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00.00.00.00.000.00.0 LLIBRES MESTRES I INVENTARIS

Carpeta

Anotacions sobre escriptures 141765 2

Nota dels papers i escriptures que tinc en Barcelona i en casa del Sr. Dr. Font i Plaudarias, assessor meu i mena la causa contra Rosa 
Gelabert i Aixides i el procurador meu és el senyor Llorenç Bosons i habita a Barcelona i també pot ser que tingui alguns

Relació d'escriptures 141769 2

Les  escriptures de Carmen: Llorenç Cobarsí, de Vidreres; la de Josep Puigrodonell de Brunyola; la de Josep Tonen i Martí de Maçanet;  
Sogues: Pere Oliveras, de Maçanet, Joan Romaguera, de Quart..

1528 Llibreta d'anotacions d'escriptures del mas Conill de Vilavenut 1461164 1

Libreta en paper de dimensions 21x15,50 cm., amb onze fulls nuemerats solament per recto on hi son resumides 30 escriptures que 
comencen l'any 1307 i acaben l'any 1602. Hi ha rebuts, vendes de terres, concòrdies, etc. No estan en ordre cronològic

1581 Llibre amb còpia de diverses escriptures 139662 1

Llibre enquadernat amb tapes de pergamí amb 66 fulls numerats solament pel recto de dimensions 31x21 cm, on hi ha copiades, pel notari de 
Cassà de la Selva, Miquel Vidal, les següents escriptures: Del divendres 8-9-1581 un Capbreu

1590 Llibre dels actes del mas Oller d'Esclet 141751 1

Llibre amb cobertes de pergamí i l'interior amb fulls de paper, de dimensions, 31x20 cm. Numerats solament pel recto des del núm. 1 al 237. 
Conté escriptures d'arrendament del mas Oller, d'Esclet fet per 5 anys a Montserrat Huguet, apotecari de Girona.

1717 Relació de diverses escriptures de les famílies Aixides i Andreu, de Blanes 129119 1

Referències de diverses escriptures de la família Aixides i la família Andreu, de Blanes.
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Cronologia Títol CapsaCodi

00.00.00.00.000.00.0 LLIBRES MESTRES I INVENTARIS

Carpeta

1769 Còpia autèntica 1631827 2

Carpeta amb diferents apartats de dimensions 32 X 21,50 cm., en quina coberta hi figuera el següent text:  Còpia autèntica del document fet 
per PERE III i el seu fill JOAN, hereu seu i Governador de Girona. 1769.   En un segon apartat posa:   De la casa

1775 Relació de documents de la família Oller, d'Esclet 136516 3

Catàleg per duplicat dels documents que el subscrit Procurador, en Joaquim Mas i Monistrol, lliurarà al seu colega de Santa Coloma de 
Farners. S'enumeren 61 documents que fan referència a diversos membres de la família Oller, d'Esclet.

Cronologia Títol CapsaCodi

Documentació familiar01.01.00.00.000.00.0 FAMÍLIA I PATRIMONI

Carpeta

Anotació sobre nínxol 1631760 1

Ninxol petit núm. 64 propietat de Francesc Oller i Vidal.

Notes familairs 1631868 2

Són els rebuts de mitjanes, entrerrament i honres de mon fill Salvi Oller i Vila, que al cel descànsia.  Igual estan inclosos en est plec els 
rebuts d'enterrament i honres i demés rebuts de ma esposa Paula Oller i Vila que al cel descànsia.

1563 Certificat 140744 2

Jo Lluís Rufet, Notari  de Barcelona i Escriva Major del General de Catalunya, dono fe que en el llibre de Negocis de la Diputació del General, 
està registrada, entre altres, l'escriptura que el dia 10-6-1563 Francesc Moler, militar de Barcelona,
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Documentació familiar01.01.00.00.000.00.0 FAMÍLIA I PATRIMONI

Carpeta

1765 Resum d'una escritpura del 1379 1631938 2

Al 8-12-1379 fou tret d'un transumpte a la ciutat de Girona, de pergamí, amb acte públic i d'autèntic del Il.lustre Sr.  Rei Pere III d'Aragó, 
València, Mallorques, Sardenya, Comtat de Barcelona i de Rosselló , amb bula plumbea, amb senyals amb cera.

1809 Certificat 136490 1

Certificat donat per la Junta de Govern, de Cassà, a favor de Geroni Oller, pagès d'Esclet, propietari del mas Oller, del mateix veïnat, en el 
que s'afirma que el titular té al seu càrrec el treball de les terres del mas, per haver mort el seu pare

1828 Certificat 1431032 2

L'Ajuntament i el Rector d'Esponellà certifiquen que Joan Bosch, solter i veí del mateix lloc, pagès, de 18 anys d'edat, no ha sigut milicià ni 
tampoc en la sublevació dels rebels del 1827; Està acreditat com a persona honrada i de bona conducta

1886 Compte i rebut de les despeses 131155 2

Detall de les despeses ocasionades per la tramitació de diferents escriptures encarregades al Notari Llavari, per part del mas Oller d'Esclet.

1903 Certificat 143956 1

El Tinent Coronel, cap de la Caixa de Reclutament de Barcelona, Certifica que el recluta del reemplaçament de 1903 en Joan Torras i Riera 
ha lliurat Carta de Pagament de data 26-11-1903, expedida per Hisenda, d'un import de 1.500 ptes.

1930 Certificat 143993 1

Els dos preveres Certifiquen que el consorts Joan Torras i Riera i la Teresa Frigola i Oller, veïns de Badalona, els seus nebots, són persones 
de bona conducta i moral religiosa.
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Documentació familiar Genealogia i heràldica01.01.01.00.000.00.0 FAMÍLIA I PATRIMONI

Carpeta

Carpeta 1631866 2

Carpeta de 32x22 cm amb diferents apartats, on a la coberta principal hi consta el següent text:  Geroni Oller i Granell, casat amb Paula Vidal 
i Garrofa, d'Aiguaviva, fill de Salvi Oller.

Carpeta 1631838 2

Carpeta de dimensions 32 X 22 cm. amb diferents apartats on a la coberta exterior hi consta el següent text:  Narcís Oller i Vila, fill de 
Francesc Oller i Vidal i de Pauleta Vila, nasqué -----.  Casat amb Joaquima Marisc de Puig, de Bordils.

1666 Anotacions sobre membres de la família Oller 134399 2

Noms dels diferents matrimonis entre membres de la família Oller amb els corresponents cònjuges.

1718 Notes sobre matrimonis dels Oller, d'Esclet 135442 1

Full amb anotacions sobre capítols matrimonials i diversos membres de la família Oller, del veïnat d'Esclet.

1820 Relació de persones que han estat confirmades de la família Oller 131139 1

Confirmació el dia 12 de març de 1820, de  Francesc Oller, Jaume Oller, Candi Oller, fou  padrí seu en Caietà Vidal i Garrofa, d'Aiguaviva, 
segueixen altres confirmats.

1824 Notes sobre Pere Castanyer, de Cassà 138656 2

Pere Castañer, flequer de Cassà de la Selva, va contraure matrimoni amb Margarida Savater de la mateixa vila, de quin matrimoni va néixer a 
més d'altres fills en Pere Castañer i Savater. En el testament firmat el 14-7-1795, el difunt Pere Castañer, pare, 

1854 Carpeta 1631770 1

Carpeta en la tapa del davant figura el següent text:  Salvi Oller i Vila, fiil de Francesc Oller i Vidal i de Pauleta Vila, que morí a l'edat de 12 
anys a Girona, víctima de la gran epidèmia de Còlera, de l'any 1854, primer fill de Francesc Oller i de Paula
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Documentació familiar Genealogia i heràldica01.01.01.00.000.00.0 FAMÍLIA I PATRIMONI

Carpeta

1868 Notes sobre Francesc Oiler, d'Esclet 1631739 1

Carpeta amb diversos apartats que a la primera pàgina té l'anunciat següent:  Francisco Oller i Vidal, fill de Geroni Oller i Granell i de Paula 
Vidal i Garrofa, d'Aiguaviva. Nasqué a les 5 H. Del matí del 13-11-1811, casat amb Pauleta Vila, de Santa Eugènia.

Cronologia Títol CapsaCodi

Documentació familiar Partides de baptisme, 
casament i defunció

01.01.02.00.000.00.0 FAMÍLIA I PATRIMONI

Carpeta

1642 Partida de baptisme d'Anna Paula Casalins 1441072 1

A les fons baptismals de l'església de Blanes fou batejada, el 1-9-1625, Anna Paula filla de Joan Casalins i Aixides i d'Elisabet, muller sua, 
per mi lo dit Joan Vilar, prevere i Rector de la dita església.

1735 Certificat de casament de Baldiiri Thió i Magdalena Jubert 133327 1

Tomas Xiberta certifica que als 10 de juny de 1735 contragueren casament, presidit ell l'acte, en Baldiri Tió, viudo, sabater de la vila de 
Cassà i Magdalena Jubert i Matalí, vídua deixada del difunt Joan Jubert, ferrer que fou de la vila. Testimonis Jose

1806 Certificat de confirmació de Martí Oller 12611

Certificat de confirmació de Martí Oller, fill de Salvi Oller, pagès de Cassà, fet pel Sr. Bisbe Tomàs de Lorenzana, dins  la Capella Episcopal 
del seu Palau de Girona, el dia 9 d'abril de 1787.
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Documentació familiar Partides de baptisme, 
casament i defunció

01.01.02.00.000.00.0 FAMÍLIA I PATRIMONI

Carpeta

1815 Partida de baptisme de Maria Rabert 1471249 2

Certificat on consta que el dia 18-7-1792, fou  batejada  a Besalú, de Maria, Rosa i Margarida, nada el dia anterior, filla de Joan Rabert i 
Majó, treballador de Besalú iI de Margarida Vila, de Beuda.

1820 Certificat de baptisme de Martí Oller 12616

Salvi Cassà, de 51 anys d'edat i en Pere Monràs, fuster, d'edat 60 anys, els dos naturals de Cassà de la Selva,declaren que Martí Oller, fill 
legítim i natural de Salvi Oller, pagès de la present vila, i de Maria Vidal, cònjuges, va ser batejat

1820 Certificat de confirmació de Martí Oller 136525 3

Certifico que l'Il.lustre Sr. Joan Miquel Perez Gonzlez, Bisbe de Girona, a la capella del Palau del Bisbe als 12 de març del present any va 
confirmar a Martí, fill de Geroni Oller, pagès de la vila de Cassà de la Selva.

1820 Confirmació de Candi Oller 136526 3

Certifico que l'Il.lustrissim Bisbe de Girona, Sr. Joan Miquel Pérez Gonález, dins la Capella del Palau bisbal, el dia 12 de març del present any 
confirmà a Candi, fill de Geroni Oller, pagès del veínat d'Esclet, de la vila de Cassà de la Selva.

1820 Confirmació de Jaume Oller 136527 3

Certifico que l'l.lustríssim Sr. Bisbe de Girona. Sr. Joan Miquel Pérez Gonzalez, dins la Capella del Palau Bisbal, confirmà als 12 de març del 
present any a Jaume, fill de Geroni Oller, pagès del veïnat d'Esclet, de la vila de Cassà de la Selva.

1827 Certificat de baptisme de Martí Oller 136528 3

Certifico que en el Llibre de Baptismes d'aquesta parròquia de Cassà de la Selva, que comença l'any 1794 i acaba l'any 1815, hi ha la partida 
de naixement següent: A 1 de febrer de 1813 fou batejat en Martí, Francesc, Salvi, nat el dia anterior.
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Documentació familiar Partides de baptisme, 
casament i defunció

01.01.02.00.000.00.0 FAMÍLIA I PATRIMONI

Carpeta

1827 Certificat de baptisme de Martí Oller 136529 3

A primer de febrer de 1813, en l'església de Cassà de la Selva, va ser batejat en Martí, Francesc, Salvi, nat el dia anterior, fill de Geroni Oller, 
pagès d'Esclet, de la present vila, i de Paula Vidal, cònjuges.  Avis paterns, Salvi Oller, pagès d'Esclet

1854 Certificat de defunció de Joan Cabanelles, de Mieres 1471278 2

En el llibre d'òbits de l'esglesia de Mieres consta que el dia 4-1-1847, va moir en Joan Cabanelles, d'edat 70 anys, veí de Mieres, marit en 
segones núpcies d'Eulàlia Juanola i en primeres d' Anna Mas, fill de Martirià Cabanelles i de Maria Prat, cònjujge

1854 Certificat de defunció d'Eulàlia Cabanelles, de Tortellà 1631983 3

Al llibre d'òbits de Mieres consta que als 25 de novembre de 1854, a Mires, morí Eulàlia Cabanelles, de 70 anys d'edat, natural de Tortellà, i 
veïna d'aquesta població vídua, en primeres núpcies d'Antoni Juanola i, en segones, de Joan Cabanelles

1866 Certificat de matrimoni entre Josep Frigola, de Vilavenut, i Teresa Coll, de Sant Vicenç de Camós 1441088 1

Certificat de matrimoni entre Josep Frigola, solter, natural i veí de Vilavenut, fill legítim dels consorts Bonaventura Frigola i Anna M. 
Armengol, amb Teresa Coll, soltera i natural de Ginestar i veïna de Sant Vicenç de Camós, el dia 6-11- 1866.

1891 Certificat de defunció de Margarida Sunyer de Frigola, de Sant Andreu de Terri 1611670 2

Joan Costa i Planas, secretari del Jutjat de Sant Andreu de Terri, Certifica que a la pag. 15 del Llibre de Defuncions hi consta el següent 
apartat: Núm. 15 Margarida Suñer de Frigola 1885. en el poble de Sant Andreu de Terri, a les 9 h. Del matí de 1895,

1917 Certificat de baptisme de Bonaventura Frigola i Coll 1631485 3

El Rector de Vilavenut  Certifica que el dia 30-11-1877, va batejar a Bonaventura, Jaume, Caietà, fill dels consorts Josep Frigola, de 
Vilavenut, i de Teresa Coll, natural de Ginestar. Avis paterns: Bonaventura Frigola, natural de Vilavenut i Anna M. Armengol.
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Documentació familiar Nupcials i capítols 
matrimonials

01.01.03.00.000.00.0 FAMÍLIA I PATRIMONI

Carpeta

Observació sobre capítols de Dolors Oller 141809 2

Després d'examinat resulta que Dolors Oller, solament té inscrit al seu favor, en virtut dels capítols, l'acte descrit en l'adjunta nota, ja que 
quan es presentaren per a inscriure'ls s'hi adjuntà el que presta Caietà Carbonell, per una casa

Dot de Magdalena Jubert, muller de Baldiri Thió 1601603 2

Fa referència a 500 lliures promeses a Magadalena Jubert, avui casada amb Baldiri Thió. Són destinades per la Causa Dotal de la mateixa 
Magadalena i pel seu Dot;  A aquesta consideració i per haver la ditda Magdalena efectivament aportat en Dot l'expressa

Anotacions 1621686 3

Escriptura de renúncia del Capitol que falta en els Capítols matrimonials de la meva filla Anita; valor 19 ptes pagades per mi.   Els despatxos 
del Jutge Municipal de Girona, 15 ptes; i 2 ptes. Pagades per Josep Forn, valor del paper segellat.

1541 Donació de llegítima 134362 1

Pergamí retallat i aprofitat com a coberta d'una escriptura (núm. 361)  en el qual Joan Xirgo, pagès de Cassà de la Selva, fa donació de 
legítima a la seva filla en motiu del seu casament amb en Pere Forment, francès, de la quantditat de 30 Lliures.

1571 Capítols matrimonials entre Francesc Boquet i Maria Joana Torroella 137574 1

Capítols matrimonials fets i firmats entre el Magnífic Francesc Boquet V.J.D., ciutadà de Barcelona, fill de Magnífic Joan Boquet, d'una part, i 
la donzella Maria Joana, filla del Magnífic Rafel Joan Torroella V.J.D., conseller Real de Barcelona, d'altra

1607 Heretament 134353 1

Isabel Aixides i Casalins, vídua de del difunt Pere Casalins, amb motiu del casament del seu fill Pere Casalins amb Eulàlia, filla de Joaquim 
Recasens, difunt mariner de la propia vila de Blanes, el fa hereu universal dels seus béns per després del seu òbit
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01.01.03.00.000.00.0 FAMÍLIA I PATRIMONI

Carpeta

1636 Capítols matrimonials entre Joan Oller, d'Esclet, i Anna Massot, de Fornells 132247 1

Nupcials de Joan Oller, fill de Feliu Oller, pagesos del veïnat d'Esclet, de Cassà, i de Caterina, cònjuges, d'una part, i d'Anna, donzella, filla 
d'Àngela Massot, muller de Baldiri Figueras i Massot, pagesos de Fornells.

1642 Capítols matrimonials enrte Antoni Font, mariner de Blanes, i Anna Casalins i Aixides 137587 1

Capítols matrimonial fets i firmats entre Antoni Font, mariner de la vila de Blanes, d'una part, i Anna Aixides, donzella, filla de Pere Casalins, 
mariner de la pròpia vila i d'Isabel Casalins i Aixides, la seva relicta muller, de part altra.

1658 Donació amb motiu de núpcies entre Salvi Oller i Margarida Mitjavila, de Caldes 134398 2

Donació de 100 lliures barceloneses feta per Joan Oller, d'Esclet, del terme de Cassà de la Selva, a Salvi Oller, el seu germà, en concepte de 
legítima, en motiu del seu matrimoni amb Margarida Mitjavila, de Caldes de Malavella.  Consta àpoca de les 100 lliures.

1666 Capítols matrimonials entre Joan Pau Boades, de Salitja, i Margarida Oller 134400 2

Capítols matrimonials fets i firmats per entre Josep Oller, pagès, del veïnat d'Esclet, del terme de Cassà, d'una part, i Joan Pau Boadas, 
pagès de la parròquia de Salitja, del terme de Sant Dalmai, i Margarida Oller, sa germana,

1666 Capítols matrimonials entre Joan Pau Boades, de Salitja, i Maria Oller 134401 2

Capítols matrimonials fets i firmats per entre Joan Pau Boadas, pagès de Salitja, del terme de Sant Dalmai, d'una part, i Josep Oller, pagès 
del veïnat d'Esclet, del terme de la vila de Cassà de la Selva, i Maria Boada, sa germana.

1666 Donació de llegítima 1631442 3

Donació de legítima feta i firmada per Jaume Romaní, mariner de la vila de Blanes, a Margarida Aixides i Romaní, la seva germana, en motiu 
del seu casament amb Pere Aixides, de la quantitat de 220 Lliures barcelonesees.
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01.01.03.00.000.00.0 FAMÍLIA I PATRIMONI

Carpeta

1668 Capítols matrimonials entre Miquel Vidal, pagès de Castell d'Empordà, i Teresa Oller I Mitjavila 134402 2

Capítols matrimonials fets i firmats entre Miquel Vidal,  Miquel Vidal, el seu fill, pagesos de Castell d'Empordà, d'una part, i Teresa Oller i 
Mitjavila, vídua,  Àngela Oller i Josep Oller, pagès del veínat d'Esclet, del terme de Cassà, mare i germà resp

1675 Capítols matrimonials entre Josep Oller i Peronella Cornellà, de Celrà 134403 2

Capítols matrimonials fets i firmats per Josep Oller, de veïnat d'Esclet, del terme de Cassà de la Selva, i Joan Oller, el seu germà, d'una part, 
i Jaume Cornellà, pagès de Celrà i Peronella Cornellà, la seva filla, de part altra.

1679 Capítols matrimonials entre Geroni Molar, pagès de Celrà, i Magdalena Oller 134404 2

Capítols matrimonials fets i firmats per Geroni Molar, pagès de Celrà, d'una part, i Josep Oller, pagès de Cassà de la Selva, i Magdalena 
Oller, sa germana i esposada esdevenidora del citat Geroni Molar, de part altra.

1687 Capítols matrimonials entre Sixt Banyes, de Celrà, i Maria Oller 134405 2

Capítols matrimonials fets i firmats per Sixt Banyes, pagès de Celrà, d'una part, i Maria Oller, donzella filla de Josep Oller, pagès d'Esclet, del 
terme de Cassà de la Selva, de part altdra.

1688 Capítols matrimonials entre Joan Salvatella, pagès de Borgonyà, i Anna Maria Mir, de Camós 1461168 1

Capítols Matrimonials fets i firmats entre Joan Salvatella, jove pagès del lloc de Borgonyà, d'una part; I Anna Maria Mir, donzella, de la 
parròquia de Camós, de part altra.

1689 Capítols matrimonials entre Bartomeu Oller i Mariàngela Llopart i Ruscalleda 134407 2

Capítols matrimonials fets i firmats entre Bartomeu Oller, jove pagès de Cassà de la Selva, fill de Joan Oller, pagès, i de Mariàngela OLler i 
Massot, cònjuges difunts, d'una part, i Mariàngela Llopart i Ruscalleda i Serra, vídua deixada en últimes núpcies
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Cronologia Títol CapsaCodi
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01.01.03.00.000.00.0 FAMÍLIA I PATRIMONI

Carpeta

1691 Capítols matrimonials entre Pere Oller i Caterina Crusans 135435 1

Capítols matrimonials fets i firmats entre Pere Oller, jove pagès, fill de Joan Oller, pagès, de Cassà de la Selva i d'Àngela, sa muller, cònjuges 
difunts,d'una part,  i  Caterina Crusans, vídua en segones núpcies de Josep Planes, fuster de Riudarenes.

1693 Capítols matrimonials entre Miquel Oller, d'Esclet, i Narcisa Carreras 135436 1

Cpítols matrimonials fets i firmats entre Miquel Oller, jove pagès, del veïnat d'Esclet, terme de Cassà de la Selva, fill de Josep Oller, pagès 
del mateix veïnat, i de Maria, la seva difunta muller, d'una part, i  Narcisa Carreras i Martí.

1694 Capítols matrimonials entre Francesc Jalpí, traginer de Blanes, i Elisabet Aixides i Casalins 137606 1

Nupcials fets i firmats entre Francesc Jalpí, jove traginer de Blanes, d'una part, i Elisabet Aixides i Casalins, donzella, de part altra, de la 
mateixa vila. Aporta un dot de 200 lliures barceloneses, dues caixes i vestits.

1696 Capítols matrimonials entre Josep Frigola, de Vilavenut, i Teresa Coll 1431061 2

Capítols Matrimonials fets i firmats entre Josep Frigola i Armengol de Vilavenut, i Teresa Coll i Congost, de Sant Vicenç de Camós.

