 530 pàgines de text, seguides del "SUPLEMENTO AL FLOS 
SANCTORUM", del mateix autor, amb 63 pàgines més de text, totes amb bon estat de conservació.
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1734 Flos sanctorum de las vidas de los santos. Tomo tercero 1581572

LLIBRE enqueadernat amb pergamí de dimensions 30 X 20 cm. 532 pàgines de text, seguidens del "SUPLEMENTO AL FLOS 
SANCTORUM"  amb 118 pàgines més, totes en bon estat de conservació.

1736 Assumptos apostólicos predicables, literales, tropológicos, alegóricos y analógicos sobre los tres 
capítulos primeros del evangelio de S. Matheo. Tomo primero

1581573

Llibre en quadernat amb pergamí de dimensions 30 X 20 cm. Amb la coberta princiapl i les 11 primeres pàgines malmeses per haver estat 
rosegades, faltant-hi part del text, la resta amb 556 pàgines, seguides de l'index "ABECEDARIO DE ASSUMPTOS CON SUS RESP

1737 El párroco en su ministerio 1551563

Llibre sense enquadernar per haver estat tretes les cobertes, de dimensions 20 X 15 cm que consta de 158 pàgines de text en bon esta de 
conservació. A més del títol i autor a la mateixa plana hi consta el text següent:  "Obra en que se ponderan las grav

1739 Jesuchristo aeterno Deo, aeternique patris vero, ac consubstantiali filio, regi regium 1611615 1

Llibre sense tapes d'enquadernació de dimensions 37 X 23 cm que consta de 591 pàgines de text en bon estat de conservació.  Manque les 
3 primeres pàgines. Esu Christo aeterno deo, aeternique patris vero, ac consubstantiali figlio regiregum, et dominatiu

1750 Theologia christiana dogmatico-moralis. Tom VIII 1521547

Llibre enquadernat amb tapes de cartro protegines de pergamí de dimensions 24 X 17,50 cm que consta de 525 pgs. En bon estat de 
conservació.  A més del títol i de l'autor posa:  DE SACRAMENTIS IN GENERE : ITEM DE BAPTISMO; CONFIRMATIONE, ET 
EUCHARISTIA.

1751 Suma moral. Escrita en breve compendio.  Tom II 1521548

Llibre enquaderant en cartro protegit de pergami de dimensions 20 X 14 cm que conté 532 pàgines escrites en bon estat de conservació. A 
més del títol i de l'autor, hi ha escrit el següent:  POR DON MANUEL RICO, COMISSARIO DEL SANTO Oficio, Maestro de Th
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1757 Theologia moralis universa 1521549

Llibre enquadernat en cartró protegit de pergami de dimensions 23 X 18 cm que conté 451 pàgines escrites en bon estat de conservació. A 
més del Títol i Autor, consta també el text següent: Complectens Omnia Morum Praecepta, et Principia decisionis omniu

1759 Theologia christiana dogmatico-moralis. Tom I 1621678 3

Llibre enquadernat amb pergami de dimensions 36 X 22 cm. Amb 660 pàgines de text en bon estat de conservacio. En el primer full a més 
del títol i l'autor hi consta el text següent:  Secundum Ordinem Catechismi Concilii Tridentini.  Edito omnium Accuratis

1760 Promptuario de theologia moral 1551564

Llibre només amb tapes d'enquadernació a la part posterior protegida de pergamí, mancant la tapa anterior i la primera pàgina, de dimensions 
20 X  14,50 cm que consta de 582 pàgines de text, en bastant bon estat de conservació.

Thomae Kempis, canonici regularis ordinis S. Augustini 1601584

Llibre enquedernat amb pergamí de dimensions 14 X 7 cm que consta de 386 pàgines seguides de l'index Capitum, amb el text en bon estat 
de conservació.  A més del títol, a la mateixa pàgina, hi consta el següent text: IMITATIONE CHRISTI, LIBRI QUATUOR, J

1769 Catechismus ex decreto sacrosanti consilii tridentini ad parochos 1521550

Llibre enquadernat amb cartró recobert de pergamí de dimensions 18 X 11 cm que consta de 456 pàgines de text amb bona conservació.  
També a més del títol, posa:  Jessu editus.  VENETIIS,  MDCCLXIX.  Apud Franciscum Pitteri.  Superiorum Permissu, ac Priv

1771 Compendio de las antigüedades romanas, reimpreso para el uso del seminario episcopal de Barcelona 1501529

Llibre enquadernat amb tapes de cartro de 15 X 9,50 cm, consta de 273 pàgines i fou imprès a Barcelona per l'impressor Juan Francisco 
Piferrer, impresor de S.M.; véndese en su libreria administrada por Juan Sallent. Llibre en força bon estat.
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1774 DIVI Thomae 1561567

Llibre enquadernat amb pergami de dimensions 23 X 18 cm que conta de 348 pàgines de text en bon estat de conservació.  A més del titol i 
autor, en la mateixa pàgina, consta el text següent:  SUMMA THEOLOGICA ad ms. Codices a Francisco Garcia, Gregorio

1775 Theologia moralis universa 1561568

Llibre enquederant amb pergamí de dimensions 24 X 18 cm que consta de 495 pàgines de text en força bon estat de conservació. A més del 
títol i autor, en la mateixa pàgina hi consta el següent text: " In tres tomos distributa;  A.P.F. PHILIPPO DE CARBONE

1777 Philosophia thomistica. Justa inconcussa, tutissima divi Thoae docmata, quatuor tomis comprehensa 1551565

Llibre enquadernat amb pergamí de dimensions 20 X 14 cm que consta de 312 pàgines de text en bon estat de conservació. A la mateixa 
pàgina a més del títol i autor hi consta el text següent:  " Edito Novissima, accuratissime correcta, elementis Chronolog

1800 Instruccions per a l'ensenyança de minyons 1541557

Llibre enquadernat amb cartró protegit de pergamí de dimensions 15 X 10 cm que consta de 366 pàgines de text en molt bon estat de 
conservació, Seguides d'una taula dels títols i discursos contenguts en est Llibre.

1800 Llibre fàcil de comptes fets 1601582

Llibre enquadernat amb pergamí de dimensions 14 X 8 cm que consta d'unes 150 pgs. De text en bon estat de conservació. A més del títol i 
autor, a la mateixa pàgina hi consta el text següent:  Ab lo qual se pot traure tota especie de comptes de tota moneda

1814 Selectae e veteri testamento historiae 1601583

Llibre enquadernat amb pergamí de dimensions 15 X 10,50 cm. Al qual li manquen les primeres 46 pàgines primeres. Des de la pàgina 47 a 
la 302 el seu text està en bon estat de conservació.  A la part final que comença a la pàgina 275 hi ha la : SYNOPSIS V
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1817 De arte rhetorica. Libri quinque 1541558

Llibre enquaderant amb cartró protegit de pergamí de dimensions 17 X 10 cm. Amb  452 pàgines de text en bon estat de conservació.  A més 
del títol i autor, hi consta el següent text:  LECTISSIMIS VETERUM AUCTORUM AETATIS AUREAE PERPETUISQUE EXEMPLIS ILLU

1819 Selecte e veteri testamento historiae 1501536

Llibre enqüedernat amb tapes de cartró de dimensions 15 X 10 cm.; consta de 336 pàgines. A més del títol, en la primera pàgina, hi ha el 
següent text: Ad usum eorum qui Latinae Liguae rudimentis imbuuntur.-  Editio novissima.  Accedit Synopsis vitae Jesu

1822 Opera breviariis et notis hispanicis. Illustrata. Pars prima 1501530

Llibre enquadernat amb tapes de cartró de dimensions 15,50 X 10,50 cm.; Consta de 432 pàgines, en molt bon estat.  A la primera pàgina 
consta que pertanyi a Càndid Oller, rector, any 1835.  També a la 1a pg hi ha taladrat el nom de Candi Oller.

1832 Compendio latino-hispanicum. Utriusque linguae veluti lumen 1551561

Llibre enquadernat amb cartró protegit de pergamí de dimensions 20 X 14 cm que conté 676 pgàgines de text en bon estat de conservació. A 
més del títol i autor, a la mateixa pàgina consta el següent text:  Accedunt verba sacra ex adversarius JOANNIS LUDO

1835 M. Tullii Ciceronis orationes selectae. Argumentis et notis. Hispanicus illustrae pars prima 1501537

Llibre enquadernat amb ta pes de cartró de dimensions 15,50 X 10,50 cm que consta de 334 pàgines. Editat a Barcelona. Typis Viduae D. 
Antonii Brusi., l'any 1835.  A la egona pag. de la coberta posa:  Candidus Oller, Rhetoricus, anno 1835.