1697 Capítols matrimonials entre Miquel Oller i Maria Simon, de Ginestar 135438 1

Capítols matrimonials fets i firmats entre Miquel Oller, pagès d'Esclet, frill de Josep Oller, pagès del mateix veïnat, i de Maria, cònjuges 
difunts, d'una part, i Maria Simon, donzella, filla de Narcís Simon, pagès de Sant Gregori del Ginestar

1698 Capítols matrimonials entre Sebastià Aixides, de Blanes, i Maria Andreu 1441077 1

Capítols Matrimonials, fets i firmats entre Sebastià Aixides, mariner de la vila de Blanes, i Maria Andreu, de la mateixa població.
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Cronologia Títol CapsaCodi
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matrimonials

01.01.03.00.000.00.0 FAMÍLIA I PATRIMONI

Carpeta

1700 Capítols matrimonials entre Esteve Gelabert, pescador de Blanes, i Marianna Aixides, de Blanes 137609 2

Nupcials fets i firmats entre Esteve Gelabert, jove pescador de la vila de Blanes, d'una part, i Marianna Aixides, donzella, de part altdra. 
Aporta un Dot de 200 lliures barceloneses i dues caixes.

1701 Capítols matrimonials entre Gaspar Vieta, de Blanes, i Maria Cortils 134412 3

Capítols matrimonials fets i firmats entre Gaspar Vieta i Domènech, treballador de la vila de Balnes, fill de Francesc Doménech i Vieta, difunt 
pescador, d'una part,  i Maria Cortils, filla de Per Cortils, pagès masover del mas Plantereta, d'altra part.

1708 Donació d'un tros de bosc 137613 2

Donació d'una peça de terra boscosa situada en el terme de Blanes situada en el lloc anomenat Cala Bona, feta per Sebastià Casalins i 
Aixides, mariner de la pròpia vila, i Pere Casalins i Aixides, argenter, de la pròpia vila, pare i fill,  a favor de Maria

1710 Llegítima de Margarida Canades, de Fontcoberta 1461170 2

En Joan Canades, sabater de Fontcoberta, en motiu del matgrimoni de la seva filla Margarida, amb en Pere Trull, jove ferrer del mateix lloc, li 
fa doanció de la seva llegítima consistent en 120 Lliures barceloneses, un vestit nupcial, una arca nova de nogu

1712 Restitució de dot d'isabel Passapera i Aixides, de Blanes 1441083 1

Joan Passapera, prevere i sagristà de l'església del Castell de Llagostera, confessa haver rebut de Sebastià Aixides, mariner de la vila de 
Blanes, els béns mobles que es detallen en concepte de restituó del Dot d'Isabel Passapera i Aixides, difunta germana.

1713 Relació de documents en què intervé Pere Oller 134 1

Anotació sobre els Capítols matrimonials de Pere Oller amb Caterina Crusans, vídua en segones núpcies de Josep Fuster, als 31 gener de 
1691; Pere Oller i Caterina, sa muller, com a usufructuari i propietària firmen àpoca a Josep Oller, de 100 Lliures barceloneses.
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1718 Capítols matrimonials entre Antoni Frigola, pagès, i Maria Oller 135441 1

Capítols matrimonials fets i firmats entre Antoni Frigola, pagès del veïnat d'Esclet, del terme de Cassà de la Selva, d'una part, i  Maria Oller, 
donzella, filla de Miquel Oller, pagès del mateix veïnat, de part altra.

1723 Capítols matrimonials entre Miquel Tomàs, de Maçanet de la Selva, i Teresa Gelabert i Aixides 134413 3

Capítols matrimonials fets i firmats entre Miquel Thomàs, jove pagès, de Maçanet de la Selva, d'una part, i Teresa Gelabert i Aixides i 
Andreu, donzella de la vila de Blanes, de part altra.

1727 Donació amb motiu de núpcies entre Joan Català, d'Hostalric, i Maria Salvador, de Blanes 136475 1

Pere Salvador, aromer de Blanes, i Maria Salvador i Cassà, cònjuges, com a usufructuari i propietària, respectius, donen a Maria Salvador, 
donzella, i a Joan Català i Serres, jove cirurgià de la vila d'Hostalric, el seu futur marit, 360 Lliures Barceloneses.

1731 Donació de llegítima 135443 1

Donació en temps de noces amb pacte de devolució de 650 Lliures barceloneses, caixes i vestits, feta i firmada per Miquel Oller, pagès del 
veínat d'Esclet, del terme de Cassà de la Selva, a favor de la seva filla Margarida Oller.

1734 Nupcials entre Pere Salvi, apotecari, i Elena Vila, de Banyoles 142834 2

Nupcials fets i firmats entre Pere Salvi Torrent, apotecari, i Elena Vila, donzella, filla del doctor en medicinaJosep Vila i d'Elisabet Vila i Galí, 
cònjuges, de Banyoles.

1735 Capítols matrimonials entre Bru Gelabert i Aixides, de Blanes, i Caterina Gelabert 132253 1

Nupcials de Bruno Gelabert i Aixides, aguller de Blanes i Caterina Gelabert i Casellas, cònjuges de la vila de Blanes.
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1735 Capítols matrimonials entre Baldiri Thió, sabater de Cassà, i Magdalena Matalí 134414 3

Capítols matrimonials fets i firmats entre Baldiri Thió,  sabater de la vila de Cassà de la Selva, d'una part, i Magdalena Thió i Matalí, sa muller 
que abans fou muller de Joan Jubert de la Creu, difunt ferrer de Cassà de la Selva, de part altra.

1735 Donació amb motiu de núpcies entre Bru Gelabert i Aixides i Caterina Castellas, de Blanes 137630 2

Donació feta per Isidre Casellas, corder de Blanes, a favor de Caterina Gelabert i Casellas, sa filla, en motiu del matrimoni amb Bruno 
Gelabert i Aixides.

1735 Capítols matrimonials entre Bru Gelabert Aixides, aguller de Blanes, i Caterina Gelabert 1441084 1

Capítols matrimonials, fets i firamts entre Bruno Gelabert i Aixides, aguller de la vila de Blanes, i Caterina Gelabert i Casellas, la seva muller. 
Aporta un dot de 100 Lliures barceloneses i una Caixa de núvia.

1736 Capítols matrimonials entre Francesc Oller i Mariia Adroer 134415 3

Capítols matrimonials fets i firmats entre, Francesc Oller, jove pagès del veïnat d'Esclet, terme de Cassà de la Selva, fill de Miquel Oller, 
pagès del mateix veïnat, i de Maria Oller i Simon, cònjuges vivents, d'una part, i Maria Adroher, donzella.

1737 Capítols matrimonials entre Gaspar Camós, de Sant Esteve de Llémena, i Rosa Coll 1491375 1

Capítols matrimonials fets i firmats per i entre Gaspar Camós, pagès de la parròquia de Sant Esteve de Llémena, fill d'Esteve Camós, difunt 
pagès de la mateixa parròquia, i de Susanna Camós i Rexach, la seva vídua, d'una part, i Rosa Coll, filla d'Isidre.

1738 Capítols matrimonials entre Salvi Mestres i Rosa Oller 134378 1

Capítols matrimonials fets i firmats per i entre Salvi Mestres, jove pagès del veïnat de Serinyà, del terme de Cassà, d'una part, i Rosa Oller, 
donzella, filla legítima de Miquel Oller, pagès, del veïnat d'Esclet, del propi terme, i de Maria Oller i Simon
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1738 Nota sobre dot de Rosa Oller 134377 1

En els capítols matrimonials fets i firmats per Salvi Mestres i Sabater, fill de Salvi Mestres, pagès del veïnat de Serinyà, d'una part, amb Rosa 
Oller, filla de Miquel Oller, pagès d'Esclet,  als 7 juliol 1736, donà de Dot a la seva filla  800 Lliures barceloneses.

1740 Capítols matrimonials entre Joan Clarà, de Sant Gregori, i Gertrudis 134416 3

Capítols matrimonials fets i firmats entre Joan Clarà del Puigclarà, jove pagès de Sant Gregori, fill de josep Clarà, pagès propietari del mas 
Clarà del Puigclarà i Magdalena Calrà i Sureda, cònjuges vivents, d'una part, i Gertrudis, donzella.

1742 Dot a favor de Maria, vídua de Geroni Cabanelles, de Banyoles 1481297 1

Asseguració de Dot fet i firmat per Narcís Cabanelles, calçater de Banyoles, a favor de Maria Cabanelles i Rabassa, vídua de Geroni 
Cabanelles, polvorer de la mateixa vila.

1748 Capítols matrimonials entre Francesc Roca, sabater del Pont Major, i Mariàngela Gelabert 1481324 2

Capítols matrimonials, fets i firmats entre Francesc Roca,viudo, sabater, del veïnat de Pont Major, de la parròquia de Sarrià, d'una part, i 
Mariàngela Canta i Gelabert, vídua, filla de Josep Gelabert, carreter.

1748 Capítols matrimonials entre Jaume Coll, masover de Sant Aniol de Finestres, i Peronella Veguer, de Sant 
Esteve d'en Bas

1481298 1

Capítols matrimonials fets i firamts entre Jaume Coll i Batlle, pagès masover del mas Castell,  de la parròquia de Sant Aniol de Finestres, 
Baronia de Santa Pau, d'una part, i Peronella Veguer, donzella, de Sant Esteve de Bas, de par altra.

1749 Nupcials entre Sadurní Torrent, de Sant Martí de Llémena, i Margarida Coll 1461183 2

Capítols matrimonials fets i firmats per i entre Sadurní Torrent i Vergés, mestre de cases de Sant Martí de Llémena, fill de Josep Torrent i de 
Maria Vergés, cònjujges difunts, d'una part; I Margardia Coll, donzella, filla d'Isidre Coll i Batlle, pagès.
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1751 Capítols matrimonials entre Esteve Gelabert i Aixides i Caterina Ferrer 134417 3

Capítols matrimonials fets i firmats entre Esteve Gelabert i Aixides, aguller,de Blanes, fill de Bruno Gelabert i Aixides, aguller, de la mateixa 
vila, i Caterina Gelabert i Casellas, cònjuges vivents, d'una part, i Caterina Gelabert i Ferrer.

1755 Capítols matrimonials entre Baldiri Thió, sabater de Cassà, i Anna Planellas 135447 1

Capítols matrimonials fets i firmats entre Baldiri Thió, viudo, sabater de la vila de Cassà de la Selva, fill de Baldiri Thió, treballador de Sant 
Andreu Salou, i de Maria Thió i Moré, cònjuges difunts, d'una part, i Anna Planellas, sa muller.

1758 Pagament de llegítima 1461189 2

Joan Canades, ferrer del lloc de Vilavenut, dóna al seu germà en Miquel Canades, la corresponent legítima, sobre els béns paterns i materns 
i suplement d'aquells, i li paga en presència del notari i testimonis 22 Lliures barceloneses.

1758 Capítols matrimonials entre Miquel Bosch, de Biert, i Teresa Coll i Batlle, de Sant Aniol de Finestres 1491383 1

Capítols matrimonials fets i firmats entre Miquell Bosch i Aulina, jove pagès, de Sant Martí de Biert, d'una part, i Teresa Coll i Batlle, donzella, 
de la parròquia de Sant Aniol de Finestres, de part altra. L'aportació de Dot fou de 350 Lliures barceloneses.

1759 Capítols matrimonials entre Joan Domènech, de Blanes, i Caterina Gelabert 132255 1

Capítols matrimonials fets i firmats per i entre Joan Domènech i Ferre, pagès del terme de Blanes, d'una part, i Caterina Domènech i  
Gelabert, la seva muller, de part altra.

1761 Capítols matrimonials de Geroni Coll, de Galliners, i Maria Guardiola, de Vilamarí 1461191 2

Capítols matrimonials firmats per Geroni Coll, treballador de Galliners, i Maria Guardiola, donzella, de la parròquia de Vilamarí.
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1762 Capítols matrimonials entre Josep Ribas, de Sant Antiol de Finestres, i Francesca Coll, donzella 1491385 1

Capítols matrimonials fets i firmats per i entre Josep Ribas, jove pagès, de la paròquia de Sant Aniol de Finestres, d'una part, i Francesca 
Coll, donzella,de part altra, de la mateixa parròquia.

1766 Capítols matrimonials entre Jaume Coll i Batlle, pagès de Sant Esteve de Llémena, i Maria Ros i Canals 1441112 2

Núpcials fets i firmats entre Jaume Coll i Batlle, viudo, pagès de Sant Esteve de Llémena, d'una part, i Maria Ros i Canals, vídua, de part altra.

1767 Capítols matrimonials entre Llorenç Oller i Mariàngela Granell. 134418 3

Capítols matrimonials fets i firmats entre Llorenç Oller, jove pagès de Cassà de la Selva, fill de Francesc Oller, pagès d'Esclet, i de Maria 
Oller i Adroher, cònjuges vients, d'una part, i Mariàngela Granell, donzella, filla de Josep Granell, pagès.

1769 Capítols matrimonials entre Francesc Gelabert i Aixides i Brígida Costas, tots dos de Blanes 137638 2

Capítols matrimonials fets i firmats entre Francesc Gelabert i Aixides, jove aguller, de la vila de Blanes, d'una part, i Brígida Costas, donzella 
de part altra, també de la vila de Blanes.

1772 Capítols matrimonials entre Salvi Oller i Caterina Gelabert Aixides 132258 1

Capítols matrimonials fets i firmats per i entre Salvi Oller, pagès del veïnat d'Esclet, de Cassà, d'una part,i Caterina Gelabert i Aixides i Ferrer, 
donzella de part altra.

1773 Capítols matrimonials entre Martirià Pujol, de Camós, i Teresa Mir 1491395 1

Capítols matrimonials firmats entre Martirià Pujol, treballador del lloc de Camós, d'una part, i Teresa Mir, donzella, també de la parròquia de 
Camós, d'altra part.
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1775 Capítols matrimonials entre Cebrià Pujol, pagès de Vilafreser, i Margarida Frigola, de Vilavenut 1461200 2

Capítols matrimonials fets i firamts per Cebrià Pujol, jove pagès de Vilafreser, d'una part; i Margarida Frigola, donzella, de Vilavenut, d'altra 
part.

1775 Capítols matrimonials entre Josep Coll, de Sant Esteve de Llémena, i Maria Sala, de Sant Aniol de Finestres 1461201 2

Capítols matrimonials fets i firmats, per i entre Josep Coll i Batlle, jove pagès, de Sant Esteve de Llémena, d'una parta; I Maria Sala, doznella, 
filla de Joan Franch Sala i Vidal, pagès de la parròquia de Sant Aniol de Finestres, de part altra.

1779 Capítols matrimonials de Salvador Comas, ferrer de Pineda, i Maria Rosa Gelabert 132271 1

Capítols matrimonials firmats entre Salvador Comas, ferrer de la vila de Pineda, d'una part, i Maria Rosa Gelabert, donzella, de part altra. En 
el dors dels citats capitols hi són cosides dues àpoques, una, de 200 Lliures i, la segona, de 500 Lliures, reb

1779 Capítols matrimonials entre Antoni Torrós, del Pont Major, i Rosa Vila, de Banyoles 1441117 2

Capítols matrimonials firmats entre Antoni Torrós, comerciant del veïnat de Pont Major, de la parròquia de Sant Pau de Sarrià, Batllia forània 
de Girona, d'una part; I Rosa Vila, donzella, habitant en la vila de Banyoles.

1779 Capítols matrimonials entre Antoni Turrós, del Pont Major, i Rosa Vila, de Banyoles 1451150

Capítols matrimonials fets i firmats entre Antoni Torrós, comerciant del veïnat de Pont Major, del poble de Sarrià, d'una part, i Rosa Vila, 
donzella, de la vila de Banyoles, filla de Francesc Vila, apotecari de la vila de Torelló,  i de Anna Maria Font,

1780 Capítols matrimonials entre Francesc Mir de l'Església, de Camós, i Magdalena Moriscot 1491398 1

Capítols matrimonials fets i firmats entre Francesc Mir de l'Església, jove pagès de Camós, d'una part, i Magdalena Moriscot, donzella, del 
mateix lloc, de part altra.
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1785 Capítols matrimonials entre Salvi Oller i Maria Vidal 134419 3

Capítols matrimonials fets i firmats entre Salvi Oller, pagès d'Esclet, del terme de Cassà de la Selva, fill de Joan Oller, pagès del citat veïnat, i 
de Maria Oller i Adroher, cònjuges difunts, d'una part, i Maria Vidal, muller del citat Salvi Oller.

1785 Esborrany de capítols matrimonials entre Salvi Oller i Maria Vial 134409 2

Capítols matrimonials fets i firmats entre Salvi Oller, de Cassà de la Selva i Maria Vial, d'Aiguaviva, en poder de Joan Serra i Huerta, Notgari 
de Cassà, als 12 seteembre 1785.

1786 Capítols matrimonials entre Pere Sala, pagès de Sant Esteve de Guialbes, i Magdalena Frigola, de Vilavenut 142854 2

Capítols matrimonials fets i firmats entre Pere Sala, pagès de Sant Esteve de Guialbes i Magdalena Frigola, donzella, de Vilavenut.

1787 Capítols matrimonials entre Marià Canadés, de Fontcoberta, i Rosa Llutí, de Porqueres 142856 2

Nupcials fets i firmat entre Mariano Canades, negociant de Fontcoberta, d'una part, amb Rosa Llutí, de Porqueres, d'latra part.

1787 Capítols matrimonials entre Pere Culubret, de Santa Llogaia de Terri, i Rosa Frigola, de Vilavenut 142855 2

Nupcials firmats entre Pere Culubret, pagès de Santa Llogaia de Terri, d'una part, i Rosa Frigola, donzella, del lloc de Vilavenut, de l'atra part.

1787 Capítols matrimonials entre Joan Medinyà, de Parets d'Empordà, i Rosa Coll, de Galliners 1631963 3

Capítols matrimonials fets entre parts de Joan Mediñà i Galceran, jove treballador del lloc de Parets d'Empordà, d'una part, i Rosa Coll, 
donzella, del lloc de Galliners, de part altra.
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1791 Capítols matrimonials entre Jaume Abel, pagès de Sant Aniol de Finestres, i Peronella Coll, de Sant Esteve 
de Llémena

1451155

Capítols matrimonials firmats entre Jaume Abel, jove pagès de la parròquia de Sant Aniol de Finestres i Peronella Coll i Batlle, donzella, de la 
parròquia de Sant Esteve de Llémena.

1794 Capítols matrimonials entre Isidre Coll, de Sant Esteve de Llémena, i Mariàngela Vilà, de Cartellà 1441122 2

Capítols matrimonials firmats entre Isidre Coll i Batlle, jove pagès, de la parròquia de Sant Esteve de Llémena, d'una part; I Mariàngela Vilà, 
donzella, de la parròquia de Cartellà, d'altre part.

1794 Capítols matrimonials entre Josep Fages i Isabel Torrós 1451156

Còpia dels capitols matrimonials del Sr. Josep Fages i Bastons, botiguer de Banyoles, amb Isabel Fages i Torrós, de la mateixa població.

1797 Reconeixement de dot 1461213 2

Francesc Puigdemont i Joan Puigdemont, pare i fill, pagesos masovers de Sant Esteve de Llémena, confessen i reconeixen haver rebut de 
Josep Coll i Batlle, pagès propeitari, de la mateixa parròquia, la quantitat de 400 Lliures que es corresponen al Dot

1798 Anotacions de justificants 1461216 2

Nota dels actes que son necessaaris per justificació dels Capitols presentats per part de Ramon i Rosa Fages i Vila, de Banyoles. Segueix 
detall dels documents indicats.

1800 Capítols matrimonials entre Narcís Sala, pagès d'Ollers, i Rosa Frigola, de Vilavenut 142860 3

Nupcials fets i firmats entre Narcís Sala, jove pagès de la parròquai d'Ollers, d'una part, i Rosa Frigola, donzella, de Vilavenut, de part altra, 
filla Pere Frigola, pagès del mateix lloc, i de Maria Frigola i Dalmau.
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1800 Nupcials 163369 3

Capitols Matrimonials on es fa heretament fet a favor d'Isidre Coll, qui accepta, la universal heretat, amb els pactes vincles, condicions i 
retencions imposades pel seu pare com a donador. La futura esposa la Maria Batlle, donzella, del lloc de Ginestar,

1801 Capítols matrimonials de Martí Fullà, del mas Saura de Vidreres, i Durança Boada 134420 3

Capítols matrimonials fets i firmats entre Martí Fuillà, del mas Saura, de Vidreres, fill de Josep Fullà, pagès del referit terrme, i Durança 
Buada, difunta priemra muller seva, d'una part, i Maria Oller, donzella, filla de Salvi Oller, pagès d'Esclet, de

1806 Capítols matrimonials entre Agustí Domènech, de Blanes, i Francesca Oller 134421 3

Capítols matrimonials fets i firmats entre Agustí Domènech i Rocafort, pagès de Blanes, fill d'Anton Domènech i Riu, pagès de la mateixa vila, 
i de Francesca Domènech i Rocafort, cònjuges vivents, d'una part, i Francesca Oller i Aixides i Gelabert, donzella.

1806 Nupcials entre Joan Coll, de Sant Esteve de Llémena, i Rosa Mir, de Camós 1491427 1

Capítols matrimonials fets i firmats entre Joan Coll Casamitjana i Sala, jove pagès de Sant Esteve de Llémena, d'una part, i Rosa Mir de 
l'Església, donzella, de la parròquia de Sant Vicenç de Camós, de l'altra.

1809 Capítols matrimonials entre Joan Piferrer, de Campllong, i Caterina Oller 134422 3

Capítols matrimonials fets i firmats entre Joan Piferrer, pagès de Campllong, fill de Josep Piferrer, pagès del mateix lloc, i de Caterina Piferrer 
i Salart, cònjuges vivents, d'una part, i Caterina Piferrer i Oller, la seva muller, filla de Salvi Oller.

1810 Capítols matrimonials entre Jaume Ullastres, pagès de Cruïlles, i Francesca Oller 134423 3

Capítols matrimonials fets i firmats entre Jaume Ullastres, jove pagès del veïnat de Rabioses, del terme de Cruïlles, fill de Joan Ullastres i 
Cullell, pagès del mateix veïnat, i de Rosa Ullastres Padré i Pagès, difunta, d'una part, i Francesca Oller Gelabert.