Catecismo histórico, o Compendio de la historia sagrada y doctrina cristiana 1541559

Llibre enquadernat amb cartró protegit amb pergamí de dimensions 15 X 10 cm, 163 pàgines de text en bon estat de conservació. A més de 
l'autor i del títol, consta a la mateixa pàgina el text següent: " Para instruccion de los niños, con preguntas
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1839 Simon de Mantua o El mercader forastero 1501532

Llibre enquadernat amb tapes de cartró de dimensions 15 X 10 cm que consta de 200 pàgines en mol bon estat.  A més del títol posa que és: 
Obra escrita en francés por M.L.P. De Fleuri. Obtuvo el premio costeado por un anónimo y propuesto por la Sociedad

1840 Cartas de Cicerón, con breves argumentos y notas 1501535

Llibre enqüadernat amb tapes de cartro de dimensions 15 X 10 cm, 210 pàgines. Consta que es tracta d'una 3a edició corregida i 
augmentada.  Fou imprès a Barcelona, en la Oficina de Juan Francisco Piferrer

1841 Breu instrucció religiosa per als pagesos o gent del camp 1501534

Llibre enquadernat amb pergamí de dimensions 13 X 7 cm que consta de 147 pàgines en molt bon estat de conservació. Editat a Girona per 
A. Figaró

1847 Professó de la via-crucis ab sas oracions y meditacions. Per un devot de aquest sant exercici 1501539

Llibret enquadernat amb tapes de pergamí de dimensions 9,50 X 7 cm que consta de 96 pàgines en força bon estat de conservació. Editat a 
Girrona per A. Figaró Impresor de S.M., l'any 1847.

[1850] Novena primera sobre el credo, padrenuestro y sacramentos. Dividida en nueve doctrinas 1501544

Llibre enquadernat amb tapes de cartró  de dimensions 15 X 10 cm. Consta de 314 pàgines en força bon estat de conservació,  faltant 
algunes pàgines del darrere.  Editat diurant el segle XIX. No conta l'impremta nº el lloc d'edició, a la coberta interior

1850 Selectae e veteri testamento historiae 1541560

Llibre, enquadernat amb cartró protegit de pèrgamí de dimensions 15 X 10,50 cm. Amb 352 pàgines de text en bon estat de conservació, que 
a més del títol, a la mateixa pàgina hi consta el text següent: AD USUM EORUM QUI LATINAE LINGUAE RUDIMENTIS IMBUUNTU
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1850 Autores selectos de la más pura latinidad. Decimatércia edición. Tomo III 1601580

Llibre enquadernat amb cartró protegit amb pergamí de dimensions 17 X 11 cm que consta de 388 pàgines de text en bon estat de 
conservació.  A més del títol, a la mateixa pàgina hi ha el text següent:  Anotados brevemente, é ilustrdos con algunas noticia

1939 Fotos. Las mujeres de la Falange en Medina del Campo 1571571

Revista núm. 119 editda en San Sebastian. Un gran reportaje de la magna concentracion de la Sección femenina en el Castillo de la Mota.

1959 L'ofrena d'un poble 1631950 2

Reconstrucció de l'antic Retaule de l'Altar Major de Cassà de la Selva.  S'explica el motiu i procés de la reconstrucció d'aquesta joia de l'art 
barroc.

1968 Dissertació sobre el nom de Cassà 1631952 2

Llibret de dimensions 21,50 X 17,50 cm que consta de 8 pgs. De text. Editat per Colla Excursionista Cassanenca. Impremta Gràfiques Sant 
Narcís - Girona. 1968.  Estudi etimològic del nom de Cassà.