Inventari Pàgina 23

10/08/2019Data:
(per nivell)

AMCS - Fons Oller

Cronologia Títol CapsaCodi

Documentació familiar Nupcials i capítols 
matrimonials

01.01.03.00.000.00.0 FAMÍLIA I PATRIMONI

Carpeta

1810 Relació de capítols matrimonials 141775 2

Capítols matrimonials: 6-10-1810, Jaume Ullastres, del veïnat de Rabioses, de Cruïlles amb Francesca Oller, 2.000 Lliures, vestits i calaixera, 
filla de Salvi Oller i de Caterina Gelabert i Aixides.  10-7-1810, Geroni Oller, fill de Salvi Oller i Caterina

1812 Capítols matrimonials entre Anton Boschdemont, pagès de Fontcoberta, i Margarida Frigola, de Vilavenut 1481317 2

Capítols matrimonials fets i firmats entre Anton Boschdemont, pagès de Fontcoberta, d'una part, i Margarida Frigola, filla de Pere Frigola, 
pagès masover, de la parròquia de Vilavenut, de part altra.

1833 Capítols matrimonials entre Joan Coll i Maria Salabedra, tots dos de Sant Esteve de Llémena 1491453 1

Capítols matrimonials fets i frimats per Joan Coll i Casamitjana, pagès, d'una part, i Maria Salabedra, solera, de part altra, esl dos de la 
parròquia de Sant Esteve de Llémena.

1835 Capítols matrimonials entre Antoni Frigola i Dalmau, de Vilavenut, i Francesca Tornavells i Campmany 1431039 2

Capítols Matrimonials firmats entre Antoni Frigola i Dalmau, viudo, pagès propietari del lloc de Vilavenut i Francesca Tornavells i Campmany, 
soltera, del mateix lloc.

1836 Capítols matrimonials entre Joan Cabanelles, de Mieres, i Eulàlia Sabater, d'Espinavessa 1471269 2

Capitols firmats entre de Joan Cabanelles, viudo d'Anna Mas, pentinador de cànem, de Mieres, d'una part; I  Eulàlia Joanola i Sabater, vídua 
d'Anton Joanola, treballador de Besalú, i filla de Joan Sabater, treballador difunt de la parròquia d'Espinavessa.

1837 Capítols matrimonials entre Narcís Farró, de Sors, i Maria Frigola, de Vilavenut 1471270 2

Capítols matrimonials fets i firmats entre Narcís Farró, jove pagès masover, del lloc de Sors, d'una part; I Maria Frigola, soltera, del lloc de 
Vilavenut, de part altra.
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1841 Capítols matrimonials entre Tomàs Vidal i Maria Coll, de Sant Esteve de Llémena 1491459 1

Capítols matrimonials fets i firmats entre, Tomàs Vidal, viudo de Maria Vidal i Oller, menestral, del lloc de Sant Martí, d'una part, i Maria Coll i 
Mir, soltera, natural de Sant Esteve de Llémena, de part altra.

1843 Capítols matrimonials entre Jaume Coll i Batlle i Mir, de Sant Vicenç de Camós, i Francesca Congost i 
Mateu

1481322 2

Capítols matrimonials atorgats entre Jaume Coll i Batlle i Mir, pagès del lloc de Sant Vicenç de Camós, d'una part, i Francesca Congost i 
Mateu, soltera, natural del mateix lloc, de part altra.

1845 Capítols matrimonials entre Joan Marisc, pagès de Bordils, i Joaquima de Puig, de Vilademuls 136495 2

Capítols matrimonials fet i firmats entre Joan Marisc, jove pagès, de Bordils, d'una, part, amb Joaquima de Puig, donzella, filla de Josep de 
Puig, Ciutadà Honrat de Barcelona, pagès i propietari de la parròquia de Vilademuls.

1850 Capítols matrimonials entre Geroni Oller i Paula Vidal 134424 3

Capítols matrimonials fets i firmats entre Geroni Oller i Gelabert, pagès d'Esclet, del terme de Cassà de la Selva, fill de Salvi Oller, pagès del 
mateix veïnat, i Caterina Oller i Aixides i Gelabert, cònjuges difunts, d'una part, i Paula Vidal i Garrofa,

1855 Capítols matrimonials entre Joan Coll, de Ginestar, i Anna Galià, de Cartellà 1491470 1

Capítols matrimonials fets i firmats entre Joan Coll i Batlle i Casamitjana, pagès, veí de Ginestar, d'una part, i Anna Galià, veïna del lloc de 
Cartellà, de part altra.

1861 Capítols matrimonials entre Joan Farró, pagès de Fontcoberta, i Rosa Frigola, d'Ollers 1481335 2

Capítols matrimonials fets i firmats entre Joan Farró, jove pagès de Fontcoberta, d'una part, i Rosa Sala i Frigola, vídua de Narcís Sala, 
pagès d'Ollers, de part altra.
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1870 Capítols matrimonials entre Narcís Oller i Joaquima Marisc 135467 2

Capítols matrimonials fets i firmats entre Narcís Oller i Vila, solter, veí d'Esclet del terme de Cassà de la Selva, fill de Francesc Oller i Vidal, 
viudo i veí del mateix veïnat, i de Paula Vila, cònjuges, la darrera difunta, d'una part, i Joaquima Marisc.

1879 Carta de pagament 1481342 2

Carta de pagament atorgada per Maria Rosa Grau, veïna de Santa Llogaia de Terri, i Francesc Llauger, veí de Pujals dels Pagesos, a favor 
de Josep Frigola, pagès de Vilavenut, de la quantitat de 1138,06 ptes. que són la totalitat del dot

1881 Capítols matrimonials entre Jaume Coll, de Camós, i Teresa Congost, de Campdorà 1481345 2

Escriptura deteriorada a la que falta el text de la part dreta per haver estat rosegada.  Capítols matrimonials fetsi firmats entre Jaume Coll, veí 
de Camós, d'una part, i Teresa Congost, vídua de Josep Barceló, veïna de Campdurà, d'altra part.

1901 Anotacions sobre confecció de nupcials entre Dolors Oller i Bonaventura Frigola 143950 1

Es fa referència a que en Narcís Oller i Vila, difunt, atorgà donació i va fer hereva  a la seva filla Dolors Oller i Marisc, i que ella posseeix tots 
drets i béns del seu pare i que aquest quedà com a usufructuari durant la seva vida natural

1935 Carta de pagament 143995 1

Davant del subscrit notari compareix Enric Lluch i Pacreu, veterinari, de Sarrià de Ter, qui manifesta que amb motiu del matrimoni amb la 
seva muller, Enriqueta Oller i Marisc, s'atorgaren Capítols Matrimonials, davant el notari Francesc Català, de Girona.
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1607 Heretament d'Elisabet Aixides, vídua de Pere Casalins, de Blanes 1441068 1

Elisabet Aixides i Casalins, vídua de Pere Casalins, mariner de la vila de Blanes, en motiu del casament del seu fill Joan Casalins i Aixides, 
amb Eulàlia Recasens, filla de Joaquim Recasens, difunt mariner de la vila de blanes, el fa hereu universal. Pergamí de 32,50X 28 cm.

1721 Heretament de Gaspar Vieta, treballador de Blanes 132251 1

Heretament i donació universal feta i firmada per Gaspar Vieta, treballador de la vila de Blanes a favor de Josep Vieta son fill, també 
treballador de la mateixa vila.

Cronologia Títol CapsaCodi

Documentació familiar Testaments01.01.05.00.000.00.0 FAMÍLIA I PATRIMONI

Carpeta

Esborrany de testament de Geroni Oller, d'Esclet 141780 2

Jo Geroni Oller Gelabert i Aixides, pagès del veïnat d'Esclet, de Cassà, fill de Salvi Oller, pagès del mateix veïnat, i de Caterina Oller i 
Gealbert i Aixides, cònjuges difunts. Sa, per la gràcia de Déus de cos i enteniment…

Esborrany de testament d'Antoni Frigola, pagès de Vilavenut 1601599 2

En el full de paper hi ha anotats diversos punts referits a l testament que  l'Antoni Frigola, pagès de Vilavenut, vol realitzar, i consta que els 
seus marmessors seran la Francesca, la seva muller i els seus fill en Jaume i en Bonaventura.

Testament d'Antoni Vila, prevere 1601597 2

Escriptura a la que falten diversos fulls, s'entén que es tracta del testament que atorgà Antoni Vila, prevere a favor de Narcís Vila i Galí, 
notari de Banyoles, i després del seu òbit als seus descendents, que es van enumerant en el document inacabat.
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Testament de Rosa Turrós, muller de Ramon Fages, de Banyoles 1601594 2

Testament atorgat per Rosa Fages i Vila, anteriorment Tarrós, avui muller de Ramon Fages, botiguer de la vila de Banyoles, que en primeres 
núpcies ho fou d'Antoni Tarrós, comerciant de la mateixa vila,  en el qual nomena marmessors i executors del seu testament.

1369 Testament d'Adelaida, vídua de Ramon Oller i Feliu, de Cassà 140741 2

Testament fet per Adelaida, muller del difunt Ramon Oller i Feliu de la parròquia de Sant Martí de Cassà de la Selva, en el que elegí per 
marmessors al seu fill Ramon, a Guillem --- , a Pere Gelada, de la parròquia de Sant Jordi Desvalls, absent.

1568 Testament de Rafael Joan Torreoella, de Mataró 135453 2

Testament fet i firmat per Rafel Joan Torroella, Doctor en Drets i del real Consell civil de sa Magestat en el Principat de Catalunya, resident 
en la vila de Mataró

1585 Llegat de bens de Gabriel Andreu, mariner de Blanes 137575 1

Jo Gabriel Andreu, mariner, de Blanes, curador de Sebastià i Magdalena Andreu, germans pupils, fills del difunt Rafel Andreu, mariner 
d'aquesta vila, el meu germà, i del nostre difunt pare hereu i amb llegat de certs béns, etc.

1586 Testament de Pere Aixides, mercader de Blanes 140746 2

Pere Aixides, mercader de Blanes, fa testament i nomena marmessors seus per tal que executin les seves darreres voluntats a Joan ---, 
cunyat seu, i a Salvador Alsina, mariner de la propia vila, etc,  Testimonis: Joaquim Recasens, Sebastià Pla, Pere Morell,

1627 Testament de Francesc d'Oms, de Barcelona 137584 1

Francesc Doms, resident a Barcelona, fill del magnífic Conrat Doms, Ciutadà Honrat de Barcelona, i de la Sra. Maria Angela Doms i Corent, 
la seva muller, cònjuges difunts, redacta testament.
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1637 Execució testamentària 140748 2

Elizabet Aixides i Casalins, vídua de Joan Aixides i Casalins, mariner de la vila de Blanes, i Alaric Garau, mariner de la pròpia vídua com a 
marmessors di executors del seu darrer testament fet el dia 5-2-1637.

1657 Testament i codicil de Joan Oller, pagès d'Esclet 135425 1

Testament fet per Joan Oller, pagès del veïnat d'Esclet, del terme de Cassà de la Selva, el corrent trienni Batlle de la citada vila i el seu 
terme, elegeix marmessors al Reverend Bartomeu Pol, prevere i Domer, de Cassà, i si correspon al seu substitut,

1660 Testament de Joan Jaume, mariner de Blanes 137593 1

El patró Joan Jaume, mariner de la vila de Blanes, en la seva casa i dins la seva habitació, situada en la Plaça Pública, d'aquesta vila, sa de 
cos i ment, davant del notari i dels testimonis Francesc Daví, blanquer, Antoni Morell, mariner, Joan Ferrer

1663 Testament d'Esteve Gelabert i Aixides, aguller de Blanes 135454 2

Testament fet i firmat per Esteve Gelabert i Aixides, aguller de la vila de Blanes, fill de Bruno Gelabert i Aixides, aguller de la mateixa vila, i de 
Caterina Gelabert i Casellas, cònjuges vivents.

1664 Disposició testamentària 137596 1

Disposició feta per D. Jaume Maull i Cerbellon, de l'heretat de Paula Virgili, sa muller, i de Maria Doms, sa neboda, i també de la marmessoria 
per a complir el que té disposat, els quals marmessors són els molts Il.lustres Srs. Jurticia Priors de Jurats 

1664 Testament, codicil i òbit de Donya Maria Doms i del testament de Paula Virgili i Brull 137597 1

Testament, codicil i òbit de Donya Maria Doms i del testament de Paula Virgili i Brull

1675 Testament d'Àngela, vídua de Josep Oller, d'Esclet 134360 1

Probable testament d'Àngela Oller, vídua de Josep Oller, d'Esclet ?
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1685 Testament de Joan Jaume, patró de Blanes 135456 2

Joan Jaume, patró de la vila de Blanes, en el seu darrer tesament firmat en poder de Llatzer Galí, Notari de Blanes, als 24-8-1660 insituí 
hereu universal a Francesc Jaume, fill seu i de Caterina, la seva muller, etc.

1688 Testament d'Àngela, vídua de Joan Oller 134363 1

Testament d'Àngela Oller i Massot, vídua deixada de Joan Oller, difunt pagès del veïnat d'Esclet, del terme de Cassà de la Selva.

1694 Testament de Bartomeu Oller, pagès de la vila de Tordera 133323 1

Testament de Bartomeu Oller, pagès de la vila de Tordera.

1695 Testament de Josep Oller, pagès d'Esclet 134365 1

Testament fet per Josep Oller, pagès del veïnat d'Esclet, del terme de Cassà de la Selva.

1710 Disposicions testamentàries de Maria Aixides, de Blanes 1441078 1

En el testament i darreres voluntats de Maria Aixides i Andreu, muller del llavors Sebastià Aixides, mariner de la vila de Blanes, deixà el llegat 
següent: Llego al dit Sebastià Aixides, mon marit, senyor major i usufructuaria dels meus béns durant la seva vida.

1711 Testament de Pere Casalins i Aixides, de Blanes 1441079 1

Testament atorgat per Pere Casalins i Aixides, argenter de la vila de Blanes, en el qual elegeix marmessors al reverend Francesc Canellas, 
en S.T.D. Prevere Beneficait de la vila e Balnes, i a Sebastià Casalins i Aixides, mariner de la pròpia vila

1717 Testament de Marianna, vídua d'Esteve Gelabert i Aixides 135456 2

Testament fet i firmat per Marianna Gelabert i Aixides, muller d'Esteve Gelabert i Aixides, mariner de la vila de Blanes.
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1741 Testament de Miquel Oller, pagès d'Esclet 135457 2

Testament atorgat per Miquel Oller, pagès del veïnat d'Esclet, del terme de Cassà de la Selva, fill de Josep Oller, pagès del mateix veïnat i de 
Maria Oller i Buada, cònjuges difunts.

1747 Execució testamentària 133329 1

El reverend Francesc Balaguer, prevere i domer de la vila de Cassà de la Selva, marmessor subrogat del darrer testament i darrera voluntat 
de Magadalena Matalí Thió, difunta muller en darreres núpcies i usufructuària de Baldiri Thió, sabater de Cassà.

1751 Testament de Maria Rabassa, vídua de Geroni Cabanelles, polvorer de Banyoles 142836 2

Testament fet i firmat per Maria Cabanelles i Rabassa, vídua deixada de Geronim Cabanelles, difunt polvorer de la vila de Banyoles, i 
nomena marmessors al reverend Baldiri Rabassa, prevere del Monestsir de Sant Esteve, el seu nebot, i a Pere Rabassa.

1752 Testament de Francesc Oller, pagès d'Esclet 135446 1

Testament fet i firmat per Francesc Oller, pagès del veïnat d'Esclet, fill de Miquel Oller i de Maria Oller i Simon, sa difunta muller.

1765 Testament de Bru Gelabert i Aixides i Andreu, aguller de Blanes 135459 2

Testament atorgat per Bruno Gelabert i Aixides i Andreu, aguller, de Blanes, fill d'Esteve Gelabert i Aixides i de Marianna Gelabert i Aixides, 
cònjuges difunts.

1765 Testament de Bru Gelabert Aixides, aguller de Blanes 137634 2

Testament fet i firamt per Bruno Gelabert i Aixides i Andreu, aguller de la vila de Blanes, que elegeix per marmessors  a Pere Gelabert i 
Aixides, sabater, germà seu, i a Joan Ferrer i Domènech, pagès, el seu gendre, tots dos de Blanes.
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1773 Testament de Francesc Oller, d'Esclet 132259 1

Testament de  Francesc Oller, pagès del veïnat d'Esclet, de Cassà, fill legítim i natural de Miquel Oller, difunt pagès, i de Maria Oller i Simon, 
cònjuges difunts.

1773 Testament de Caterina, vídua de Bru Gelabert i Aixides, aguller de Blanes 135459 2

Testament atorgat per Caterina Gelabert Aixides i Casellas, vídua de Bruno Gelabert i Aixides, aguller de la vila de Blanes.

1779 Testament de Maria, vídua de Francesc Oller, pagès d'Esclet 135460 2

Testament fet i firmat per Maria Oller i Adroher, muller de Francesc Oller, difunt pagès, del veïnat d'Esclet, del terme de Cassà de la Selva. Hi 
va unit el codicil que la citada Maria Oller i Adroher atorgà en poder del mateix notari als 3-10-1779.

1780 Testament de Narcís Cabanelles, calceter de la vila de Banyoles 1631780 1

Testament de Narcís Cabanelles, calceter de la vila de Banyoles.

1781 Testament d'Antoni Turrós, comerciant de Banyoles 1441120 2

Testament que va fer Antoni Turrrós i Roca, comerciant de la vila de Banyoles, en el qual disposà que si la seva muller, Rosa Torrós i Vila,  
es mantigués vídua, fos lla  usufructuària de tots els seus béns amb obligació de fer rigorós Inventari.

1784 Testament de Caterina Gelabert i Aixides, muller de Salvi Oller, d'Esclet 135461 2

Testament fet i firmat per Caterina Oller Gelabert i Aixides, muller de Salvi Oller, pagès del veïnat d'Esclet, del terme de Cassà de la Selva.

1784 Testament de Maria Prats, vídua de Martirià Cabanelles, negociant de Banyoles 142851 2

Testament fet i firmat per Maria Cabanelles y Prats, vídua deixada de Martirià Cabanelles, difunt negociant de la vila de Banyoles, en el qual  
nombra marmessors seus a Joan Cabanelles, negociant de la citada vila, i a Geroni Busquet, teixidor de lli.
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1784 Testament 163 3

Francesca Cabanelles i Camps, vídua de Narcís Cabanelles, difunt calceter de Banyoles, natural de la vila de Ripoll, atorga testament.

1794 Testament de Miquel Canades, de Fontcoberta 1451157

Testament de Miquel Canades i Cargol, veí de Fontcoberta, deixant com a hereu seu universal al seu fill en Mariano Canades.

1795 Anotacions sobre membres de la família Oiller 135462 2

Anotacions sobre dates de testament de diferents membres de la familia Oller.

1795 Testament de Salvi Oller, pagès d'Esclet 135463 2

Testament fet i firamt per Salvi Oller, pagès 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 difunts.

1796 Nota sobre disposicions testamentàries relatives al mas Mir de Sant Vicenç de Camós 1621689 3

Pere Mir, pagès de Banyoles, propietari d'una casa i terres, sitaudes en el c/. Divina Pastora, del mas Mir de St. Vicenç de Camós, d'acord 
amb el testament del seu avi Baldiri Mir, aquest  instituí i fundà 14 misses per les que assenyalà 200 Lliures barceloneses.

1796 Testament de Josep Coll i Batlle, pagès de Sant Esteve de Llémena 1631964 3

Testament fet i firmat per Josep Coll i Batlle, pagès propietari de Sant Esteve de Llémena, que fa marmessors i executors del mateix a 
Francesc Sala Bonora i Vidal, el seu sogre, i a Joan Sala Bonara i Vidal, el seu cunyat, pare i fill, pagesos, i a Gabri

1799 Resums de diversos testaments 131144 2

El primer fa referència a Joan Bancs, en poder del Notari Piu Trias, de La Bisbal; el 2n. Es refereix al testament de Pau Costa, atorgat davant 
el Notari Joan Serra; i el 3r. Es de  Margarida Sabater, muller de Domingo Monràs, testament en poder de Josep 
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1802 Testament de Josep Medinyà i Galceran, pàgès de Sant Miquel de Fluvià 1631969 3

Testament atorgat per Josep Mediñà i Galseran, pagès de Sant Miquel de Fluvià, en el qual nomena marmessors i executors del mateix a 
Esteve Mediñà, pagès del lloc de Parets, el seu germà, i a Francesc Mediñà, pagès del lloc de Parets.

1802 Testament de Rosa Coll, muller de Joan Medinyà, de Sant Miquel de Fluvià 1631968 3

Testament atorgat per Rosa Mediñà i Coll, de Sant Miquel de Fluvià, en el que nomena marmessors i excutors dels mateix a Joan Mediñà, el 
seu marit, i a Pere Coll, menestral, del lloc de Galliners, el seu germà

1811 Testament d'Anton Oller, prevere 135465 2

Testament atorgat pel reverend Anton Oller, prevere obtentor de Benefici baix invocació de Santa Anna, en la capella de la mateixa invocació 
de l'església parroquial de la vila de Cassà de la Selva, fill de Francesc Oller, pagès d'Esclet, i de Maria Oller

1835 Testament de Martí Oller, prevere de Girona 135466 2

Testament fet i firamt per Martí Oller, prevere Beneficiat de l'església de la Seu de Girona, que elegeix com a marmessors i executors de les 
seves darreres voluntats als reverends Narcís Vidal, Jaume Estiu, Isidre Salluira i a Francesc Boschdemont, preve

1842 Disposicions testamentàries de Martí Oller, prevere 134411 2

Instruccions deixades per Martí Oller, prevere difunt, per després de la seva mort indicant com s'han de repartir els seus béns

1842 Referència a una clàusula d'heretament 163 1

Memòria per saber Francisco Oller d'Esclet, una clàusula que conté el testament fet per la mia pròpia mà.  Diu dita clàusula que deixo tots los 
meus drets de legítima paternal i maternal a la --- o hereu que se trobe el dia de la mia fi i de no pot fer
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1846 Testament de Joan Simon, prevere de Vilavenut 1431053 2

Transcripció de Testament del Reverend Joan Simon, prevere i Rector que fou del lloc de Vilavenut, natural però d'Ordis, del mateix Bisbar 
de Girona.

1850 Testament de Joan Coll i Batlle i Casamitjana, de Ginestar 1491465 1

Testament de Joan Coll i Batlle i Casamitjana, resident a Ginestar, en el que nomena marmessors seus i executors del seu testament a 
Miquel Salavedra i a Francesc Puig i Rodonell, de Brunyol, i el primer d'Hostalets, cunyats seus.

1854 Testament de Joan Frigola, estudiant de Vilavenut 1471279 2

Transcripció del testament de Joan Frigola, estudiant de Vilavenut.

1854 Testament de Joan Puigmitjà, de Mieres 1481326 2

Testament atorgat per Joan Puigmitjà, veí de Mieres, el dia 2 de desembre de 1854, davant del Rector d'aquesta parròquia el reverend 
Jaume Ricard, prevere i Domer de la mateixa.

1854 Testament d'Eulàlia, vídua de Joan Cabanelles, de Mieres 1481327 2

Testament atorgat per Eulàlia Cabanelles, vídua de Joan Cabanelles, veïna de Mieres, davant del reverend Domer del mateix lloc, als 15 de 
novembre de 1854.

1858 Testament de Joan Coll i Casamitjana, de Sant Esteve de Llémena 1481331 2

Testament atorgat per Joan Coll i Casamitjana, natural del lloc de Sant Esteve de Llémena i domiciliat en el de Ginestar.

1885 Testament de Jaume Coll i Mir, de Sant Vicenç de Camós 1481354 2

Testament atorgat per Jaume Coll i Mir, veí del poble de Sant Vicenç de Camós.
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1910 Testament de Joan Prat i Puig, comerciant de Badalona 143960 1

Testament atorgat per Joan Prat i Puig, comerciant, veí de Badalona, en el que nomena marmessors seus a la seva muller, Mercé Planas i 
Carreté, a qui declarara també la seva heretera universal.

Cronologia Títol CapsaCodi

Documentació familiar Codicils01.01.06.00.000.00.0 FAMÍLIA I PATRIMONI

Carpeta

1775 Codicils de Francesc Oller, d'Esclet 132260 1

Codicils fets i firmats per Francesc Oller, pagès del veïnat d'Esclet, de Cassà de la Selva.

1777 Codicils de Francesc Oller, d'Esclet 132261 1

Codicils fets i firmats per Francesc Oller, pagès del veïnat d'Esclet, de Cassà de la Selva.

1797 Codicils de Salvi Oller, d'Esclet 135464 2

Codicils fets i firmats per Salvi Oller, pagès de 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 difunts.
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1933 Certificat 143994 1

El Secretari del Jurjat de 2ª Instància de Girona, Certifica que en el Llibre Registre de Tuteles, del Jutjat, en el seu núm. 28, consta la 
incpacitat de Bonaventura Frigola i Coll, diferida amb caracter de legítima, el dia 2-4-1915, essent-ne el seu Tutor

Cronologia Títol CapsaCodi

Documentació familiar Fundació de misses i 
aniversaris

01.01.08.00.000.00.0 FAMÍLIA I PATRIMONI

Carpeta

Memòrie de misses i aniversaris fundats per la casa Aixides, de Blanes 141763 2

Memòria de les misses i aniversaris que són fundats per la Casa d'en Aixides de la Carbonera. Primer, per l'ànima de Joan Casalins i Aixides, 
una missa el dia de Sant Joan de juny el dia 24 de dit mes., etc.

1638 Institució de misses d'aniversari per l'ànima de Rafael Andreu 137586 1

Institució de 12 misses feta per tutors i curadors dels fills del difunt Rafel Andreu, celebradores perpètuament en l'església de Blanes, amb 
dotació de 40 lliures barceloneses per les quals dits curadors crearen un Censal a la Reverend Comunitat

1669 Fundació d'una missa d'aniversari 137599 1

Pere Aixides i Casalins, mariner de Blanes, complint la darrera voluntat de Marianna Aixides, difunta primera muller meva, institueixo i fundo a 
perpetuïtat per a celebrar en l'església de Blanes i pels reverends rector i preveres un Aniversari.
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1685 institució de misses 137600 1

Institució de 17 misses feta i firmada per Sebastià Aixides, mariner de Blanes, i Maria Aixides i Andreu, sa muller.

1787 Institució de misses per l'ànima de Bru Gelabert, de Blanes 12893 1

Institució de 8 misses baixes a celebrar perpètuament cada any a l'església de Sta, Maria, de Blanes. Dues de caritat 7 Sous i 6 Diners per 
l'ànima de Caterina Gelabert, una al 13 de juny i l'altra al 25 de novembre; 3 misses per l'ànima de Bruno Gelabert

Cronologia Títol CapsaCodi

Documentació familiar Correspondència01.01.10.00.000.00.0 FAMÍLIA I PATRIMONI

Carpeta

Carta de Francesc Oller, d?Esclet 141814 2

Carta responent a una d'anterior sobre el matrimoni amb Paula Vila, etc.

Carta de Francesc Oller, d'Esclet 141815 2

Carta responent a una d'anterior que fa referència al casament amb Paula Vila.

Carta de Josefina? 141754 2

Mi apreciada Sra., esta carta es para decirle que he llegado bien en la casa, todavia estaba R. Dígale a la Montserrat que he encontrado 
aquello de oro pero que no puedo traer nada proque me he enterado que antes de subir al tren te hacen entrar…
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Notificació de Josep Sunyer, del consell municipal, a Dolors Oller. 141753 2

Si abans de dissabte no han satisfet la quantitat que tenen assignada, es procedirà a la incautació de tot el que posseeixen.

Carta al bisbe de Girona 1601588 2

Miquel Canades es queixa al Bisbe de Girona de com uns capellans, en motiu de l'enterrament del seu pare van tenir una actitud poc 
considerada amb la família.

Carta de Joan Abella a Josep Frigola, de Vilavenut 1621687 3

Carta de Joan Abella dirigida a Josep Frigola, de Vilavenut.  Apreciat Cunyat, et participo que a l'esmenar els Capítols Matrinials, per raó del 
meu madtrimoni, l'advocat em diu que hi ha tenor d'engany de més de la meitat…

Sobre 1621679 3

Sobre adreçat al Sr. D. Salvador Romas, calle Mayor, 15 Banyoles, enviat per J. Esteve Serrat, marmolista de Girona.

Carpeta 1631787 1

Carpeta on en la coberta consta el següent text:  Martí Oller i Vidal i Jaume Oller i Vidal, fills de Geroni Oller i Gelabert Aixides i Paula Vidal 
Garrofa, són cartes des de Francesca al seu germà Francesc demanant la llegítima paterna i materna.

Carta d'amor de Francesc Oller, d'Esclet 1631747 1

Carta d'amor de Francisco Oller dirigida a una dama que comença:  "Querida mia, dueña absoluta de mi corazón.

Carta de Francesc Oller Vidal, d'Esclet, al seu germà Jaume, resident a França 1631824 1

Francesc Oller, d'Esclet, contesta al seu germà Jaume, resident a França, la carta que d'ell té rebuda i li manifesta que està disposat a enviar-
li les 1.000 ptes. que demana a compte dels seus drets legitimaris i que per aquest motiu li retorna el rebut
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Carta de Francesc Oller, d'Esclet, a Paula Vila, de Santa Eugènia de Ter 1631749 1

Francisco Oller dirigeix carta a Paulita Vila, de Sant Eugènia, en què li manifesta que se sent culpable del seu comportament, etc.

Carta de Francesc Oller, d'Esclet, al seu germà Jaume, resident a França 1631823 1

Carta dirigida al seu germà Jaume Oller i Vidal, resident a França. Li diu qeu va interpretar molt malament el contigut de la seva última carta i 
que el pla exposat de fer un arranjament sobre els béns i que si no l'accepta és pels motius en aquella indic

Carta de Gaietana Oller als seus pares 1631767 1

Carta de Caietana Oller, als seus pares, manifentant-los el gran amor que sent per ells i li agradaria saber i és corresposta, amb el mateix 
sentiment, per part d'ells.

Carta Francesc Oller Vidal, d'Esclet, al seu germà Jaume, resident a França 1631825 1

Francesc Oller, contesta una carta rebuda del seu germà Jaume, resident a França, en la que li comunica que té la intenció de casar-se. En 
Francesc li diu si s'ho pensat bé i si considera útil l'enllaç.

1736 Carta de Jaume Bargués, de Barcelona, a Miquel Oller, pagès d'Esclet 134379 1

Carta dirigida a Miquel Oller, pagès d'Esclet, per Jaume Bargués, de Barcelona, en reposta a una anterior del citat Oller, notificant-li les 
gestions fetes per tal que el puguin eximir del càrrec de Regidor de l'Ajuntament de Cassà.

1765 Carta de Domènec Negre, de Castelló d'Empúries 142846 2

Canades, lo donador del present que és Jaume Esparraguera, me ha pagat una quartera de blat que vos ha pres a dit son pare, no més. I si 
n'ha pres més feu-lo pagar luego i no li'n fieu més. Déu vos guardi. Castelló i juny 28 de 1763. Vostre segur.  Domingo Negre.
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1765 Carta de Domingo Negre, de Castelló d'Empúries, a Miquel Canades 1451142

Carta de Domingo Negre a Miquel Canades, dient-li que per la segona festa de Pasqua de l'Esperit Sant, vagi a Vilert, on s'arrenda la 
quinzena o vintena part i que s'informi preguntant al ferrer d'aquell lloc el que s'acostuma a portar de fruits.

1774 Carta d'Antoni Vila, domer de Banyoles, a Josep Font, notari 1451156

Carta dirigida pel citat Vila al Notari Josep Font i Palaudaniel, notificant-li que en la sentència del 6-7-1774, les parts implicades en el plet el 
que sigui convenient a la propietat i tot el que haguessin de demanar sobre els referits béns.

1790 Carta de Josep Rius, de Mataró, a Rosa Turrós 1451154

Josep Rius, de Mataró, dirigeix carta a Rosa Torrós, sobre el viatge de l'embarcació (Bujenos Aires?)  i li envia un val de 400 Lliures 
barceloneses i més endavant li enviarà una altre val de 300 Lliures per totalitzar el pagament. Diu també que li enviar

1796 Carta de Jaume Oller Vidal, resident a França, al seu germà Francesc Oller, d'Esclet 1631796 1

Jaume Oller i Vidal diregeix carta des de Doyet (França) al seu germà Francesc, d'Esclet, insistint sobre la seva petició anterior en que li 
demanava diners que diu que necessita per a poder establir-se i espera que farà l'esforç de enviar-los-hi per treu

1798 Carta de Jaume Taulina, patró de vaixell, a Salvi Oller, d'Esclet 1631907 2

Josep Taulina, des de Màlaga, envia carta a Salvi Oller, d'Esclet i li comuica que degut a la Guerra mantigunda amb Anglaterra s'ha hagut de 
refugiar en el port de Màlaga i la càrrega l'ha hagut de transbordar a una altra embarcació.

1799 Instància al bisbe de Girona 1631829 2

Salvi Oller, pagès d'Esclet, demana al Sr. Bisbe, que en haver estat ell i els seus antecessors benefactors de la parroquial església de la vila 
de Cassà, l'autoritzi poder tenir sepultura dins l'església. En nota al marge se li conceceix permís
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1800 Carta de Ramon Fages, de Banyoles a Bruno Petrús 1431004 2

Ramon Fages, de Banyoles, remet escrit a Bruno Petrús, exposant-li les seves opinions sobre l'actuació del notari Vila, de Banyoles, en el 
procés i les insuportables despeses que aquest genera.

1807 Carta a Josep M. Oller 12760 1

Fa referència a diversos documents i assumptes sobre el Sr. Cusí, el Sr. Massa, el Sr. Masó i del Sr. Ordeig, sense especificar-ne la població.

1809 Instància 1631835 2

Geroni Oller diregeix instància al Governador de Girona exposant que per al conreu de les terres del mas de la seva masoveria no hi queda 
ningú més que el recorrent i li posa en sonsideració que si es posés a sorteix, quedarien abandonats els bestiar

1815 Notificació 1471247 2

El citat goverandor a instàncias de Joan Gener, d'Olot, obtentor del Benefici de nostra Sra. del Rosari, fundat en l'esglesia de Vilaür, diu i 
mana a Pere i Antoni Frigola, pare i fill, pagesos masovers del mas Conill, del lloc de Vilavenut,

1831 Carta de Joan Bancs, de la Bisbal, a Geroni Oller, d'Esclet 131147 2

Li comunica que pensa visitar-lo i parlaran sobre Pere Castanyer i del seu fill  però que que si va a Barcelona pot contactar amb l'advocat 
Rafael Alegre que li donarà totts els detalls.

1837 Carta d'amor de Francesc Oller, d'Esclet, a Paula 1631746 1

Carta de Francesc Oller dirigida a la Sra. Paula Damiana,  en la que li expressa el seu enamorament.

1837 Carta de Francesc Oller, d'Esclet, a Paula Vila, de Santa Coloma 1631748 1

Carta de Francisco Oller dirigida a la Sra. Paulita Vila, de Santa Coloma, dient-li que ha sabut per diversos conductes que ella sent molt que 
ell estigui malalt i li agraeix els seus sentiments, però li retreu que tot i els bons sentiments ella no se'n…
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1837 Carta de Jaume Oller Vidal, resident a França, al seu germà Francesc Oller, d'Esclet 1631797 1

Jaume Oller i Vidal, des de França, torna a escriure al seu germà Francesc, d'Esclet exposant-li mútiples qüestions però insistint que li fa 
molta falta que li enviï les 1.000 ptes que li té demanades a compte de la legítima i que si vol que li firmi rebut.

1838 Instància al governador de Girona 1631836 2

Geroni Oller, resident interinament a Girona, dirigeix instància al Goverador de la província, exposant-li que se li demana el pagament de 48 
Rals i 24 maravedís de billó, que li corresponen en motiu del Cadastre i  per exonerar-se d'aquest pagament

1839 Carta de Francesc Oller, d'Esclet, a Paula Vila, de Santa Eugènia de Ter 1631750 1

Carta de Francisco Oller dirgida a Paulita Vila, de Santa Eugènia que comença dient: Estimada Paulita, cuanta ha sido mi felicidad al leer la 
tuya no esperada carta, a casua de mi tan desafortunado amor, etc.

1839 Carta de Paula Vila a Francesc Oller, d'Esclet 1631752 1

Carta de Paula Vila dirigida a Francisco Oller, dient-li que ha rebut la seva carta que li ha donat molta alegria ja que li havien dit que ell era 
mort i en veure que no es veritat la tristesa que sentia ja no la sent i que el dimarts vinent baixarà a veure'l.

1839 Carta de Paula Vila a Francesc Oller, d'Esclet 1631751 1

Carta de Paula Vila dirigida a Francisco Oller en la que li diu: Querido Fransico me alegraria mucho que estas cuatro rayas te encontrasen 
con perfecta salud;  i li manifesta que no es vol revenjar d'ell, etc.

1840 Carta de Geroni Oller, de Girona, a Bru Boades, de Maçanet de la Selva. 131140 1

Geroni Oller dirigeix escrit al cita Bruno Boades, reclamant-li el pagament d'un rebut que el citat Boades li firmà, dient-li que si en el termini de 
15 dies no ha pagat el demandarà judicialment.
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1841 Carta de Josep i Llúcia Ferrer Gibert i Rupià, de Blanes, a Geroni Oller, de Cassà. 131141 1

El citat Ferrer comunica a Geroni Oller que ha localitzat diversos papers familiars que creu li poden interressar i els hi envia.

1841 Carta de Francesc Oller, d'Esclet, a Sebastià Mas, oncle de Paula Vila 1631753 1

Carta de Francisco Oller dirigida a Sebastià Mas Barnat, oncle de la Paula Vila, sobre les intencions seves per demanar-li matrimoni.

1844 Carta d'Anton Oliva a Francesc Oller, d?Esclet 1631886 2

Molt Sr. meu, estimaria a vostè se servís entregar, al dador del present, lo Gra de la Casa Delmera per lo que li incloc lo adjunt rebut i mània 
a aquest segur servidor.

1849 Resposta a una petició feta per l'intendent provincial de Girona 142864 3

En resposta a una petició feta per l'Intendent provincial sobre els motius de que 3 peces de terra que havien sigut de l'Antoni i en Miquel Vila, 
haguessin estat adjudicades a Joan Simon, rector de Vialvenut, era degut a que el citat rector com a Obtentor

1852 Carta de Benet Ribas, de Barcelona, a Jeroni Oller 133348 3

Benet Ribas, de Barcelona comunica a Geroni Oller que per Real Ordre, durant el present mes, es presentin els Títols al portador per a poder 
canviar-los. Hi ha un full interior amb el detall de cada un,

1854 Notificació de Miquel Esqueu, batlle de Girona, a Francesc Oller, d'Esclet 140676 1

Notificació adreçada a Francesc Oller, de Cassà, comunicant-li que ha d'assistir a una reunió el dia 18 de maig a les 9 h.del matí a l'Alcaldia 
de Girona per tractar d'un assumpte important.

1854 Candi Oller Vidal, prevere de Girona, al seu germà Jaume Oller 1631773 1

Candi Oller envia carta al seu germà Jaume Oller, comunicant.li que ha fet celebrat els funerals per l'ànima d'en Salvi, fill d'en Jaume, 
consistents en dos oficis i una missa d'eixida tal com ho havia demanat en la darrera carta.
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1854 Carta de Candi Oller al seu germà Francesc, d'Esclet 1631772 1

Candi Oller i Vidal respon una carta rebuda del seu germà Francesc Oller, d'Esclet, notificant-li que ha fet celebrar les 20 misses en sufragi 
per l'ànima de Salvi i que la celebració dels funerals que demana poden fere-se el dimarts proper a 2/4 de vuit 

1854 Carta de Candi Oller, prevere, al seu germà Francesc 1631776 1

Candi Oller envia carta al seu germà en Francesc Oller, d'Esclet, dient-li que li fa arribar la roba del difunt fill Salvi, exceptuant el vestit, 
sabates i casquet que si li posà; També els hi envia 6 bitllets de pa que faltava el flaquer entregar.

1854 Carta de Candi Oller, prevere, al seu germà Francesc Oller, d'Esclet 1631774 1

Candi Oller envia carta al seu germà Francesc Oller, d'Esclet, comunicant-li que ha rebut 23 duros i una pesseta de quins imports li envia els 
corresponents rebuts, però que encara lifalten els rebuts del metge i les medecines que  no té recollits.

1854 Carta de Candi Oller, prevere, al seu germà Francesc Oller, d'Esclet 1631779 1

Candi Oller dirigeix carta al seu germà, Francesc Oller, d'Esclet, comunicant-li que fins ara no  ha pogut aconseguir els rebuts del metge i de 
l'apotecari, en els qual s'acrediten les visites i medecines fetes i lliurades al difunt Salvi i també a la mar

1854 Carta de Candi Oller, prevere, al seu germà Francesc Oller, d'Esclet 1631775 1

Candi Oller, envia carta al seu germà Francesc Oller i Vidal, d'Esclet, dient-li que li dóna les gràcies per les viandes rebudes de la seva part i 
que també s'alegra que la Pauleta hagi millorat i que la mare i la tieta ja estan més bé i vindran a Cassà.

1854 Carta de Salvi Oller als seus pares 1631771 1

Salvi Oller i Vila, dirigeix carta als seus pares amb la qual els hi adjunta una recepta contra el còlera per tal que puguin estar tranquils i no 
contraguin l'eoidèmia. També els dóna les gràcies per haver rebut els melons a través d'un mosso.
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1854 Carta de Salvi Puig del Mas al seu cosí Francesc Oller, d'Esclet 1631754 1

Salvi Puig diregeix carta al seu cosí Francisco Oller, comunicant-li la mort de la seva mare ocorreguda el dia 5 del present mes a 3/4 de vuit 
del vespre a conseqüència d'una feridura.

1855 Carta de J. Oller Vidal al seu germà 1631764 1

J. Oller i Vidal dirigeix carta al seu germà en la que li comunica que en Crexell, de Solius, va quitar un Censal que prestava al Benefici de Les 
Sogues, i li demana que passi per casa Bacó per a firmar-ne la lluïció.

1855 Carta de Joaquim Alemany, de Blanes, a Francesc Oller, d?Esclet 1631755 1

El Sr. Alemany dirigeix carta a Francisco Oller, d'Esclet, fent saber que l'Ajuntament de Blanes està disposar a la compra de terrenys situats 
en fronts de les respectives cases.

1857 Carta de Jaume Oller Vidal, resident a França, al seu germà Francesc Oller, d'Esclet 1631793 1

Jaume Oller i Vidal, des de Doyet, escriu al seu germà, en Francesc Oller i Vidal, d'Esclet, notificant-li que té intenció de contraure matrimoni i 
que necessita com a mínim entre 1.000 i 1.200 ptes. per al seu establiment.

1858 Carta de Francesc Oller Vidal al seu germà, resident a França 1631823 1

Francesc Oller, dirigeix carta al seu germà Jaume Oller, resident a França, en resposta a una carta rebuda d'ell i li diu que no hi haurà 
problema de lliurar les 400 lliures, cada any, al respectiu germà Candi, recomanant-li que doni poders notarials.

1858 Carta de Jaume Oller Vidal, resident a França, al seu germà Francesc Oller, d'Esclet 1631809 1

Jaume Oller i Vidal, des de França, escriu al seu germà Francesc, d'Esclet, responent a una carta d'aquest, en què manifestava que no volia 
responsalibilits sobre el diner, el  qual si el tingués en la casa podria passar la desgracia de ser robat.
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1858 Carta de Jaume Oller Vidal, resident a França, al seu germà Francesc Oller, d'Esclet 1631807 1

Jaume Oller i Vidal, des de França, escriu carta al seu germà Francesc, d'Esclet, en la que li diu que té ocasió per a invertir els fons dels 
seus drets legitimaris que el difunt pare, per mitjà de testament, li deixà que puja 2.350 Lliures catalanes

1858 Carta de Jaume Oller Vidal, resident a França, al seu germà Francesc Oller, d'Esclet 1631808 1

Jaume Oller i Vidal, des de França, escriu al seu germà Francesc, d'Esclet, contestant-li una carta d'ell, sobre la qual li fa diverses reflexions i 
li diu també que vendre part de l'heretat per a pagar deutes no es cap deshonor.

1858 Carta entre dos germans 1631761 1

Carta dirigida per un germà a l'altre, se suposa d'un fadristern a l'hereu, i  aquest contesta manifestant que no està gens d'acord amb el que 
proposa i que de moment li pot fer una paga de 400 Lliures a compte i que el pagament es podria fer cada any.

1859 Carta 163576 3

Jaume Oller i Vidal, des de França envia carta al seu germà Francesc, d'Esclet, i després de manifestar-li diverses qüestions insisteix sobre 
el cobrament total de la seva legítima, demanant al seu germà que li pagui tota si es possible.

1859 Carta de Jaume Oller Vidal, resident a França, al seu germà Francesc Oller, d'Esclet 1631810 1

Jaume Oller i Vidal, des de França, adreça carta al seu germà Francesc Oller, d'Esclet, reclamant-li que encara no ha rebut les 400 Lliures 
que anualment es comprometé a pagar-li, per mitja del germà comú, en Candi.

1860 Carta de Joaquim Pardàs a la seva tia 140699 1

Carta adreçada per Joaquim Pardàs a la seva tia convidant-la a la festa que es celebrarà el dia de la patrona que es fan focs d'articifi i balls, 
etc.
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1860 Comunicació 1491474 1

Convé que demà al matí a les 9 h. Facis venir a la meva casa a Francesc Vila i Soler, de Santa Maria de Camós i a Miquel Puigdevall i 
Duran, per declarar en l'expedient de Jacint Masó.  Signat Joan Riera.