1969 Notes per a un estudi sobre els noms de lloc a Girona 1631953 2

L'edità l'any 1969 per la Colla Excusionista Casanenca, durant la III Setmana Cultural

1974 El nombre de Cassà de la Selva. Contribución al estudio de la toponimia de la provincia de Gerona 1631956 2

Llibret de dimensions 22 X  16 cm. Editat per la Diputació Proivincial de Girona, Secció d'Estudis d'Aministració local. Consta de 12 pàgines 
de text on el Sr. Josep Calzada, fa un estudi sobre l'etimoligia del nom de CASSA.
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1846 Butlletí Ofcial de la Província de Girona 1621672 1

Núm. 81, dissabte 4 de juliol de 1846.  Va de la pag. 324 a la 332. Bon estat de conservació.

1847 Butlletí Ofcial de la Província de Girona 1621674 1

Núm. 106. Dilluns 30 d'agost de 1847.  Va de la pàgina 432 a la pg. 472. Bon estat de conservació

1847 Butlletí Ofcial de la Província de Girona 1621675 1

Núm. 117, divendres 24 de setembre de 1847. Va de la pag. 478 a la pag. 538. Bon estat  de conservació.

1847 Butlletí Ofcial de la Província de Girona 1621673 1

Núm. 11, dilluns 25 de gener de 1947. Va de la pag. 42 a la 64. Bon estat de conservació.

Cronologia Títol CapsaCodi

Bans, proclames i decrets05.02.00.00.000.00.0 BIBLIOTECA

Carpeta

Consideracions sobre el perjudici que fan els arbres prop de la propietat d'altri 1631929 2

Primerament que si per ventura en la propietat de algú hauria roures, Alzines, arbres noguers, faig e tots altres arbres que sien dits --- així 
com pins, exceptuades oliveres --- si no són lluny de la propietat del altre 30 peus se hagen de tallar.
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1820 Comunicat 1611651 2

El Batlle d'Esponellà fa un comunicat dirigit als Corregidors, Alcaldes menors i Ordinaris i als Jutges i Administradors de Justícia, indicant que 
el dia 11 del corrent mes, va compareixer en aquesta Cúria, Silvestre Busquets, causídic de la vila de Banyoles.

Cronologia Títol CapsaCodi

Premsa05.03.00.00.000.00.0 BIBLIOTECA

Carpeta

1959 Aniversari dels setges de Girona (imprès) 1631951 2

Los Sitios de Gerona 1808-1809. Llibret de dimensions 22 X 16 cm que consta de 32 pags. De text. Imprès en el Tallers D.C.P.S.A.  Girona.

Cronologia Títol CapsaCodi

Fulls volants05.04.00.00.000.00.0 BIBLIOTECA

Carpeta

"Andorra" 1631949 2

Conozcamos mejor!  Geografia, paisaje, clima, economia, política, deportes, vacaciones, caracter. Este folleto es una gentileza de 
COMANDOR, Avda. Meritxell, 20 Andorra la Vella. Fulletó de dimensions 15,50 X 11 cm. Amb coberta de paper i 6 fulls interiors
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1775 Representació de la Sagrada Passió i Mort de Nostre Senyor Jesucrist 12777 2

OPUSCLE de 72 pagines editat a Barcelona, a la impremta de Rafel Figueró.  REPRESENTACIÓ de la Sagrada Passió i Mort de nostre 
senyor JESU-CHRIST, novament corregida i regulda conforme a lo que los quatre Sagrats Evanvelistas, y sobre ells los Intérpretes

1880 Loteria 140723 1

Full de propaganda de la Loteria alemanya a Hamburg.

1959 "Todos los catalanes son una mierda" 140737 1

Full on es denuncia a Galinsoga explicant la seva actitud contra els catalans i el comunicat que va fer el Rector de la parròquai de St. 
Idelfons, de Barcelona, sobre la seva intolerable actitud.

Cronologia Títol CapsaCodi

Diversa05.05.00.00.000.00.0 BIBLIOTECA

Carpeta

Notes 141803 2

31 Conceptes i indicacions per a cada dia de la setmana.

1734 Flos Sanctorum de las vidas de los santos. Tomo segundo 1631528 3

LLIBRE enquadernat amb pergamí de dimensions 30 X 20 cm. Amb 508 pàgines de text en bon estat de conservació, seguit del 
"SUPLEMENTO AL FLOS SANCTORUM " amb 60 pàgines més de text també en bon estat de conservació.  A més del títol i autor, en la 
mateixa
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1740 Thesaurus Sacrorum Rituum 1621677 2