1860 Carta de Jaume Oller Vidal, resident a França, al seu germà Francesc Oller, d'Esclet 1631812 1

Jaume Oller i Vidal, des de França, envia carta al seu germà, Francesc Oller, d'Esclet, notificant-li que degut a la mort del germà comú, 
Candi, ha encarregat a un altre germà comú, en Josep, que pel seu compte vagi cobrant les quantitats corresponents.

1860 Carta de Jaume Oller Vidal, resident a França, al seu germà Francesc Oller, d'Esclet 1631813 1

Jaume Oller i Vidal, des de França, envia carta al seu germà Francesc Oller, d'Esclet, amb la que li reclama el pagament de les 400 lliures 
que ja estan vençudes des del passat mes de juliol i que les hauria d'haver lliurat al germà comú Josep.

1860 Carta de Jaume Oller Vidal, resident a França, al seu germà Francesc Oller, d'Esclet 1631815 1

Jaume Oller i Vidal, des de França, envia carta al seu germà Francesc Oller i Vidal, d'Esclet, amb la qual els felicita el Nadal i els desitja un 
bon Any Nou i li demana que quan l'escrigui li faci saber el nom dels seus fills i familiars més propers.

1861 Carta de Josep Oller al seu germà Francesc Oller, d'Esclet 131245 3

Carta dirigida a Francesc Oller i Vidal, d'Esclet, per part de Josep Oller, notificant-li que ha rebut la visita de la filla d'en Morell, de Cassà, 
demanant la cancel.lació d'un censal del benefici de Nostra Senyora de les Sogues.

1861 Carta de Jaume Oller Vidal, resident a França, al seu germà Francesc Oller, d'Esclet 1631800 1

Jaume Oller i Vidal, des de França, escriu al seu germà Francesc Oller, d'Esclet, demanant-li les 400 Lliures que li prometé que cada any li 
pagaria i li remetrà per mitjà, d'en Josep, el rebut corresponent que ja té en el seu poder.
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1861 Carta de Jaume Oller Vidal, resident a França, al seu germà Francesc Oller, d'Esclet 1631816 1

Jaume Oller i Vidal, de de França, escriu carta al seu germà Francesc Oller, d'Esclet, dient-li que espera que no tindrà cap inconvenient en 
enviar les 400 Lliures que venceren a principis de mes, al germà comú Josep, per tal que aquest els hi lliuri.

1861 Carta de Jaume Oller Vidal, resident a França, al seu germà Francesc Oller, d'Esclet 1631817 1

Jaume Oller i Vidal, des de França, escriu al seu germà, Francesc Oller d'Esclet, dient-li que encara el germà comú, Josep, no ha rebut les 
400 Lliures vençudes, corresponets als seu drets legitimaris, i li diu que ell ja té enviat el rebut.

1861 Escrit dirigit a Martí 1631799 1

Escrit sense data ni firma que fa referència a una carta rebuda d'en Martí del 29 de gener qualifacant-la d'ingrata i desantenta carta i li diu 
que per tal de venjar-se, ara té l'ocasió de fer-ho i  que ho aprofiti  i que no ho deixi passar

1862 Carta de Ramon Alemany 136471 1

Vostra carta he rebuda ab la qual he vist teniu salut, vulla Déu sia per molts anys. Li encarrega la compra de blat i li diu que no en  pagui més 
preu que el que  indicada.

1862 Carta de Jaume Oller Vidal, resident a França, al seu germà Francesc Oller, d'Esclet 1631802 1

Jaume Oller i Vidal, des de França, envia carta al seu germà, Francesc Oller, d'Esclet,  disculpant-se d'haver tardat en la resposta i li 
comunica que s'ha traslladat al Departament de Sarthes, d'on és la seva muller i on viuen tots els seus parents.

1862 Carta de Jaume Oller Vidal, resident a França, al seu germà Francesc Oller, d'Esclet 1631801 1

Jaume Oller i Vidal, des de França, escriu carta a seu germà Francesc Oller i Vidal, d'Esclet, li demana que lliuri al respectiu germà, Josep, 
les 400 Lliures que li ha promès pagar cada any sobre la seva legítima i que el propi Josep li enviarà…
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1862 Carta de Jaume Oller Vidal, resident a França, al seu germà Francesc Oller, d'Esclet 1631818 1

Jaume Oller i Vidal, des de França, escriu al seu germà, Francesc Oller d'Esclet, dient-li que ha rebut nota del germà comú Josep en la que li 
fa saber que encara no ha rebut les 400 Lliures corresponents als drets legitimaris que s'havien de pagar.

1863 Carta de Jaume Boadas, de Salitja, a Josep M. Oller 12630 2

El citat Boadas manifesta a Josep Oller que no te notícies del Censal que li indicava en el seu escrit, indicant-li que es dirigeixi al seu 
procurador  Ramon de Pujol, fent-li seguir tots els detalls del document.

1863 Carta de Jaume Oller Vidal, resident a França, al seu germà Francesc Oller, d'Esclet 1631803 1

Jaume Oller i Vidal, des de França, escriu al seu germà, en Francesc Oller i Vidal, d'Eclet, en la que li comunica que està obligat a declarar 
els seus béns per tal d'arreglar els seus assumptes i que per aquest motiu li reclama que abans de final d'any…

1864 Carta de Jaume Oller Vidal, resident a França, al seu germà Francesc Oller, d'Esclet 1631819 1

Jaume Oller i Vidal, des de França, escriu al seu germà, Francesc Oller, d'Esclet, contestant-ne una d'anterior d'aquest, dient-li que en rebre-
la ha quedat poc satisfet del seu contingut ja li comunica que no li pot pagar degut a la mala collita.

1866 Carta de Baltasar Tinguhar, de Londres, a Francesc Oller, d'Esclet 1631820 1

Carta dirigida pel citat Baltasar a Francesc Oller d'Esclet, dien-li que durant l'Esposició de l'any 1862 va tenir ocasió de veure els blats que, el 
citat Oller portà a l'exposició i li demana si estaria disposat a negociar-ne l'exportació.

1866 Carta de Francesc Oller, d'Esclet, a Baltasar Tinguhar, de Londres 1631821 1

Francesc Oller, contesta una carta, rebuda de Londres demanant-li si estaria diposat a exportar blat a Anglatera.  Manifestant que ell no és 
negociant però si propietari i que si ho desitja li pot subministrar blat d'acord amb les consideracions que detalla.
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1868 Carta de Salvi Fullà, de Vidreres, a Francesc Oller, d'Esclet 1631765 1

Salvi Fullà, de Vidreres, diregeix carta a Francesc Oller, d'Esclet, el seu cosí, adjuntant-li una minuta per a valorar un vessana de sureda, 
resmint que no es poden pagar més de 16 rptes. per dotzena que és el que se'n treu per quinqueni.  Li adjunta det

1869 Carta de Francesc Raul a Bonaventura Frigola 142866 3

Francesc Raul comunica a Bonaventura Frigola  que se'n va a la illa de Cuba amb el seu batalló que salpa el dia 24 i que els diners que 
queden en poder del citat Bonaventura que vol que continuin de la mateixa manera.

1869 Carta de Teresa Moliner, de Torroella de Montgrí, a Francesc Oller, d'Esclet 1631763 1

Carta de Teresa Moliner dirigida a Francesc Oller, d'Esclet, en resposta a una d'anterior que el segon envià a la primera. Aquesta li manfesta 
que va rebre la visita del seu cosí germà i que és una persona que li agrada molt fer broma. També li diu que el

1871 Carta de Rosa Palet, de Girona, a Francesc Oller, d'Esclet 143922 1

La vda. Palet comunica a Francesc Oller, la defunció del seu marit, el notari, de Girona, Joan Palet, i li demana que passi per l'oficina a 
recollir unes escriptures que, pel seu compte, el seu marit va atorgar, amb el preu de les despeses de cada una.

1876 Carta de Josep Oller Vidal, de Santa Coloma de Farners, al seu germà Francesc Oller, d'Esclet 1631768 1

Josep Oller i Vidal, dirigeix carta a Francesc Oller, d'Esclet, el seu germà, manifetant-li que d'acord amb les notes que té preses 
correspondria cobrar de llegítima a Jaume, 125 Lliures i a Martín 355 Lliures.

1877 Carta de Pere Bosch, de Llambilles, a Josep M. Oller, de Santa Colomar de Farners 136538 3

Carta dirigida a Josep Oller, de Santa Coloma de Farners, comunicant-li que el dilluns vinent anirà a Santa Coloma, per a satisfer les 
pensions pendents.
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1877 Carta de Pere Bosch, de Llambilles, a Josep M. Oller, de Santa Colomar de Farners 136537 3

Carta dirigida a Josep Oller, de Santa Coloma de Farners, manifestant-li que el mes vinent passarà a pagar-li el que li deu, ja que no li 
espossible desplaçar-se de moment i en cas que fos precís el pagament, li demana que ho comuniqui que enviaria els din

1877 Carta de Joaquim Puig, de Girona, a Francesc Oller, de Cassà. 140708 1

Joaquim Puig, de Girona adreça escrit a Francesc Oller, de Cassà, comunicant-li que  en Tomas Terradas, li farà entrega d'uns rebuts que 
quan ho cregui oportú pot donar ordre de que passin a cobrar els imports que es detallen.

1877 Carta de Jaume Perpiñà, de Cassà, a Francesc Oller, d'Esclet 143927 1

Jaume Perpinyà dóna resposta a un escrit que li ha dirigit en Francesc Oller, manifetant que espera un rebut en el que es digui que s'està 
content i satisfet de tot el temps que li ha habitat la seva casa des del dia 25-12-1856 fins ara.

1878 Carta de Martí Goytó a  Josep Oller 12631 2

Martí Goytó referint-se a la carta rebuda anteriorment de Josep Oller, li manifesta que no ha trobar el darrer rebut de pagament de pensió de 
Censal i demana que li indiqui si ha de pagar una o dues pensions per tal de poder-les fer efectives.

1878 Carta de Narcís Gotarra, de Llagostera, a Josep M. Oller, de Santa Coloma de Farners 136539 3

Carta dirigida a Josep Oller, de Santa Coloma, de Farners, comunicant-li que de les 10 pensions pendents de pagament, solament ha pagat 
dues pensions del Censal de 300 Lliures, a l'Apoderat Sr. Serra, i li demana que tingui paciència ja que està passant un mal moment.

1878 Carta de Josep Pascual, de Blanes, a Francesc Oller, d'Esclet 140711 1

Josep Pascual per mitjà de Salvador Granés adreça carta a Francesc Oller, d'Esclet, de Cassà, amb la que respon a la que li envià el citat 
Oller, notificant-li que li adjunta una ordre de càrrec a pagar per Francesca vídua de Damià José, de Girona.
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1878 Carta de Josep Pascual, de Blanes, a Francesc Oller, d'Esclet 140713 1

Joep Pascual adreça carta a Francesc Oller, de Cassà de la Selva, explicant-li que pateix una greu malaltia des de fa temps i espera serà 
comprensiu amb ell i tindrà en compte aquesta circumstància.

1878 Carta de Josep Pascual, de Blanes, a Francesc Oller, d'Esclet 140714 1

Josep Pascual adreça escrit a Francesc Oller, d'Esclet, amb la que respon a una carta que li fou dirigida pel cita Oller, i li diu que no desconfiï 
d'ell que bon punt hagi superat la malatia que pateix es posarà a treballar i podrà atendre els pagaments.

1879 Carta de Narcís Gotarra, de Llagostera, a Josep M. Oller, de Santa Coloma de Farners 136540 3

Carta dirgida pel titular a Josep Oller, de Santa Coloma de Farners, excusant-se de que no ha pogut anar a pagar el deute, però que ha pagat 
a l'apoderat Serra 9 duros i 12 rals import de dues pensions, dels anys 1870 i 1871 i que pensa pagar-ne més.

1887 Carta de J. Almeda a Josep Oller i Vidal 12632 2

J. Almeda acusa rebut de la carta que li dirigí Josep Oller i Vidal i li demana que li doni les dades del Censal de 400 Lliures quines pensions li 
reclama ja que no té coneixement del document. Li solicita data de creació, notari i comprador del Censal.

1887 Carta de Josep Maria Almeda a Josep M. Oller 12633 2

Amb la carta J. Almeda reconeix deure a Josep Oller, 4 pensions d'un Censal, la darrera vençuda el mes de maig passat. Sobre les pensions 
degudes diu que li aplica una rebaixa en concepte legislatiu corresponent al gravamen de contribució sobre les rendes

1887 Carta de Narcís Gispert, de Llagostera, a Josep Oller, de Santa Coloma de Farners 136536 3

Carta dirigida a Josep Oller i Vidal, de Santa Coloma de Farners, comunicant-li que de moment no podrà pagar-li les pensions per manca de 
fons i li demana que tingui l'amabilitat d'esperar fins a finals de juny que llavors podra fer el pagament, cosa que 
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1888 Carta de Josep Maria Almeda a Josep M. Oller 12634 2

El Sr. Almeda referint-se a la carta rebuda, manifesta que està diposat a pagar les pensions reclamades i les podrà fer efectives quan ho 
desitgi personant-se a la Plaça de l'Oli, núm. 7, 1r., de Girona, previa presentació del rebut corresponent.

1890 Carta de Narcís Gotarra, de Llagostera, a Josep M. Oller, de Santa Coloma de Farners 136541 3

Carta dirigida pel titular a Josep Oller, de Santa Coloma de Farners, nofiicant-li que ha lliurat al Sr. Serra 48 ptes., per dues pensions dels 
anys 1882 i 1883 i que el proper mes en  pagarà dues  més.

1890 Carta de J. Esteva Serrat, marbrista de Girona, a Salvador Romans, de Banyoles 1621729 3

Carta de J. Esteva dirigida a Salvador Romans, de Banyoles, anunciant-li que per mitjà d'en Peret li envia el marbre per la calaixera amb 
motllura, amb el cotxe de les 11 del matí.

1895 Resposta a una instància dirigida per Narcís Oller, de Cassà de la Selva, al Bisbat de Girona. 12636 2

La Secretaria del Bisbal respon a Narcís Oller sobre la petició feta per reduir les misses que estan afectes als Beneficis fundats a l'església 
de Cassà, i adjudicats al citat Oller;.

1900 Carta de Josep M. Massa, fabricant de matalassos de Girona, a Joaquim Canals 1621742 3

Carta dirigida a Joaquim Canals, en la que el Sr. Massa li manifesta que ha rebut la seva carta i enterat del seu contingut li diu el mateix.

1901 Carta de Joaquim Ordeig, de Girona, a Josep M. Oller, de Santa Coloma de Farners 136542 3

Carta dirigida pel titular a Josep Oller, de Santa Coloma de  Farners, acusant rebut d'un cobrament parcial de pensions de la vídua Maria 
Gotarra i que té l'import a disposició.
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1903 Autorització per transitar per un camí 131174 2

Manuel Carreras Carbó, advocat de Barcelona, dirigeix escrit a Narcís Oller, comunicant-li que per indicació de Ramon Boadas, encarregat 
de l'obra del mas Feliu, li convindria poder passar pel camí que el citat Oller té prop del mas citat i li demana que li sigui permés.

1904 Carta de Pere Bosch Auladell, de Llambilles, a Josep M. Oller, de Santa Coloma de Farners 136545 3

Carta dirigida pel titular a Josep Oller, de Santa Coloma, acusant rebut d'una carta rebuda a la que dóna resposta indicant que a finals 
d'agost o a primers de setembre vinent, passarà a pagar les pensions degudes del Censla al seu càrrec.

1906 Carta de Josep Maria Almeda a Josep M. Oller 12638 2

Fa referència a l'extinció d'un Censal, dient que està disposat a parlar-ne i que ho podrien tractar en una propera visita que Oller fes a Almeda.

1906 Carta de de J. Franqués, de Girona, a Josep M. Oller, de Santa Colomar de Farners 136547 3

El titular dirigeix carta a Josep M. Oller, comunicant-li que la vda. De Bajandas, diu qeu pagarà en un sol termini el deute i quan vulgui pot 
passar a cobrar amb els deguts justifiants de que ell és el legítim successor del titular del censal.

1906 Carta de Josep Girbal Pomés i Josep Gispert, de Llagostera, a Josep M. Oller, de Santa Coloma de Farners 136551 3

Carta del segon titular dirigida a Josep M. Oller, de Santa Coloma de Farners, en la que fa referència a una d'anterior en la que li deia que el 
censal o deute del seu pare li seria un bon negoci per a ell liquidar-lo en les condicions indicades.

1906 Carta de Josep Gispert, de Llagostera, a Josep M. Oller, de Santa Coloma de Farners 136548 3

Carta adreçada a Josep M. Oller, de Santa Coloma de Farners, acusant-li rebut d'una carta anterior, manifestant que després de la mort de la 
seva mare i de fer-se càrrec de les seves pertinènces i referent al pagament de pensions, les demora.
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1906 Carta de Josep Gispert, de Llagostera, a Josep M. Oller, de Santa Coloma de Farners 136560 3

El titular contesta una carta a Josep M. Oller, de Santa Coloma de Farnrers, dient-li que el preu que demana per redimir el Censal el troba 
excessiu i que n'ha redimit d'altres pel 50% del valor nominal.

1906 Carta de Josep Gispert, de Llagostera, a Josep M. Oller, de Santa Coloma de Farners 136549 3

Carta del titular, adreçada a Josep M. Oller, de Santa Coloma de Farners, en resposta a una d'anterior, sobre un Censal que desitja liquidar i 
que espera la seva visita per a pagar-li les pensions.

1906 Carta de Josep Oller, de Llagostera, al seu cosí Josep M. Oller, de Santa Coloma de Farners 136546 3

Carta que el titular dirigeix a Josep M. Oller, el seu cosí, amb la que li dóna les dades del hereus de Salvador Homs, dient-li que l'hertera és 
Dolors Homs (a) Aulària, viu a St. Feliu de Guíxols i regenta un botiga de comestibles.

1907 Carta de Dolors Homs a Josep M. Oller, de Santa Coloma de Farners 136555 3

La titular dirigeix carta a Josep M. Oller, de Santa Coloma de Farners, indicant-li que li pagarà les 48 ptes de pensions mitjançant Lletra o 
Rebut autoritzat.

1908 Carta de Dolors Homs a Josep M. Oller, de Santa Colomar de Farners 136556 3

La titular adreça carta a Josep M. Oller, de Santa Coloma de Farners, demanant-li que esperi a cobrar les pensions 6 mesos, i el dia 15 de 
setembre li pagarà les 48 ptes. De pensions mitjançant lletra o rebut.

1914 Carta de Joaquim Ordeig, corredor de comerç de Girona, a Josep M. Oller, de Santa Coloma de Farners 136561 3

Carta del titular adreçada a Josep M. Oller, de Sta. Coloma de Farners; li acusa rebut del compte de l'assumpte de Mercé de Barraquer i d'un 
rebut a càrrec de Maria Gotarra, vídua.
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1914 Carta de Joaquim Ordeig, de Girona, a Josep M. Oller, de Santa Colomar de Farners 136560 3

Carta adreçada a Josep M. Oller, de Sta. Coloma de Farners  dient-li que li pot remetre el Certificat al que fa referència en una carta anterior, 
sobre la tutela del difunt Barraquer.

1914 Carta de Josep Gispert, de Llagostera, a Josep M. Oller, de Santa Coloma de Farners 136559 3

Carta adreçada pel titular a Josep M. Oller, de Santa Coloma de Farners, dient-li que les pensions que reclama d'un Censal és necessari que 
li sigui mostrada l'escriptura per comprovar si és correcta la titularitat, ja que creu que no es prudent pagar se

1915 Carta de Jaume Corominola, de Sant Feliu de Guíxols, a Josep M. Oller, de Santa Coloma de Farners 136569 3

Carta adreçada pel titular a Josep M. Oller, de Santa Coloma de Farners, cominicant-li que les pensions cobrades de Josep Gispert, són que 
motivaren el judici i com que d'això en té còpia, li diu que podrà comprobar el darrer venciment de la pensió del censal.

1915 Carta de Jaume Corominola, de Sant Feliu de Guíxols, a Josep M. Oller, de Santa Coloma de Farners 136570 3

Carta adreçada pel titular a Josep M. Oller, de Santa Coloma de Farners, comunicant-li que va anar a Llagostera i va parlar amb el Sr. 
Gispert, el qual li lliura 12 ptes. Per la pensió del Censal, vençuda darrerament, import que li tramet per gir postal.

1915 Carta de Jaume Corominola, de Sant Feliu de Guíxols, a Josep M. Oller, de Santa Coloma de Farners 136566 3

Carta adreçada pel titulr a Josep M. Oller, de Santa Coloma de Farners, amb la que li adjunta el compte d'honoraris i despeses ocasionades 
pel Judici verbal vicil contra en Josep Gispert.

1915 Carta de Jaume Corominola, de Sant Feliu de Guíxols, a Josep M. Oller, de Santa Coloma de Farners 136564 3

Carta adreçada pel titular a Josep M. Oller, de Santa Coloma de Farners, manifestant que el Sr. Gispert no està disposat a redimir el Censal 
tan sols pel 6% o sigui per la quantitat de 200 Ptes. Damana també que es demostri la titularitat de l'obtentor del benefici.
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1915 Carta de Josep Gispert, de Llagostera, a Jaume Corominola, de Sant Feliu de Guíxols 136568 3

Carta adreçada pel titular a Jaume Corominola, de Sant Feliu de Guixolsd, acusant-li rebut d'una carta anterior; li manifesta que ja fa anys 
que va oferir al Sr. Oller, capitalitzar al 6% la pensió del censal que està prestant.

1915 Carta de Maria Viñolas, de Cassà, a Josep M. Oller, de Santa Coloma de Farners 136562 3

Carta adreçada per la titular a Josep M. Oller, de Sta. Coloma de Farners, comunicant-li que el seu fill Robert, fa dies que està malalt i com 
que és ell el qui porta els comptes, li demana esperi uns dies que bon punt s'hagi restablert atendrà el pagament.

1915 Carta de Robert Gelabertó, de Cassà, a Josep M. Oller, de Santa Coloma de Farners 136563 3

El titular adreça carta a Josep M. Oller, de Sta. Coloma de Farners, comunicant-li que després de l'examen fet pel Notari de les seves 
escriptures padtrimonials li ha indicat que pel que fa al Censal de 15 Lliures barceloneses aquest no es presta…

1915 Carta de Robert Gelabertó, de Cassà, a Josep M. Oller, de Santa Coloma de Farners 136565 3

Carta adreçada a Josep M. Oller amb la que respon a una anterior manifestant que li estranya que no l'hagi atès en la petició que li feia sobre 
les circumstàncies d'un Censal que creu que correspon al Benefici de Nostra Senyora de les Sogues.

1917 Carta de Joaquim Bosch, de Llambilles,  a Josep M. Oller, de Santa Coloma de Farners 136571 3

Carta adreçada pel titular a Josep M. Oller, de Santa Coloma de Farners, responent a una carta anterior; li comunica que no li ha pogut pagar 
les pensions del Censal per les múltiples despeses que té degut als estudis del seu fill que encara duraran un any.

1925 Carta de la notaria Saguer, de Girona, a Dolors Oller 131236 2

Carta dirigida a  Dolors Oller, comunicant-li que ha de firmar la instància per tal de poder-la presentar al Jutjat corresponent.
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1925 Carta de Marià Alemany, de Salt,  a Joan Torras 143976 1

Carta dirigida per Maria Alemany a Joan Torras, manifestant-li que no ha pogut complir el comprís d'entrevistar-se amb ell ja que va haver de 
viatjar  Barcelona. I que confia que ja s'hauran entés amb el Sr. Moriscot sobre  el traçat d'una carretera.

1928 Carta a Dolors Oller 143992 1

Carta dirigida a Dolors Oller, per la seva cunyada, manifestant-li la gravetat en que es troba la salut del seu fill i li demana que per fer venir un 
metge de Barcelona, costi el costi, i que espera que ella l'ajudarà a aconseguir-ho.

1935 Carta de Josep Vivas, de Badalona a la vídua de Torras 131238 2

Josep Vivas, comunica a la sra. vídua de Torras que no ha pogut atendre al pagament d'una lletra de 300 ptes. que ella li havia girat al seu 
càrrec

1936 Notificació sobre tala de pins per fer una carretera a Vilavenut 12641 3

Jaume Coll en nom dels masovers de cal Sastre de Vilavenut, comunica a Teresa Frigola, de Cassà,  que pels motius indicats li demana 
indiqui si està d'acord amb que els pins del bosc de cal Sastre, de Vilavenut, siguin arrencats, d'acord amb els motius

1936 Carta de Josep Vivas, garrafista, a la vídua de Torras 131239 2

Josep Vivas, notifica a la sra. vídua de Torras que ha pagat la lletra que li girà de 300 ptes pel dia 30 d'abril. També li diu que pel que fa a 
l'encariment del preu dels vímets que li agradria parlar-ho personalment i per aquest motiu es desplaçarà…

1936 Carta de Vicenç Moriscot, de Camós, a Teresa Frigola 131241 2

Vicenç Moriscot adreça carta a Teresa Frigola, indicant-li que s'ha començat a construir la ctra. de Vilavenut i que la porta a terme una 
Cooperativa Obrera de Barcelona, quins treballadors necessitaran llogar vivendes i sap que té ella en té unes.
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1936 Carta de Vicenç Moriscot, de Camós, a Teresa Frigola 131240 2

Vicenç Moriscot dirigeix carta a Teresa Frigola, sobre l'arrendament de dues habitacions del mas Frigola de Vilavenut.

1936 Carta d'Antònia, de Barcelona, a Lolita Torras, de Cassà 140732 1

L'Antònia, de Barcedlona, adreça carta a Lolita Torras, responent a una d'anterior, i li diu que sent la pèrdua de l'oncle Enric i s'interessa per 
la seva mare desitjant que superi la seva malaltia.

1936 Carta de Teresa, de Barcelona, a Lolita Torras, de Cassà 140735 1

Carta de Teresa, de Barcelona dirigida a Lolita Torras, de Cassà, dient-li que de moment està bé i que té queviures per anar tirant ja que ella 
és cuinera i això fa que no passi gana i que encara té 8 ous i un pot de llet, dona salutacions a tota la família.

1936 Resguard 1501523 1

L'Oficina de Corresu de Cassà de la Selva, firma resguard a favor de Dolors Oller, per una tramesa certificada, feta al Comitè de Guerra 
Antifeixista, de Camós.  Cassà de la Selva, 9-9-1936. J. Anglada.

1939 Carta de Maria Suñol, de Tiana, a Lolita Torras, de Cassà 140736 1

Carta dirigida per Maria Suñol a Lolita Torras, de Cassà, disculpant-se del llarg temps que no s'han comunicat i que li sap molt de greu, però 
que durant la Guerra han passat molts problemes i patiments degut a que el seu germà estava empresat a la Model,

Cronologia Títol CapsaCodi

Documentació familiar Memòries01.01.11.00.000.00.0 FAMÍLIA I PATRIMONI
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1653 Còpia d'una notícia sobre Blanes 137591 1

En la Cort de Blanes, davant l'Honorable Esteve Oliu, regint la Batllia de la vila, comparegué Rafael Andreu, negociant de la vila i exposà 
verbalment el següent: Que en el mes de setembre passat els espanyols saquejaren la vila de Blanes, i  saquejaren

1688 Memorial de Martirià Canades, miquelet 1481295 1

Martirià Canades, Miquelet, es dirigeix a V.E. manifestant que havent estat pres en el lloc de Cadaqués per l'exercit francès amb els demés 
soldats de la seva companya i després haver tornat al Real Servei i forçat per aquests canvis deixà de passar…

1808 Anotació 1631857 3

Còpies de lo blat i altres coses que se bestregueren a casa Oller, en la Guerra del Francés contra Espanya.

1835-1839 Llibreta d'anotacions 1631882 2

Lllibreta de dimensions 11 X 8 cm que consta de 17 fulls numerats solament pel recto amb diverses anotacions:  Avui dia 20-8-1835, 
arribarem en esta de Girona;  Dia 15-9-1835 al vespre arribaren a Blanes; Dia últim d'abril de 1836 partírem de Blanes...

1837 Notícies meteorològiques 143901 1

El 15-4-1857 hi hagué una pedregada en aquest veïnat que va deixar los blats i faves i farratges lo mateix que mai hagués estat sembrat.  Lo 
blat que no havia fiolat no va fiolar fins als 15 dies i el que no havia fiolat no fiolà fins al cap de 8 dies.

1850 Llibrea memorial de Joan Frigola, rector de Vilavenut 1461227 3

Llibreta de dimensions 22 x 16 cm. De 10 pg. Numerades solament pel recto, i les núm, 8,9 i 10 en blanc, on Joan Frigola, rector de 
Vialvenut, va transcriure les instàncies dirigides la Governador de Girona i altres documents sobre moral
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Anotació sobre un prat del mas Vilallonga de Sils 141762 2

Pere Casalins i Aixides, mariner de Blanes, venint-li a nova noticia que un prat situat prop l'estany de Sils, pertanyent al mas Vilallonga, el 
qual prat el té Casilda Godari com a procuradora del mas Matamala, essent el dit Casalins usufructuari

Pergamí deteriorat 141816 2

Il.legible

Relació de mesures 141752 2

La mitgera d'Anyells rasa és de 4 quartans i 3 quarterons i 7/12 de quarteró, mesura de Barcelona; La quartera rasa d'Anyels, és 2 quartans, 
1 quarteró, 9/12 de quarteró i 1/24 de quarteró, mesura de Barcelona;  La mitgera coromullada d'Anyells es 5 quarts

Adreça 1621683 3

Dn. Manuel Berriz, Consejo de Ciento, 408, 4º, 2ª puerta.  Barcelona.

Anotació 1631788 1

Martin Oller, employe a fonteines de St. Martin pres Alais.    Jayme, employé a la homitiere D. Dayet pres Mont Marull.

Instància 1631865 2

La pràctica observada des de temps immemorial sobre el ball públic en el veïnat d'Esclet, cada any per la diada del seu patró Sant Vicenç, el 
22 de gener, ha estat que el ball era a càrrec dels 4 veïns i propietaris del veïnat

Nota 1631789 1

France. Monsieur Jayme Oller y Vidal. Md. Soute de Saval, pres la gare á Sablé  - S -  Santhe. Irunirs.
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Relació d'ornaments 1631873 2

Queda conformat de totes les reparticions que diu el pla mentre s'hi posin els ornaments següents: Bastiments a totes les obertures de 
l'interior i exterior; marxes a tot els escalons de l'escala; marc d'alcova a totes les alcoves;

1573 Còpia d'escriptura de Joana Boqueta, muller de Francesc Boquet 12878 1

Joana Boqueta, muller de l'Honorable Francesc Boquet, L.D. Ciutadà de Barcelona presentà suplicació amb cèdula del tenor següent: Al 
Magnífic regent la Vicaria de Barcelona,  Angela Pujola difunta muller del magnífic Rafel Joan Torrella

1574 Falta lectura 129110 1

Noverint Universi  quod anno a Nativitati Domini millesimo quingestesimo septuagesimo quarto die vero vicesima tercia mensis decembris, 
intitulat & presente et ad hec vocato me Michaelli Pla, auctoritate regia Notario publico Barchinone in is scriptore,

1613 Quadern de Narcís Cabanelles 144 1

Dimensions 21x16,50 cm. Consta de 32 fulls numerats solament per recto els quals estant relligats amb tapes de pergamí. La part del darrera 
ha estat rosegada i des de la pg. 21 falten les parts baixes i els laterals drets de tots el fulls.

1687 Minuta d'escriptures 137602 1

Minuta de les escriptures per diversos conceptes amb indicació dels imports deguts.  Nota: Lletra mol diluïda i de difícil lectura.

1691 Informació donada per un patró de vaixell 12880 1

Informació donada per G del patron Pedro A--- del que va patir la seva nau anomenada San Pablo venint de la ciutat de Gibraltar.

1691 Minuta 137605 1

Minuta a càrrec de Sebastià Aixides, feta per Ignasi Pagès, Notari causídic de Girona, per raó del plet portat a la Cort eclesiàstica de Girona, 
contra el Discret Francesc de Robirans, notari de la vila de Blanes.
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1751 Declaració d'obres 142838 2

Lluís Angeles, ferrer, i Pere Palou, constructor de cases, els dos de la vila de Banyoles, declaren que en Pere Trull, ferrer del lloc de 
Fontcoberta ha fet obres dins la casa on habita i que l'import d'aquestes d'acord amb la nostra experiència en l'ofici

1756 Minuta de notari 134390 1

Minuta amb els comptes pendents de Miquel Oller i de Francesc Oller, pare i fill, del veïnat d'Esclet, terme de Cassà, a favor de Pere Pagès, 
Notari de Girona, que pugen en total 29 Lliures, 17 Sous i 5 Diners barcelonesos.

1760 Testimoni de Jaume i Valentí Riera, metges 131133 1

En testimoni a la veritat, en Jaume i en Valentí Riera, pare i fill, els dos Doctors en Medecina de la vila de Cassà de la Selva certifiquen i 
donen fe que en Francesc Oller, pagès, d'Esclet, pateix vertigen  amb el perill de patir apoplexia.

1765 Còpia autèntica 1631937 2

Davant del Magnífic Narcís Xiberta,  per la S.C.i R. M. Batlle de Cassà i el seu terme, en el present bienni, i davant el subscrit Notari, 
comparegué Miquel Gruart, pagès del veïnat d'Esclet, d'aquesta vila, i digué que tenia en el seu poder un exemplar

1767 Declaració 142847 2

Jaume Pujol i en Salvador Brugada i Teixidor, pagesos de Banyoles, declaren i donen fe que en el bosc del mas Figueroles, del veïnat de 
Figueroles, del lloc de Fontcoberta, que els roures i alzines d'aquest bosc estan molt deteriorats i no poden donar fruit.

1768 Minuta de Josep Rovira, notari de Blanes 137637 2

Minuta presentada pel Notari de Blanes, Josep Rovira, a càrrec de Caterina Gelabert i Aixides, per diferents escriptures autoritzades pel citat 
noari.
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1772 Instància 1631831 2

A Cartagena a la data indicada es dirigeix escrit al Sr. Marquès de los Veles Adelantado y Capitan General de Reyno y Gobernador de las 
Armas de esta ciudad i su partido. Compareció Pedro Aixides, vesino de Blanes, en Cataluña, patron de su "Saetia".

1782 Quadern amb diferents escriptures 1461206 2

Quadern format per cinc documents el quals tenen la meitat superior  rosegat i hi manca el text.  El primer fa referencia a Isidre Bosch, 
teixidor de lli de la vila de Banyoles;  el 2n. A Narcís Cabanelles, calceter de Banyoles, que reconeix un deute

1787 Minuta de Josep Rovira, notari de Blanes 137641 2

Minuta que presenta el notari Josep Rovira, de Blanes, a càrrec de Salvi Oller, pagès del veïnat d'Esclet del terme de Cassà de la Selva, 
marit que fou de Caterina Oller Gelabert Aixides i Ferrer, per raó de salaris d'Actes fets,  paper segellat i hipotequ

1800 Instructa 1461217 3

Vila, a aconseguit l'incontinent sota pretextos falsos. Ha suposat que el masover de Fages, l'inquieta i molesta en el gaudi d'unes terres 
pròpies. Però la veritat és que el dit Vila, de la seva pròpia autoritat s'ha apropiat d'aquestes terres

1805 Anotació sobre unes basses prop del camí de Caldes 1601604 2

Es trobaven unes gorgues aqui a prop del Camí d'anar de Caldes a Cassà. Això és una de banda costat de camí de anar a casa a la roureda 
de prop d'aquest pont que trau l'aigua de darrera casa que se faran aqueixas gorgues hi haurà 100 anys que es faran

1823 Ordre d'execució del rector de Blanes, Francesc Frigola 1631940 2

A consecuencia de una orden del General D.Antono Roten, un oficio del Comandante del 2º Batallon de Infanteria de Aragón, dirigido a D. 
Miquel M. Llorella, Fiscal nombrado para averiguar los motivos que se halla preso Frigola, su fecha de 9-5-1823,
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1834 Carta de seguretat 163790 1

Subidreccion Principal de Policia de la província de Cataluña.  Carta de Seguridad per el presente año a favor de Francisco Oller, soltero 
labrador de esta vecindad que vive en esta.  Nº 143. Dada en Cassà de la Selva, a 12 de enero de 1834. El Bayle

1851 Contracte de compra d'un rellotge 142865 3

Josep Sagols, rellotger de Girona, fa venda al poble de Vilavenut d'un rellotge de ferro nou, amb totes les rodes de llautó i tots els demés 
estris per tal que toqui els quarts d'hora, l'hora i la seva repetició, garantitzant-lo pel temps de 4 anys

1860 Compte de medicaments 140694 1

Compte dels medicaments subministrats a Candi Oller que en pau descansi, a baix detallats.

1869 Admissió com a soci del Casino Cassanenc 1631766 1

El President del Casino Cassanenc, dirigeix escrit a Francesc Oller i Vidal, participant-li que en la reunió general del dia d'avui ha estat 
admés com a soci del Casino, per unanimitat, havernt de pagar 8 Rals d'entrada que és el que marca el reglament,

1887 Certificat militar a favor de Bonaventura Frigola 1621714 3

Certificat firmat per Cap de la Zona Militar de Girona en el que manifesta que Bonaventura Frigola i Coll, concurrent en la lleva de 1886 dels 
districte municipal de Fontcoberta que per sorteix li correspongué el núm 405, en us del dret que concedeix

1887 Concessió de permís 1631988 3

El Director General d'Infanteria D. Fernando Primo de Riera i en el seu nom i representació Victoriano Tegido, concedeix peremis, d'acord 
amb el que preveu l'art. 130 del Reglament per a la lleva i reserva de l'11 de juliol de 1885, a Bonaventura Frigola 
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1891 Concessió de permís 1631989 3

L'Insperctor general d'Infanteria i en el seu nom, en Luís de Meraz, concedeix permís, d'acord amb la Llei de l'11 de juliol de 1855, a Lluís 
Frigola i Coll, fill de Josep i de Teresa, natural de Vilavenut, municipi de Fontcoberta, de la província de Girona.

1898 Concessió de permís 1631990 3

El Comandant en Cap del 4rt. Cos de l'Exercit, Capità General de Catalunya i en el seu nom D. José Mora, concedeix permís, d'acord amb la 
Llei, al recluta Jaume Frigola i Coll, fill de Josep i de Teresa, natural de Vilavenut, municipi de Fontcoberta.

1899 Minuta d'Emili Saguer, notari 131167 2

Minuta presentada per Emili Saguer i Olivet, Notari de Girona, a càrrec de Narcís Oller i Vila, de Cassà de la Selva, de la quantitat de 344,49 
ptes.

1902 Permís militar a Joan Torras i Riera 143953 1

El Capità General de Catalunya i en el seu nom el Coronel de zona de reclutament de Barcelona, en Joan Cislot i Bullis, concedeix permís al 
recluta Joan Torras i Riera, de 19 anys d'edat per tal que pugui anar a Badalona.

1906 Minuta del notari Emili Saguer 131179 2

Compte a càrrec de Narcís Oller i Vila de la quantitat de 30 ptes. Degudes per gestions fetes pel citat Notari.

1908 Nomenament de Narcís Oller com a protector de la Caixa d'Estalvis de Cassà 131193 2

Notificació al Sr. Narcís Oller, d'Esclet, que la Junta de la Caixa d'Estalvis, de Cassà de la Selva, l'ha nomenat Protectar, de la citada Caixa.

1909 Nomenament de Narcís Oller com a vocal de la junta pericial de Cassà 131213 2

L'alcalde de Cassà de la Selva, notifica a Narcís Oller i Vila, que ha estat elegit suplent, per l' administracio d'hisenda, com a vocal de la 
Junta pericial del terme de Cassà de la Selva.
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1910 Estat de comptes 131215 2

Pere Ciurana, procurador, presenta els comptes d'avançament i drets que en Narcís Oller i Vila, de Cassà de la Selva, en motiu de diversos 
treballs té pendents.

1910 Instància al ministre d'Hisenda 143962 1

El President del Sindicat indicat, en representació de la entitaat que presideix, dirigeix Instància al Ministre d'Hisenda, per tal que tingui en 
cosnideració que després d'haver-se publicat els R-D- del 22-12-1908, anul.lant el Dret de retracte de 30 dies

1912 Declaració d'incapacitat 1441090 1

Els metges indicats, reunits el 29-3-1911, certificaren que en Bonaventura Frigola i Coll, major d'edat, casat i veí del poble de Vilavenut, del 
municipi de Fontcoberta, estva patint una malaltia que l'incpacitava de forma permanent a dur la direcció

1914 Renovació de contracte al mosso del mas Oller 143965 1

Narcís Oller Vila, viudo i propietari i en Josep Esteva i Canals, solter, pagès, veïns de Cassà, diuen que en compensació al salari que el 
segon tenia dret de percebre pels serveis de mosso realitzats en el mas Oller, d'Esclet

1915 Llicència absoluta 143969 1

El Capità General de la 4ª Regió, conmcedix Llicència absoluta per haver complert el servei militar al soldat  Joan Torras i Reira, natural de 
Badalona.

1921 Certificat 1631074 3

Els metges indicats, Director i Subdirector de la Casa de Salut anomenada "Manicomi NOVA-BELEM", Certifiquen:  Que en Bonaventura 
Frigola i Coll, natural de Vilavenut, de 54 anys, casat,  va ingressar en observació en el citat establiment, el dia 29-2-192
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1928 Instància 143990 1

El President de l'Associació de Serradors de Manresa i Comarca dirigeix instància al President del Comité Regulador de la Producció 
Indsutrial, demanant que no es doni permís a la petició feta per Joan Torras i Riera, de Badalona, d'instal.lar una indústria.

1928 Instància 143991 1

El President De l'Associació de Fabricants d'Embalantges de Fusta, de Barcelona, dirigeix instància al President del Comité Regulador de la 
Producció Indsutrial, demanant que no es tingui en consideració la petició feta per Joan Torras i Riera, de Badalona.

Cronologia Títol CapsaCodi

Documentació patrimonal01.02.00.00.000.00.0 FAMÍLIA I PATRIMONI

Carpeta

1687 Relació de tres peces de terra 129117 1

Peça de terra del mas Salvi, de Vidreres, de 6 jornals de bous, situada a la Serra Pallisserea;  una peça de terra del mas Rubert, a la Serra 
Pallissera, de 2 jornals de bous;  Peça del mas Jalpí, situada en la mateixa serra, que havia sigut del mas Rubert.

1722 Certificat 141776 2

Certifico i fas fe jo Pere Cassà, batlle de la vila i terme de Cassà de la Selva que per defecte de nunci en dita vila, a instància de Josep 
Figueras, fuster de Ridallots de la Selva, com a tenint i posseint a Carta de Gràcia, lo mas Feliu del terme de Cassà.

1755 Llibre amb còpies d'escriptures del mas Batlle de Ginestar 142868 4

El llibre consta de 171 pgs. numerades només pel recto, les primeres fulles fins a la núm. 75 han estat rosegades en la seva part baixa i en 
alguns fulls falta part del text. El Títol posa: 1755:  Llibre de notes, de diades, anys d'Actes, escriptures i al
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1871 Declaració de Narcís Maymí, de Llagostera, i Geroni Oller sobre les terres del mas Vilabella, d'Esclet 12894 1

Detall de les terres de l'heretat anomenada mas Vilabella, del veïnat  d'Esclet, pertanyent a l'extingit Monestir de Sant Benet de la vila de 
Sant Feliu de Guíxols. Heretat compresa en una sola peça de terra de 150 vessanes i 13 setzens d'extensió .

1891 Descripció d'una casa i la seva situació a Blanes 131163 2

Casa situada a la plaça de la Constitució, de Blanes, la qual té un domini directe de Bonaventura de Sanz i també altres càrregues. En Narcís 
Oller i Vila en feu donació a la seva filla Dolors Oller i Marisc, en motiu del seu matrimoni, contret amb Bonaventura de Sanz.

Cronologia Títol CapsaCodi

Documentació patrimonal Inventaris de béns01.02.01.00.000.00.0 FAMÍLIA I PATRIMONI

Carpeta

Detall de les terres de l'heretat 141760 2

Conreus de primera qualitat 30 vessanes; de segona qualitat 38 vessanes; de tercera qualitat 28 vessanes; Prat de primera qualitat 12 
vessanes; Erm de 1ª qualitat 8 vessanes.    Bestiar:  4 eugues; 7 vedells; 10 porcs; i 12 ovelles.