Full primer del llibre indicat que a més porta es següent text: Congregationis Clericorum Regularium S. Pauli Sacrae Rituum Congregationis 
Consultore olim concinnatus, et faepius editus;  Nunc vero corrector, et locupletior cum novis Observarionibus

1751 Suma moral. Tomo primero 163 3

Llibre enquadernat amb cartró protegit amb pergamí de dimensions 19,50 X 15 cm. Amb 536 pàgines de text en bon estat de conservació.  A 
més del títol i de l'autor, consta, a la priemra pàgina, el text següent:  Aumentada y Dispuesta  por Manuel Rico, Com

1768 Prosodia ilustrada y aumentada 1631307 3

LLIBRE enquadrnat amb tapes de cartró de 15 X 10,50 cm. De 248 pàgines, editat a Pamplona.  Imprempta de la vídua de Esquerro l'any 
MDCCLXVIII.  Consta a la priemra pàgina que pertanyia a Jaume Oller i Vidal.; Bon estat de conservació.

1785 Discurso médico-moral de la información del feto por el alma desde su concepción y administración de su 
bautismo

1631785 1

Llibre enquadernat amb cartró protegit de pergamí de dimensions 15 X 10 cm que conté 240 pàgines de text en bon estat de conservació.  A 
més del títol i de l'autor, consta a la primera pàgina el tex següent:  OBRTA UTIL A PARROCOS, MEDICOS, COMADRONES,

1836 Calendario para el Principado de Cataluña correspondiente al año bisiesto de 1836 1631759 1

Llibre enquadernat en paper de dimensions 15 X 10 cm que consta del calendari de l'any 1836 fins al 1849, amb els 12 mesos de cada any i 
les festivitats diaries, inician-se, cada any, amb una descripció de les "Epocas Celebres " i  "Juicio del año".

1957 Auca Comercial 1957 131242 2

Fullet imprès a Gràfiques Bot, de Girona, realitzat per Publicitat Antena, de Girona. Conté diversos fulls de propaganda comercial amb nom i 
adreça dels anunciants i uns rodolins dels productes que cada un ofereixen.
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1735 Reducció d'obligacions 1441104 2

Amb cèdula de súplica presentada pel reverend Jaume Tarrés, prevere i obtentor del Benefici eclesiàstic sota invocació de Santa Maria 
Antiga, en la parroquial església de Sant Andreu de Borrassà, se li permet reduir el número de misses obligades

1827 Nomenament de Martí Oller com a prevere 136530 3

El dilecte Martí Oller, d'Esclet, de Cassà de la Selva, fill legítim de Geroni i Paula Vidal, cònjuges de la mateixa vila, batejar i confirmat en la 
seva primera clerical tonsura com a beneficiat i legitimament adjudicat a l'església parroquial de Cassà.

Cronologia Títol CapsaCodi

Diversa06.04.00.00.000.00.0 DOCUMENTACIÓ RELIGIOSA

Carpeta

Còpia d'una relació que fou trobada en el Sant Sepulcre 1631930 2

Còpia trobada en el Sant Sepulcre de Christo Senyor nostre, la qual té sa Santedat en son oratori i també la té sa Magestat Catòlica escrita 
en una làmina de plata en son oratori, la qual relació feu revelada a Santa Brígida, a Santa Isabel

1750 Circular 1631904 2

Siendo por Derecho Comun delito en los Eclesiasticos el uso, porte y retencion de Armas, por la repugnanacia que al manejo de ellas tiene la 
Perfeccion de su Estado, especialment de las de fuego, y mucho mas  de las Proditoria

1753 Document 1611637 2

Bartomeu Gasull, clergue resident a Girona, com a Procurador del reverend Josep de Cortada i Bohigas, prevere, de l'església  parroquial de 
Santa Maria de Finestres  i, en el seu nom, Administrador dels Aniversaris i Misses d'Estaca, de la citada església
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1759 Comunicat als preveres i clergues de Fontclara 1631828 2

Nos D. Domingo de Berenguer Pastell = Germà i Ferrer, prevere en Decrets Doctor, Vicari en lo Espiritual i temporal, General i Oficial del 
Il.lustrissim i Reverendíssim Sr. D. Manuel Anton de Palmero y Rallo, per la gràcia de Déu i de la Santa Seu Apostòl

1780 Còpia de diligències 1481304 1

Còpia de les diligències practicades en virtut de comissió feta al Magfífic Batlle de la vila de Banyoles per sa Excelència i Real Audiència del 
present Principat de Catalunya, instant al reverend Antoni Vila, prevere i Domer de l'església de Santa Maria de Banyoles.

1834 Circular del govern eclesiàstic 143891 1

El Capità General de la Provincia adreça escrit al Bisbat de Girona manifestant que en defensa de la Reina i per a promoure obres públiques 
d'utilitat per donar treball als ciutadans, per aquest motiu el Clero de Catalunya d'acord amb el que han calculat 

1877 Escrit fet per la Diòcesi de Girona 140709 1

Escrit denunciant que l'Església pateix violència i persecució a Itàlia i que el Sant Pare, no té llibertat ni ple ús de la seva independència i des 
del Santuari dels Àngels es demana la benedicció apostòlica.

1900 Predicació de 1900 1621741 3

Diòcesi de Girona, parroquia de Vilavenut, núm. 185. El firmant confessa i reconeix al Sr. Administrador de la Croada del Bisbat de Girona, 
de qui he rebut per a la propera predicació els sumaris que es detallen d'un valor 119 ptes. Etc. Signa Josep Frigola

Cronologia Títol CapsaCodi

07.00.00.00.000.00.0 DOCUMENTACIÓ DIVERSA

Carpeta
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1970 Circular per als socis de la Colla Excursionista Cassanencs 1631954 2

Noticiari d'activitats per al mes de gener i febrer. Consta de 4 fulls de dimensions 22 X 16 cm. A les pàgines centrals segueix un estudi sobre 
Els Noms de lloc a Girona, amb un treball etimològic sobre BEGUR, realitzat pel Sr. Jaume Dalmau i Casanovas.

1970 Circular per als socis de la Colla Excursionista Cassanencs 1631955 2

FULLETÓ de dimensions 22 X 16 cm que consta de 4 fulls, on hi consta la convocatoria d'Assemblea General Ordinaria per al dia 20 de març.

Cronologia Títol CapsaCodi

Notícies importants07.01.00.00.000.00.0 DOCUMENTACIÓ DIVERSA

Carpeta

1919 Recordatori de Narcís Oller 143972 1

Recordatori que en Narcís Oller i Vila, va morir a Cassà de la Selva, el dia 27 d'octubre de 1919, als 73 anys d'edat, havent rebuts els Sants 
Sagraments.

1959 El nostre vell altar 140738 1

Escrit on es ressalta l'esforç del poble per a la reconstrucció de l'Altar Major, de l'església parroquial.
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1689 Llibre d'estudi 1252

Prima logice pars sive diatice institutiones que faciunt sumule vocantur iuxta miramariis et ceteris precelentem divi aquinatis Tome doctrinam 
promum

1700 Aelii Antonii Nebrissensis, Grammaticarum Instiutionum. Libri quatuor 1601576

Llibre, enquadernat amb pergamí de dimensions 14,50 X 10 cm que consta de 512 pàgines de text en força bon estat de conservació. A més 
del títol i autor, a la mateixa pàgina hi consta el text següent:  Nunc denuo ad publicam utilitatem diligentissime re

1800 Instrucción y examen de ordenandos 1501535

Llibre enquadernat amb tapes de cartró de dimensions 15 X 10 cm que consta de 424 pàgines en bon estat de conservació.  Després del títol 
segueix el següent:  En que se contine una clara explicación de la Doctrina Cristiana, y materias principales...

1808 Nuevo estilo y formulario de escribir cartas misivas, y responder a ellas, en todos los géneros de especies 
de correspondencia

1601588 2

Llibre enquadernat amb pergamí de dimensions 15 X 10 cm que conta de 351 pàgines de text en molt bon estat de conservacio. A més dle 
títol i autor, a la mateixa pàgina, hi consta el text següent:  Reformado, segun estilo moderno y añadido en esta última

1812 Gramática de la lengua castellana. Quinta edición, corregida y aumentada 1601578

Llibre, enquadernat amb pergamí de dimensions 14,50 X 10 que consta de 479 pàgines de text en perfecte estat de copnservació. A més del 
títol i autor, en la mateixa pàgina, hi consta el text següent:  anagrama amb les següents paraules: LIMPIA FIXA Y DA ESP;LENDOR