Detall de les terres del mas Oller 141774 2

La Rourona situada sota lo camí de Sant Andreu: Bosc de 1ª, de 16 vessanes i 3/16;  La Rourona de sobre lo Camí de Sant Andreu: Bosc de 
1ª, de 5 vessanes i un quart i 3/16;  La Gleva de la Casa:  Camp de 1ª, de 16 vessanes; camp de 2ª de 25 vessanes; camp

Detall dels béns del mas Oller 141768 2

Propietat d'Esclet i Caldes: 100 vessanes de conreu de 1ª; 85 vessanes de conreu ; 15 vessanes de bosc, valor 43-500 ptes.;  Propietat de 
Fontanilles: 95 vessanes de conreu, 35 vessanes de roquisser, total 27.250 ptes.; una vinya i un camp de 7 vessanes: 
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Llista de perers 141799 2

Detall del nombre de perers i les diferents varietats.

Relació de mobiliari i eines de la barberia de Josep Pasqual 141758 2

Detall dels objectes de la Barberia de Josep Pasqual, amb el preu de cada objecte, el total és de 834 ptes.

Descripció de les terres del mas Conill de Vilavenut 1601592 2

Individuació de les terres del mas Conill i son valor, com i també de la casa. Hi ha detall de les trres de la Casa amb les vessanes i el preu 
total de cada peça; També hi consten les del mas Conill i les del mas Masó.

Descripció de les terres que formen part del mas Conill de Vilavenut 1601598 2

Escriptura incompleta a la que hi manquen diversos fulls. Correspon a la descripció de les diferents peces de terre que formen l'heretat del 
mas Conill de Vilavenut i comença descrivint la núm. 11 i acaba a la núm.31. Falten també des darreres pàgines.

Relació o inventari d'objectes i preu 1631867 2

Dues tasses, 3 ptes; 2 subisadors 2 ptes.; pàmpol i ampolla de petroli 10 ptes.; màquina gran, 50 ptes.; 2 llaunes de torrar sabó 32 ptes.; 3 
capses d'estendre el sabó, 12 ptes.; 1 planxa, 5 ptes.; Un ferro de raspar el sabó, 7 ptes.; 2 sedassos, 20 ptes.

1655 Inventari de béns de Joan Oller 141773 2

Inventari d'Àngela Oller i Massot, muller de Joan Oller, dels béns de son marit.  Testament de Josep Oller (sa muller Maria?). 1665 Àngela, 
vídua de Jaume Oller, acte de relació  Capítols matrimonials de Rosa Oller amb Salvi Mestres, del veïnat de Serinyà

1658 Inventari de béns 134356 1

Inventari fet per Àngela Oller, vídua deixada de Joan Oller, pagès, del veÍnat d'Esclet, el seu marit, dels béns que deixà en morir.
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1670 Inventari de béns 1441075 1

Inventari dels béns que foren del Patró, Jaume Bayó, mariner de la vila de Balnes,i fet per Marianna Bayó, la seva vídua.

1672 Inventari de béns 1481294 1

Béns que tenia i posseïa Agustí Vila, pagès de la parròquia de Porqueres, quan morí l'any 1672.  Entre els diversos béns hi consten els mas 
Vilademont, de Porqueres; el mas Conill, de Vilavnut; el mas la Masó de Vilavenut; el mas Tiuló proper al mas Conil

1708 Relació de censals de Bru Gelabert i Aixides, de Blanes 132249 1

Relació de censals propietat de Bruno Gelabert amb detall dels titular i l'import de cada Censal.

1711 Inventari 1441080 1

Inventari pres per lo Reverend Francesc Casellas, en Santa Teologia Doctor, Beneficiat de la església parroquial de Santa Maria, i Sebastià 
Casalins i Aixides, mariner de la vila de Balnes, com a marmessors i executors de l'últim testament atorgat per Pere

1728 Relació de béns de Bru Gelabert i Aixides 137629 2

Relació desl béns que posseeix Bruno Gelabert i Aixides, de Blanes.

1763 Inventari 135449 1

Inventari fer per Anna Thió i Planellas, vídua deixada de Baldiri Thió, difunt sabater, de la vila de Cassà de la Selva, dels béns deixats pel seu 
difunt marit per conservació del seu llegat i usdefruit deixats al seu favor.

1765 Inventari 138657 3

Inventari dels béns que foren de Bruno Gelabert i Aixides, difunt aguller, de Blanes, pres per CAterina Gelabert i Casellas, la seva vídua.
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1776 Inventari 138658 3

Invventari dels béns que foren de Bruno Gelabert i Aixides i Esteve Gelabert i Aixides, son fill, difunts, els dos agullers de Blanes, pres per 
Caterina Oller i Gelabert i Aixides, llur néta, i filla respectiva, la seva hereva universal, muller de Salvi Oller.

1777 Inventari 138654 2

Inventari dels béns que foren de Baldiri Thió, difunt sabater, de la vila de Cassà de la Selva, fet pel reverend Antoni Oller, prevere, el seu 
marmessor.

1778 Relació de béns 12892 1

Pere Ballí, Corredor Públic, de la vila de Cassà, fa relació al citat Notari, com a mandatari del reverend Antoni Oller, prevere de Vidreres, com 
a Obtentor del Benefici de Ntra. Sra. Del Carme, de l'església de Cassà, dels béns que foren de Baldiri Thió.

1778 Inventari 138659 3

Inventari pres per Salvi Oller, pagès del veínat d'Esclet, del terme de Cassà, de la universal heretat i béns que foren de Francesc Oller, difunt 
pagès, del mateix veïnat, el seu pare.

1781 Relació de béns de Rosa Fages, de Banyoles 1441121 2

Estat dels béns que es consideren a favor de la Rosa Fages i Vila, no sol per les 4 cinquenes parts que li corresponen de la meitat de tots els 
compresos en la donació en brut, sinó també pels crèdits que amb la realció de l'any 1784 es rebaixaren

1781 Relació de béns d'Agustí Vila 1451151

Valor que donaren als béns d'Agustí Vila, els Srs. experts Salvany i Puig, l'any 1781, d'acord amb el manament donat per la Comissió de la 
Real Audiència de Barcelona.  Segueix detall i valoració dels béns.
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1783 Inventari 1461207 2

Inventari pres per Maria Cabanelles i Prat, vídua, de Martirià Cabanelles  difunt corder de la vila de Banyoles.

1791 Inventari 1441124 2

En virtut dels capitols matrimonials firmats per Ramon Fages, botiguer de Banyoles, d'una part, i Rosa Torrós i Vila, de Banyoles, la seva 
muller de part altre, indiquen que el Sr. Ramon Fages, està obligat a pendre Inventari dels béns que dita Rosa, sa muller.

1808 Relació de terres del mas Pagès 133343 3

Compte de les vessanes de terra del mas Pagès. Peça de la gleva de la casa de 105 vessanes, repartides en sembra de 1ª, 10 vessanes; 
sembra de 2ª, 15 vessanes; sembra de 3ª ,27 vessanes; bosc de primera, 20 vessanes; bosc de segona, 16 vessanes.

1818 Inventari 1611650 2

Inventari pres per Joan Coll i Casamitjana i Sala, pagès de Sant Esteve de Llémena, sobre els béns de la difunta Rosa Mir, la seva muller.

1819 Inventari 1471257 2

Inventari fet després de la mort Rosa Fages i Vilademont, havent rebut tots els sagraments.  Detall de tot el mobiliari i estris trobats en la llar 
de la difunta.

1846 Relació de finques de Sant Vicenç de Camós 1461226 3

Sant Vicenç de Camós; Fiques Rústiques i urbanes:  Relació que prsenta Joan Coll, de Ginestar, de les finques que posseix en el lloc de 
Sant Vicenç de Camós, arrendada a Isidre Pradas.  Ubana, una casa ocupada pel mateix Pradas, valorada en  360

1846 Relació jurada 1471274 2

Relació jurada que en Bonaventura Frigola, veí del terme de Vilavenut, fa de totes les finques rústiques que posseix en el propi terme.  
Classe de finca:  Mas i Terrees;  Nom o designació:  Mas Conill i terres del mas Conill;  Situació: Dins el terme de Vilavenut.
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1852 Certificat dels diferents conreus del mas Oller d'Esclet 131151 2

Preses les oportunes mides de les terres de Geroni Oller, del veïnat d'Esclet, de Cassà, i també dins el terme de Caldes de Malavella que 
formen part del mas Oller, d'Esclet, s'han obtingut els resultats següents:  Dins el veïnat d'Esclet: conreus  96 vessanes.

1852 Detall de les terres del mas Oller 1611662 2

Mas Oller, quantitat de vessanes de terra de cultiu i qualitat de les mateixes, corresponents a conreu, prat, erm i també bestiar

1854 Inventari 138660 3

Inventari pres per Francesc Oller i Vidal, del veïnat d'Esclet, del terme de Cassà, de tots els béns i drets que foren del seu difunt pare, Geroni 
Oller.

1858 Declaració de finques 1471282 2

Declaració de les finques que posseeix en Bonaventura Frigola, de Vilavenut, consistents en una casa amb era i barraca juntament a una 
porció de terres de conreu i ermes, és a saber, la peça anomenada la Quintana, de 20 vessanes i mitja;

1863 Inventari 136503 2

Inventari o relació simple de béns atorgada per Josep Marisc i Riera, pagès de Bordils, com donatari universal del seu pare l'Esteve Marisc i 
Vidal,

1870 Inventari 138661 3

Inventari atorgar per Francesc Oller i Vidal, viudo, propietari del veïnat  d'Esclet, del terme de Cassà., fill del difunt Geroni Oller, dels béns 
deixats per seu indicat pare.
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1870 Peritació de béns embargats a Joan Ribas 140706 1

Relacio del valor de la peritació del blat i bestiar que té embargats Joan Ribas, masover del mas Companyó, de Caldes, i que estan dipositats 
en la seva habitació, al seu càrrec.

1885 Inventari 1481355 2

Inici d'Inventari atorgat per Josep Frigola i Armengol i Teresa Coll i Congost, cònjujges, veïns de Vilavenut, manifesten que la segona és 
hereva universal dels béns i drets que en morir deixà el seu pare, Jaume Coll i Mir, segons consta en el seu test

1886 Inventari de béns de Francesc Oller 135468 3

Acta d'Inventari dels béns deixats en morir el dia 21-12-1870, en Francesc Oller i Vidal, pagès del veïnat d'Esclet, fet pel seu fill i hereu 
universal en Narcís Oller i Vila, viudo, propietari del veïnat d'Esclet, del terme de Cassà de la Selva.

1919 Inventari 1441098 1

Inventari dels mobles existents en el mas Frigola de Vilavenut, que es detallen i un cop relacionats aixeca acta que firma  juntament amb els 
testimonis, en Joan Genové i Albertí, veí de Vilavenut, i Joan Colom i Vilà, veí de Banyoles.

Cronologia Títol CapsaCodi

Documentació patrimonal Plànols de propietats01.02.02.00.000.00.0 FAMÍLIA I PATRIMONI

Carpeta

Plànol del mas Conill de Vilavenut 1601601 2

Planol deteriorat al qual li manca la part central, però hi ha destacades les diferents peces assenyalades amb les diferents lletres de l'alfabet i 
la seva descripció.  L'Escala del plànol està feta amb Canes Catalanes.
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Detall de les vessanes del mas Oller 141771 2

Lo Prat: 2 vessanes 11 setzens, de segona; 8 setzens la Casa.   Camp del Prat: 12 vessanes i mitja.  Camp Calvó: 11 vessanes i un quart. 
Globo de la casa: 11 vessanes.  Pla de Verneda: 19 vessanes i mitja, compresa la Roureda.  La Roureda és lo Aulet d'en

Controvèrsia sobre els límits de la finca per haver arrencat diversos termes 1601600 2

Es manifesta que els mollons que el geòmetra manà fixar en els paratges indicats en la seva relació, van ser-hi clavats.  Que l'adversa de 
Vila excedí els límits del seu deure, arrabassant els mollons clavats per ordre del compromissari Nouviles

1780 Nomenament d'experts 136489 1

Salvi Oller, pagès de Cassà, Josep Pou  de Baix, pagès de Llambilles, nomenats experts, el primer com a tutor de Martí Domingo de la 
Bassa, per part de Martí i Francesca Vilaret i Domingo, cònjuges de Sant Feliu de Guíxols, per tal d'amidar unes terres.

1800 Acanament de terres 143999 2

Josep Ferrer de la Plaça i del carrer Francesc Xargay, geòmetre, elegit per part del Dt. Josep Vilà i Serra, notari de Banyoles, per a plantar 
terroles o fites en aquelles 19,75 vessanes de terra que formaven part del mas Conill, de Vilavenut

1852 Certificat 143905 1

Segons la relació feta per Francesc Antoni de Argemir i Viñas, agrimensor amb títol expedit d'ordre de S.M. I matriculat en el Subsidi 
Industrial i Comerç.  Certifica que de l'amidació que ha fet de les terres pròpies de D. Jereoni Oller, a Esclet

1852 Instància 1611621 2

Geroni Oller, pagès d'Esclet, propietari del mas Oller i les seves terres, dirigeix Instància a l'Administrador d'Estadística i finques de l'Estat 
d'aquesta Província, notificant-li que amb l'adjunta Certificació lliurada per l'Agrimensor reial
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1879 Acanament d'una peça de terra 1621696 3

Mides d'una peça de Terra de Josep Frigola, de Vilavenut, situada en el poble de Pujals dels Pagesos, de 7,42 vessanes que afronta al nord, 
est i sud amb terres d'Antoni Mular i a ponent amb el Torrent de Vilavenut o de Santa Espina.

Cronologia Títol CapsaCodi

Documentació patrimonal Establiments. Subestabliments01.02.04.00.000.00.0 FAMÍLIA I PATRIMONI

Carpeta

1252 Establiment de terres 140740 2

Garau de Torrent, de Vidreres, estableix a Bernat Manresa, del mateix lloc, una peça de terra que posseeix en el pla anomenat Sarayó 
(Saranyó) que afronta a sol ixent, amb camí públic; a migdia en la reira de Riuclar; a ponent en honor de l'estabilient.

1579 Notes sobre establiment i capbrevació de terres 138645 1

Establiment de diferents peces de terra fets i firmats per Bernat Ros, Notari, com a procurador de la Comanda, a Jaume Oller, als 19 de maig 
de 1579;  Confessió feta per Joan Oller a Baldiri Batlle, prepòsit de l'Almoina, d'un mas i terres que foren…

1583 Establiment 144595 1

Pere d'Aymerich, Governador i General Procurador del Comtat d'Osona i del Vescomtat de Cabrera i de Bas, de la vila de Blanes, etc. 
Estableix de nou a l'honorable Sebastià Vilallonga, mercader de la vila de Blanes,  les terres, honors, propietats i possessions.

1614 Nota sobre el molí d'en Ros, a Sant Andreu Salou 131142 2

Recordatori que el Molí d'en Ros, de Riudellots, situat a Sant Andreu Salou, s'establí mitjançant escriptura autoritzada l'any 1614.
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1614 Notes sobre establiment de terres 138646 1

Establiment en quant a l'aigua del Molí d'en Ros de Ridellots, molí que es troba a Sant Andreu Salou i l'acta està en poder de la Notaria d'en 
Dedeu, als 23-12-1624;  Peces de terra capobrevades per la Comanda en poder d'Andreu Vilanova, als 19-5-1579;

1614 Anotació 1631862 2

Establiment de l'aigua del molí de Sant Andreu, en poder d'en de Déu, a 23-12-1614.

1640 Establiment 140749 2

A la vila de Maçanet de la Selva, sàpiga tothom com l'Abadessa de Sant Daniel de Girona, la molt reverenda Joana de Copons, juntament 
amb les altres monges del Convent, posseeixen a directe i útil domini, la masoveria anomenada de Vall Clara.

1747 Establiment d'un tros de terra 12897 2

Establiment fet i atorgat pels legítims Procuradors de l'Excel.lentíssim Sr. Marquès d'Aytona, Duc de Medinaceli, a favor de Bruno Gelabert i 
Aixides, aguller de la vila de Blanes, d'un tros de terra erma d'extensió un quartà, situat dins la propia vila.

1752 Establiment de terra 1441108 2

Establiment perpetu d'una vessana i un quart de vessana de terra, situada en el veïnat de Campdurà, firmat pel legítim Procurador 
d'Emerenciana de Malgarejo i de Miquel, a favor de Francesc Roca, sabater del lloc de Sarrià, a cens de 2 sous barcelonesos

1754 Certificat notarial sobre un establiment 1481300 1

El citat Simon, Certifica que en l'Escrivania Major hi consta l'escriptura d'establiment següent: Que per part d'Isidre Coll i Batlle, pagès de 
Sant Aniol de Finestres, del corregiment de Girona, fou presentada a sa Senyoria, instància en la que indicava 
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1777 Establiment d'una peça de terra 136518 3

Establiment d'una peça de terra boscosa d'unes 4 vessanes d'extensió, situades en el terme de la vila de Cassà de la Selva i en el territori 
anomenat "la Bruguera d'en Pijoan", feta i firamda per Reverend Obtentor del Benefici baix invoació de Nostra Senyora de les Sogues.

1799 Establiment 1631967 3

Establiment firmat per Esteve Vilardell, pagès, a favor de Pere Coll, treballador, els dos del lloc de Galliners, de dues vessanes i mitja de terra 
erma, en el territori anomenat Gornés, dins del mateix terme.

1824 Establiment d'una peça de terra 138655 2

Establiment d'un tros de terra de 25 pams d'amplada i 184 pams de llargada, situada en la vila de Blanes i en el lloc anomenat la Carbonera, 
firmat per Geroni Oller i Gelabert i Aixides, pagès del veïnat d'Esclet, del terme de Cassà de la Selva.

1856 Escriptura de domini 1481328 2

Ramon Batlle, hisendat, natural del poble de Parets, en qulitat de Sr. Directe i posseïdor de la peça de terra de 2 vessanes coneguda amb el 
nom de "la Bruguera" o "Esteper del mas Costa", signa, per raó de domini,  la venda perpètua firmada pels marmessors.

1857 Anotació de Bonaventura Frigola, pagès de Vilavenut 1631982 3

Nota que sempre que sortís algun dubte contra la casa i terres de Galliners, anomenada cal Caballé que anteriorment fou de Pere Coll, i té la 
finca Joep Tordera, fuster de Galliners, que te sobre Gornés que paga 14 ptes.

1876 Establiment d'una casa a Sant Vicenç de Camós 131153 2

Establiment fet i firmat per Miquel Vilardell, veí de Mata, a favor de Jaume Coll, veí del poble Sant Vicenç de Camós.
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1649 Precari 137590 1

Rafael Serra, prevere Beneficiat de l'església de Blanes procurador del magnífic Francesc d'Alemany i Sala, donzell de Girona, domiciliat a 
Blanes, i en el seu nom reestableixo i en emfiteusi concedeixo a vos Margarida Romaní, vídua en segones núpcies

1780 Precari 1631962 3

Vicenç Gibert, notari públic de Barcelona, Certifica que en l'Escrivania de la Intendència s'hi troba un precari que és com segueix:  Es fa 
saber que el molt Il.lustre Sr. Manuel de Teran, Baron de la Linde, Caballero profeso de la Orden de Santiago, etc.

Cronologia Títol CapsaCodi

Documentació patrimonal Transferències de la propietat Compravendes01.02.06.01.000.00.0 FAMÍLIA I PATRIMONI

Carpeta

1300 Venda de terres 1601611 2

A la notaria de Caldes de Malavella, als 6 de les kalendes de febrer de l'any 1300, Bernat de Podiata de Rovirans, de la parroquia de Caldes, 
sa muller i Guillem, son fill i Alamanda sa muller, veneren perpètuament a Arnau Vivet del Pla.

1323-1532 Compres de terres del mas Conill de Vilavenut 1481292 1

Llibreta on hi són registrats els resums de diverser escriptures de compres de terres del mas Conill de Vilavenut; comencen l'any 1323 i 
acaben l'any 1532.

1330 Venda de terres 1481293 1

En la notaria de Vialdemuls als 3 kalendes de febrer de 1330, en Guillem Hospital i sa muller, venen a Pere Mitjàvila, un camp   anomenat 
"los Croses",  que es té pel Benefici de Nostra Sra. Dels Turers, amb un cens de 4 sous anuals.
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1551 Anotacions sobre el mas Oliva i el mas Oliver de Sils 129109 1

Montserrat Oliva, pagesa Sra. Útil i propietària del mas Oliva, de Sils, ven a Sebastià Viallonga, mercader de la vila de Blanes, una peça de 
terra de 15 jornals de bous;  La reserva de la venda del mas Oliver, de Sils, nosaltres dits venedors Margarida

1561 Venda del mas Fontanils / Fontanilles de Maçanet de la Selva 134352 1

Rafel Joan Torroella, doctor en lleis i Comissari Real de la ciutat de Barcelona, ven a Rafael Andreu, mariner de la vila de Blanes, el mas 
Fontanils, situat a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet , amb les seves terres i honors.

1580 Venda d'una finca ? 1601606 2

Escriptura a la qual hi manquen diverso fulls, conservant-se solament el darrer full on parla del lloc i terme de Riudarenes, fa referencia a 
Salvador Oller, pagès d'aquella parròquia. De l'honorable Rafel Andreu, marquès de la vila de Blanes.

1587 Venda de terres feta per Joan Dot a favor Joan Andreu, mercader, tots dos de Blanes 131127 1

Venda de tota aquella possessió de terra de pertinences del mas Dot, de Maçanet de la Selva, part boscosa, part de prat i part de conreu, 
anomenada "lo Aulet"on antigament hi havia hagut la casa d'en Berenguer de Foixà, donzell.

1593 Venda 1441066 1

Venda feta per Montserrat Oliva Coloma, d'una peça de terra estanyosa anomenada Prat de l'Estany, de tinensa de 15 jornals de terra de 
bous, a Sebastià Vilallonga, de Blanes.

1598 Joan Finestres, fuster, compra el mas Júria de Vall, de Maçanet de la Selva 129112 1

El mas Juria de Vall afronta a sol ixent en honor del mas Ballester, i part amb el Prat de la Juria, a migdia i ponent amb el mas Roset que 
posseeix Antoni Malavila, mitjançant marge, i a tramuntana amb el mas Ballester. Item també "lo Prat" de la Juria
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1598 Venda perpètua de terres 137577 1

Joan Finestres, feu venda a favor de Joan Andreu, mercader de Blanes, d'una peça de terra de 9 quarteres de blat de sembradura, 
anomenada la Coromina, situda en el terme de Maçanet de la Selva.

1603 Venda de terres 129113 1

Salvi Callicó àlies Vilar, ven a Joan Andreu una peça de terra de 10 jornals que afronta a sol ixent i migdia en honor de Salvador Ballester i 
part amb Sr. De Castellà, a ponent en honor de Montserrat Ferrer, mitjançant camí; i a tramuntana en honor d'en Fa

1606 Venda d'una casa a Blanes 1441067 1

Rafel Recasens, negociant de la vila de Blanes, ven una casa pel preu de 184 Lliures barceloneses, a Rafel Andreu, mariner de la pròpia vila 
de Blanes. Pergamí de 28X24.