1828 Autores selectos de la más pura latinidad, anotados brevemente, e ilustrados con algunas noticias de 
geografía, costumbres e historia romana

1501543

Llibre enquaderat amb tapes de cartró de dimensions 17 X 11,50 cm, 335 pgs. A continuació del títol posa: PARA USO DE LAS ESCUELAS 
PIAS DE LA PROVINCIA DE LAS DOS CASTILLAS Y ANDALUCIA. Séptima edición.. Tomo Primero.
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1836 Prosodia y ortografía castellanas y apuntes de prosodia y ortografía catalanas 1501538

Llibre enquaderenat amb tapes de cartró de dimensions 15,50 X 10,50 cm que consta de 80 pàgines en molt bon estat.  A la coberta principal 
posa 4ª edició corregida i augmentada.  Imprès a Barcelona. Tip. La Academia de E. Ullastres

1838 Catecismo histórico o compendio de la historia sagrada y de la doctrina cristiana 1501531

Llibre enquadernat amb tapes de cartró de dimensions 14,50 x 10 cm; consta de 185 pàgines en mol bon estat.  Després del títol posa: Para 
instrucción de los niños, con preguntas, respuestas y lecciones seguidas para leerlas en las escuelas.

1851 El amigo de los niños, escrito en francés. Traducido y adicionado por D. Francisco de Toro 1631851 2

Llibre enquadernat amb cartró protegit amb pergamí, de dimensions 14,50  X 10,50 cm que consta de 125 pàgines de text en bon estat de 
conservació. A més del títol i autor, en la mateixa pàgina, hi consta el text següent: Nueva edicion corregida y aumen

1859 Comunicació per fer exàmens als alumnes de primària 1501524 1

L'Establiment Públic, de Cassà de la Selva, participa a Narcís Oller, com a President de la Junta local d'Instrucció Pública i li comuniquen que 
tenen l'honor de que els nens, al seu càrrec, estan disposats per passar els exàmens

1882 Compendio o breve explicación de la doctrina cristiana en forma de diálogo entre padre e hijo 1501540

Llibret enquadernat amb tapes de cartró de dimensions 11 X 8,50 cm. De 152 pàgines en bon estat de conservació.  Editat a Girona per 
Vicenç Dorca, l'any 1852.  Consta el nom de Dolors Oller i Marisc, de Vidreres.

1883 Juanito. Obra elemental de educación escrita en italiano 1501541

Llibre enquadernat amb tapes de cartró de dimensions 15,50 X 10,50 cm i amb 328 p. de text amb bon estat de conservació.  Consta com a 
21a edició, adicionada con los inventos modernos é ilustrada con multitud de grabados.
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1892 El fácil método de lectura 1501542

Llibre enquadernat amb cartró de dimensions 15,50 X 10,50 cm i amb  64 pàgines de text de les quals en manque  les 18 primeres, la resta 
en bon estat de conservació. Editat a Barcelona a l'impremta de Luís Tasso.

Cronologia Títol CapsaCodi
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Aigual balsàmica per treure arrugues de la cara 141797 2

Indicacions per a l'elaboració de l'agua balsàmica.

Recepta d'aigua sedetiva 141794 2

Detall dels diferents ingredients per a fer l'aigua sedetiva amb indicadions de cocció i aplicació de cataplasmes.

Remei 141801 2

Recepta per a elaborar medecina, firmada pel Dr. Pous.

Remei oer curar brians 141796 2

Detalls dels ingredients necessaris per a la elaboracio de la medecina per a curar brians.
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Remei per curar els bous 141813 2

Diferents ingredients i manera d'elaborar un producte per a curar els bous quan tenen mal estar o estan encuirats.

Remeis 141791 2

Deu recepte mèdiques per el tractament de la malaltia de Candi Oller, prevere de Girona.  Signades per Berdaguer, metge, i Massaguer, 
metge.

Remeis per curar els bous 141793 2

Cinc remeis per aplicar-los quan els bous presenten  símptomes d'estar malalts.

Ungüent per a diferents mals 141812 2

Fórmula i ingredients necessaris per a confeccionar un ungüent que cura diversos mals.

Recepta 1601608 2

Remei per fer allargar los nervis quan estan entumits, se posa vi a bullir i fulla i pela de sàlic i quan se va bullint se frega bé amb el suc.

1800-1900 Anotació sobre un remei 141789 2

Con fecha 12 del corriente recibí carta de Moner contestando a la mia al modo de practicar el remedio que yo le pedia por tu hija; Y es como 
sigue: Antes de ir a la cama con el dedo coge un poco y se unta y por la mañana se laba la cara con agua tibia...
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Fabricació de vi pel sistema Heras 141795 2

Elaboracio de vi de segona classe. Indicacions per a elaborar el vi, posant el most a les bótes i afegint-hi sucre roig en les proprocions que 
s'indiquen.

Indicacions per elaborar rob de saüc 141800 2

Manera d'elaborar el rob de saüc amb temps de cocció i la forma de guardar-lo.

Recepta 141798 2

Tres brots de donzell, 3 brots de malrubí, 3 bropts de ruda, un quart de litre de vi.

Recepta de carquinyolis 141793 2

Detalls dels ingredients necessaris  per a elaborar Carquinyolis.

1778 Instruccions de com han de ser els barrils d'anxova 1631833 2

Josep Llauger, contador de Navio de la Real Armada, Vehedor General de Barriles de Anchove y Ministro interino de la Província de Mataró, 
por ausencia de Dn Joseph Andrés de Portillo.  INSTRUCCION de la circunstnacia que han de tener los barriles de anchova.

Cronologia Títol CapsaCodi
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Cançó 141786 2

Me devora de ardor en el pecho / una llama que siento inflamar / al sublime atractivo bien mio / ay de tu dulce y gracioso mirar. Etc. 
Segueixen  6 estrofes més.

Poesia 141802 2

Poesia original de Fèlix Sardà i Salvay, prevere, dedicada a Pius IX per a ser cantada amb la música del mestre empordanès, Candi Candi.

Poesia 141784 2

Ya vereis disponer las mujeres / y la España vereis aumentar / no por esa habeis de figurarvos / que el libertinaje os protejerá / cuando 
seamos municipalas / las que guardamos la poblacion / a los hombres de capa i taberna / ya les daremos una leccion /

Poesia 141782 2

Elogi o sigui sermó / quet dedico ab bons intents / en agraïment i estimacio / del vi blanc  que era tant bo / dels dies de Sant Vicenç.      
Vinum purum sine aqua / mai a la salut ataca / semper con debilitatus / est ab illo fortificatus /  paraules d'un

Poesia 141787 2

Ay suena con furia horrorosa / el golpe que toca partir / Ay Virgen y madre piadosa / sed nuestra patrona al morir/  etc. Segueixen 4 estrofes 
més.

Poesia 141785 2

Pués sin razon me dejastes / ya que merecí tu oblido / préstame atenta el oido / atiende un poco al que amaste / y a mi que en verdad me 
olvidaste / bien me puedes escuchar / no para volverme amar / sinó para poder ablando /a tres mudansas cantando /
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Poesia: "Ahir i avui" 141783 2

Oh societat, ja estàs ben divertida / qui t'ha vist en un temps y qui are't ve u/ no es que fosses avans cosa exquisida / però lo que es avuy no 
tens pas preu / Com han canviat los temps i los usatges / seguint la febre boja del progrés

Poesia: Relació d'una noia 141788 2

Comenssan primeramen/ per los passos que baren passar / penso poderme esplicar / de tot generalment/ en aquí tracta solamen / de una tal 
persona / que per nom se li dóna / Teresa mofadora enterrament/ Per ser una diada tant assenyalada com es San / Vartomeu

1899 Recull de poesies 140728 1

Poesies dedicades a Mossèn Francesc Llover, amb motiu de la seva primera missa celebrada a Penedes.

1943 Programa 143997 1

Explicació de la manera i forma de Ballar el Contrapunt Llarg, a la manera empordanesa.

1960 Cobles dedicades a l'Aplec de Sant Vicenç d'Esclet 140739 1

Joan Vert, en motiu de l'Aplec de Sant Vicenc, d'Esclet, escriu uns versos amb 14 estrofes que fan referència a l'aplec i a les cases del veïnat 
i a les celebracions que és fan a Vilabella el dia del Sant.