1613 Venda d'un immoble a Blanes 137581 1

Nosaltres Pere Collell, mercader, de Sant Feliu de Guíxols, i Margarida Andreu, vídua de l'honorable Joan Andreu, negociant de la vila de 
Blanes, com a curadors i tutors dels béns de Maria i de Magdalena Recasens, impúbers, germanes i filles ...

1617 Venda perpètua 137583 1

Venda perpètua feta per Margarida Andreu, vídua de l'honorable Joan Andreu, difunt merdader, de Blanes, i Rafel Andreu, mariner, dels citats 
cònjuges fill, a favor de Francesc Domènech, mariner de la mateixa vila, de tota aquella botiga....

1634 Nota d'una venda de terres 129115 1

Peça de terra venuda a Joan Padré, de Sils. Feta a Maçanet.
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1648 Venda perpètua 137589 1

Venda perpètua dels masos Raull i Dalmau i el mas Oliver, situats en el terme de Sils, feta per Margarida Romaní i Andreu, vídua, i Rafael 
Andreu, el seu fill,  Rafel Cortils, Baldiri Cortils, sabaters, i Serafina Cortils, donzella, germans.

1665 Venda de casa, hort i vinya 142817 1

Rafel Salba, cirurgià de Banyoles, ven una casa, un hort i una vinya, situades a Fontcoberta,  a Joan Canades, sabater de Fontcoberta.

1682 Venda 1631967 3

Venda feta per Joan Serra, moliner de farina, de Banyoles, a favor de Narcís Cabanelles, polvorer de la mateixa vila, d'una cadsa situada al 
carrer Major.

1684 Venda de terres 134361 1

Jaume Duran i Caldes, pagès de Caldes de Malavella, ven a Baldiri Thió, moliner de Riudellots de la Selva, resident a la parròquia de Sant 
Andreu Salou, una peça de terra de conreu anomenada la Pineda d'en Balaguer, en el terme de la citada vila.

1687 Nota d'una venda de terres 129116 1

Salvi Callicó àlies Vilar, pagès de Maçanet de la Selva, ven a Joan Andreu, de Blanes, senyor del mas Fontanilles, una peça de terra situada 
en la Coma Lloparda.

1702 Venda 142826 2

Venda feta per Pere Alzina Bertran i Pujol, pagès de Fontcoberta, com a pare i legítim administrador dels béns dels  fills seus i de la difunta 
Anna Pujol, senyora del mas Pujol, la seva muller, d'una peça de terra situada en el lloc anomenat Puig del Ram
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1702 Venda de terres 1631959 3

Venda perpètua de 6 vessanes de terrra, situada en la parròquai de Fontcoberta i en el territori dit puig del Ram per Pere Alsina Bertran i 
Pujol, com a pare i legítim Administrador dels béns de sos fills i hereus i d'Anna Pujol, senyora del mas Pujol.

1705 Venda de terres 1461169 1

Salvi Vidal i Barraquer, treballador de la parròquia de Camós, ven a Salvi Llopart i Mir del Calvell, pagès de la citada parròquia un tros de 
terra de mig quart de vessasna, en el lloc anomenat "la Costa de Sant Joan" que forma part del mas Vidal.

1707 Venda 142827 2

Joan Canades, sabater, de Fontclara, ven a Antoni Teixidor, bracer de  l'Hostal de l'Arn, de Porqueres, habitant en la parròquia de 
Fotncoberta, un tros de terra, situada en el Puig dels Rams, pel preu de 50 Lliures barceloneses.

1715 Venda d'immoble 135440 1

Salvi Cristià i el seu nét, Pere Cristià, traginers, de Cassà de la Selva, venen a Baldiri Thió, jove sabater, de la pròpia vila, una casa situada 
dins la vila, a prop del Cementiri, junt amb un micó de terra, pel preu de 500 Lliures, 1 Sous i 4 Diners

1715 Certificat notarial sobre venda de casa 143872 1

El notari Domènec Xiberta, certifica i dóna fe d'haver rebut, en son poder, de Salvi Cristià, traginer, i Pere Cristià son nét, la venda perpètua 
feta a Baldiri Thió, sabater de Cassà, de tota aquella casa situada prop de Cementiri d l'església parroquial

1718 Venda perpètua 1611624 2

Venda perpètua d'una peça de terra sitauda en la parròquia de Santa Maria de Camós, anomenada "Costa Rebeia", firmada per Pere Puig, 
pagès, de Camós, a favor de Salvi Llapart i Mir del Calvell, de la mateixa parròquia, de 6 vessanes d'extensió.



Inventari Pàgina 85

10/08/2019Data:
(per nivell)

AMCS - Fons Oller

Cronologia Títol CapsaCodi

Documentació patrimonal Transferències de la propietat Compravendes01.02.06.01.000.00.0 FAMÍLIA I PATRIMONI

Carpeta

1720 Venda de part d'una casa i dos horts 1491367 1

Francesc Vilardell, jove fabricant de paper, de la ciutat de Girona, resident a Sant Vicenç de Camós, ven a Francesc Mir de l'Esglesia, pagès 
del mateix lloc, part d'una casa situada en el mateix terme que anteriorment havia format part del mas Pratdevall.

1728 Oferta de venda pública d'una peça de terra per via executiva de la Cort Reial de Cassà 12882 1

Peça anomenada Camp Llobet, d'unes 6 vessanes de terra, pròpia de Joan Teixidor i Maymir, treballador, del Raval de la citada vila, que 
afronta a orient en honor de Narcís Grahit, sastre a migdia, part, en honor dels hereus de Narcís Xiberta

1728 Venda per execució feta per la Cort Reial de Cassà 12883 1

Venda del camp Llobet, feta per execució de Cort Real de la vila de Cassà de la Selva, a favor de Baldiri Tió, negociant de la mateixa vila, 
d'unes 6 vessanes d'extensió, pel preu de 211 Lliures barceloneses.

1728 Nota sobre compravenda d'una peça de terra 137626 2

En poder de Josep Gibert, notari de Maçanet és l'acta de venda de la peça de terra firmada per Esteve Gelabert i Aixides o Bruno, son pare a 
favor de Joan Ruscalleda, de Maçanet de la Selva.

1728 Venda perpètua del mas Casamitjana, de Sant Esteve de Llémena 1491370 1

Venda perpètua de tot el mas Casamitjana, situat a la parròquia de Sant Esteve de Llémena, de la Baronia de Santa Pau, feta i firmada per 
Bartomeu Tarrés i Casamitjana, jove pagès de dita parròquia de Sant Esteve de Llémena, a favor d'Isidre Coll, pagès.

1729 Venda perpètua 1491372 1

Venda pepètua d'una peça de terra, part erma i part artigada, dita la Vinyassa, feta i firmada per Miquel Llorens, pagès de la parròquia de 
Sant Esteve de Llémena, a favor d'Isidre Coll, pagès, de la parròquia de Sant Aniol, pel preu de 50 Lliures barceloneses.
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1731 venda perpetua 134378 1

Venda perpètua feta i firmada per Josep Carbó, pagès de la vila de Cassà de la Selva, de 4 vessanes de terra erma i de bruguera, situades 
en el terme de la pròpia vila, anomenada la Bruguera d'en Pijoan, a favor de Francesc Sala, treballador de la mateixa

1735 Venda perpètua 1491373 1

Venda perpètua d'una peça de terra de Costa situada en la parròquia de Sant Aniol, Baronia de Santa Pau, de tinença 12 vessanes, 
anomenada "la Costa de les Canals" feta per Miquel Llorens, pagès, senyor útil i propietari del mas Llorenç i de les seves terres.

1743 Restitució de venda 1461179 2

Restitució de venda feta per Pere Capell i Antoni Capell, el seu fill, treballadors de Fontcoberta, d'una part, i Jaume Frigola, treballador de 
Vilavenut, de part altra, d'un apeça de terra  amb serments i arbres fruiters plantats, situada al lloc de Sentenys

1746 Venda perpètua 12896 2

Venda  perpètua de dos patis de terra situats en la vila de Blanes,  en el lloc dit la Carbonera, firmada pel Sr. Anton Boet, negociant, avui 
resident a Barcelona i anteriorment en la parròquai de Sant Vicenç de Llavaneres, com a procurador....

1759 Venda perpètua 12898 2

Venda perpètua d'un tros de terra erma d'extensió 9 quartans de sembradura que és part i número, a la part de tramuntana, d'aquella peça de 
terra , part de vinya plantada i part erma, de major extensió, situada dins el terme de Blanes.

1764 Venda perpètua 138651 2

Venda perpètua de tota aquella botiga que Esteve Girbau, mariner de Blanes, té i posseeix en la pròpia vila, situada prop el Portal dit de 
Plaça i sota aquella casa que Bruno Gelabert i Aixides, aguller, de la vila, posseix en el mateix lloc.
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1764 Venda perpètua 1461192 2

Venda perpètua de tota aquella peça de terra erma de pertinences del mas Viader, d'extensió una vessana, situada en el terme de Galliners i 
en l'indret anomenat el Barranc, feta per Martirià Viader, pages de dit lloc, a favor de Geroni Coll, treballador.

1766 Instruccions sobre venda de terrenys 1491391 1

Quatre pàgines on s'indiquen diferents formes de venda de terrenys.

1771 Venda perpètua 1461198 2

Venda perpètua de casa i vinya situada en la parròquia de Galliners, feta pel Dr. en medecina Domingo Cabra, de la vila de Maçanet, a favor 
de Geroni Coll, treballador de Galliners.

1773 Venda perpètua 138653 2

Venda perpètua d'un tros de terra, part cultiu i part erm, d'un quartà de blat de sembradura, situat en el terme de Blanes, en el lloc anomenat 
la "Vall del mas Palou", feta i firamda per Teresa Vilaseca i Guisant, vídua, i  Bonós Vilaseca i Ferrer, mare

1777 Venda perpètua 128103 3

Venda perpètua d'una casa i una peça de terra d'extensió de 5 vessanes, situades en el terme de Cassà, feta i firmada per ANTONI OLLER, 
prevere, coma marmessor de la darrera voluntat de BALDIRI THIÓ, difunt sabater de la mateixa vila, a favor de FRANCESC 

1782 Venda de terres 1491400 1

Venda d'una peça de terra de castanyeda, feta i firmada per Pere Barnadas i Ribas, a favor de Joan Motger Toscà i Vilar, masover del mas 
Gironès, del lloc de Cartellà, pel preu de 200 Lliures barceloneses. ,
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1785 Venda perpètua 128106 3

Venda perpètua feta pel reverent Benet Civila, Domer de Cassà i marmessor dels difunts pare i fill TONET I BARAMBAU, a favor de SALVI 
OLLER, pagès d'Esclet del terme de Cassà de la Selva, de tota aquell part d'hort de la casa de Josep Tonet i Barambau.

1785 Venda perpètua 128104 3

Venda perpètua d'un tros de terra fet pel reverend Benet Civila, domer de Cassà i marmessor dels difunts pare i fill Tonet i Barambau, a favor 
de Salvi Oller, pagès, i Salvi Dalmàs, escultor, tots de Cassà de la Selva, Per preu de 192 Lliures.

1794 Venda perpètua 128107 3

Venda perpètua d'una casa amb la seva eixida, situada a la vila de Cassà de la Selva, en el carrer del davant del Cementiri, feta i firmada per 
SALVI CASSÀ, teixidor de lli  de Cassà, i MARIA CASSÀ I GISPERT, cònjuges, a favor de SALVI OLLER, pagès d'Esclet.

1795 Anotació sobre una venda d'immoble 133334 1

Amb acte rebut en poder de Domingo Xiberta, notari de Cassà, als 2 setembre 1735, Pere Creixell, sabater, de la pròpia vila, féu venda d'una 
casa i hort, a favor d'Antoni Cebrià, de Cassà, per preu de 270 Lliures de quin preu en pagà en efectiu 70 Lliures

1799 Nota de vendes 1441129 2

Nota de les vendes fetes l'any 1799, per Josep Vila i Serera, notari de Banyoles, a diversos particulars del lloc de Vilavenut o les partides de 
diners que té rebuts o Val Reals, d'una partida de terra dita lo "Camp de mas Anglada"  de 4 o 5 vessanes.

1809 Debitori 1611648 2

Derbitori de 280 Lliures i en son cas venda perpètua, firmada per Francesc Mir de l'Església, a favor de Francesc Vilarnau, els dos pagesos 
de Camós, de tot dret i facultat de redimir i quitar tota aquella casa dita del Menut, amb el seu hort, situada en 
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1815 Venda d'una peça de terra 1431021 2

Venda perpètua feta i firmada per Josep Fages i Bastons, comerciant de la vila de Banyoles, com a tutor i curador de la persona i béns de 
Rosa, impúber, la seva filla, de 4 vessanes de terra, amb un quart de vessana d'oliveres a favor d'Antoni Frigola, pagès.

1816 Venda perpètua 1431024 2

Venda perpètua firmada per Josep Fages i Bastons, botiguer de Banyoles, a favor d'Antoni Frigola, pagès de Vilavenut, del Camp de la 
Costa, de 8 vessanes, del mateix lloc, pel preu de 452 Lliures, 10 Sous i 5 Diners.

1819 Venda de terres 1471256 2

Venda perpètua d'una peça de terra de 4 vessanes d'extensió, firmada per Josep Tarrés, a favor d'Antoni Frigola, pagesos, tots dos de 
Vilavenut, pel preu de 225 Lliures barceloneses.

1819 Venda perpètua 1481319 2

Venda perpètua firmada per Josep Fages i Bastons, botiguer de Banyoles, com a Administrador, tutor i curador de la persona i béns de Rosa, 
impúber, filla seva, a favor d'Antoni Frigola, pagès de Vilavenut, de diferents peces de terra.

1820 Venda de terres 1431018 2

Venda perpètua del Prat de la Riera, firmat per Josep i Miquel Tarrés, pare i fill, a favor d'Antoni Frigola, pagesos tots de Vilavenut, pel preu 
de 537 Lliures i 10 Sous barcelonesos.

1828 Venda del mas Conill, de Vilavenut 1431037 2

Venda perpètua firmada per Rosa Fages Torrós i Vila, en la vila d'Olot domiciliada, a favor d'Antoni Frigola, pagès del lloc de Vilavenut, del 
mas Conill amb la masia, era, barraques, corrals i terres de conreu, ermes, prats i bosc que integren el dit domini.
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1828 Venda del mas Conill de Vilavenut 1471265 2

Antoni Frigola, pagès de Vilavenut, deu 3.956 Lliures 12 Sous i 1 Diner barcelonesos, part de les 5.500 Lliures, que són part de la venda que 
en aquest dia amb altra escriptura del subscrit Notari li ha atorgat Rosa Fages Torrós i Vila, soltera.

1837 Venda perpètua d'una peça de terra a Camós 1611653 2

Venda perpètua d'una peça de terra de 46 vessanes, situada en el terme de Camós, en el lloc anomenat Costa Robau i avui Costa Rosta,  
pel preu de 1.400 Lliures, signada en la Notaria de Sant Esteve de Guiialbes i autoritzada pel Notari Sr. Joan Ferrer.

1838 Venda perpètua 136531 3

Venda perpètua firmada per Maria Anna Puigvert i Collell, muller de Bonaventura Puigvert, menestral de la vila de Riudarenes, de tota aquella 
peça de terra de conreu d'unes dues vessanes, anomenada la Feixa de l'Auger, a favor de Pere Fradera, pagès masover.

1838 Venda perpètua 1461224 3

Escriptura de venda perpètua del dret de lluir i quitar d'aquelles dues vessanes de terra, part de conreu i part boscoses, que són part 
d'aquella peça de major cabuda, anomenada la Serra del Bosc del Forn, situades en el lloc de Ginestar.

1844 Venda perpètua 139663 2

Vendes perpètues firmades per Sr. Jutge, de les subhastes de Béns Nacionals d'aquesta província amb intervenció de l'Administrador 
Princial del propis del mas anomenat Falgueres Petit, situat a Cassà de la Selva, a favor de Jaume Prax, de Figueres,.

1851 Venda perpètua 1491466 1

Venda perpètua firmada per Salvador Costa, sastre, de Sant Gregori, a favor de Joan Coll, pagès de Sant Esteve de Llémena, resident  a 
Ginestar,de  dues vessanes de terra que fomen part d'una peça més gran de 4 vessanes, situades a Ginestar.



Inventari Pàgina 91

10/08/2019Data:
(per nivell)

AMCS - Fons Oller

Cronologia Títol CapsaCodi

Documentació patrimonal Transferències de la propietat Compravendes01.02.06.01.000.00.0 FAMÍLIA I PATRIMONI

Carpeta

1854 Compra 136496 2

Adquisició de bona fe firmada per Josep Casademont, pagès de Bordils, feta a favor d'Esteve Marisc, també del lloc de Bordils, d'unes terres 
procedents del mas Agustí d'aquella població.

1856 Venda perpètua 1431059 2

Venda perpètua firmada pels marmessors de Joan Carbonell a favor de Bonaventura Frigola, de Vilavenut, de les finques que s'indiquen: 
Una  feixa dins la vila de Banyoles i una casa en el carrer Major de la matiexa vila pel preu, tot junt, de 1.125 lliures

1859 Venda perpètua 1431060 2

Venda perpètua firmada per Joan Vilar i Guardiola, del poble d'Ollers, a favor de Boanventura Frigola, de Vilavenut, d'un tros de terra de 
conreu de 2,50 vessanes, situada en el terme de Vilavenut, que forma part d'una peça més gran.

1860 Retrovenda 1491473 1

Retrovenda de dues peces de terra situades a Camós, per preu de 1950,14 Rals, firmada per Josep Ramió, de Palol de Rebardit, a favor de 
Jaume Coll Casamitjana i Mir, de Camós.

1872 Venda perpètua 1481338 2

Carles Vila i d'Ametller, propietari, veí de Banyoles, Ven perpètuament a Josep Frigola i Armengol, propietari de Vilavenut, la casa 
anomenada Tiuló de planta baixa i pis amb barraca i era i els seus annexes que té una superfície de 97.20 m. Quadrats,

1888 Venda perpètua 1481359 2

Venda perpètua atorgada per Càndida Vilarnau, veïna de Barcelona, a favor de Josep Frigola i Armengol, propietari, de Vilavenut, d'un tros 
de bosc on hi ha alguns roures, d'una vessana d'extensió, situat en el terme de Sant Vicenç de Camós.
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1927 Compravenda del mas Nou d'Esclet 143978 1

Engràcia Esqueu i Suris, soltera, propietària, de Lloret de Mar, d'una part, i el Sr. Joan Torras i Riera, casat, veí de Badalona, es reconeixen 
mútuament la capacitat legal per atorgar el present contracte, manifestant que la citada Engàcia Esqueu.

Cronologia Títol CapsaCodi

Documentació patrimonal Transferències de la propietat Ratificacions de 
compravenda

01.02.06.02.000.00.0 FAMÍLIA I PATRIMONI

Carpeta

1856 Ratificació de venda 1481330 2

Ratioficació de venda firmada per Pere Matamala, de Santa Coloma de Farners, a favor de Bonaventura Frigola, de Vilavenut, d'una peça de 
terra situada dins el terme de Vilavenut en el lloca anomenat Serra Pelada.

Cronologia Títol CapsaCodi

Documentació patrimonal Transferències de la propietat Vendes a carta de gràcia01.02.06.03.000.00.0 FAMÍLIA I PATRIMONI

Carpeta

1664 Venda a carta de gràcia 1441073 1

Venda a Carta de Gràcia feta pels tutors i curadors de les pubilles Andreu, filles de Rafel Andreu, difunt negociant de la vila de Blanes i 
Margarida Andreu i Aixides, avui muller de Pere Aixides, mare de dites pubilles, com a tenutària dels béns del dit Rafel Andreu.
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1691 Venda a carta de gràcia 142824 1

Llorenç Ferrer, botiguer de Banyoles, senyor útil i propeitari del mas Freixes, del mateix lloc, ven a Francesc Ferrer, escrivent de Banyoles, 
mig germà seu, a carta de gràcia, dues peces de terra del mas citat, l'una nomenada "los Spiralls"....

1717 Venda a carta de gràcia 1461172 2

Venda a carta de gràcia d'un quarto de casa i diferent terra, fet per pare i fill Joan i Miquel Canades, sabaters de Fontcoberta, a favor de Pere 
Trull, ferrer, del mateix lloc, pel preu de 130 Lliures barceloneses.

1724 Venda a carta de gràcia 1451133

Venda a Carta de Gràcia, feta per Josep Vila, doctor en medicina, senyor útil del mas Conill de Vilavenut  i Isabel Vila, la seva muller, i Narcís 
Vila, jove escrivent, el seu fill, de part de la dècima, del lloc de Vilademí,  a Esteve Llobera, pagès.

1744 Venda a carta de gràcia 1461180 2

Venda a Carta de Gràcia d'un tros de casa i hort, feta i firmada per Pere Matamala, treballador del lloc de Vilavenut, a favor de Jaume Frigola, 
del mateix lloc, per preu de 47 Lliures

1764 Venda a carta de gràcia 1461193 2

Venda a Carta de Gràcia de mitja vessana de terra erma, d'aquella peça de major cabuda, situada en el terme de Galliners, de pertinences 
del mas Sala, del mateix lloc, feta pel legítim Procurador de Francesc Salla i Tarau, de Mataró, a favor de Geroni Coll

1783 Debitori 1611638 2

Debitori i en el seu cas Venda a Carta de Gràcia de 3 vessanes de terra, feta i firmada per Salvi Mir del Calvell, pagès, de Sant Vicenç de 
Camós, a favor de Vicenç Congost, jove pagès, del mateix lloc, per preu de 104 Lliures i 10 Sous barcelonesos.
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1791 Venda a carta de gràcia 1461212 2

Diem nosaltres Francesc Mir de l'Església, pagès de Camós i Francesc Trull i Pigem, també pagés del mateix lloc, que amb acte rebut en 
poder del Dt. Antoni Ferrer i Noguera, notari de Banyoles, en el dia d'avui, el citat Mir a firmat Debitori de 125 Lliures

1791 Venda a carta de gràcia 1491410 1

Venda a Carta de Gràcia d'unes 3 o 4 vessanes de terra, part ermes i part de conreu, situades dins el terme de Camós, feta i firmada per 
Francesc Mir de l'Església, pagès del mateix lloc, a favor de Josep Ramió, treballador, també de Camós, pel preu de 12

1796 Venda a carta de gràcia 1451159

Venda a Carta de Gràcia feta per Mariano Canades, a favor de Josep i Joan Salvatella, pare i fill, pagesos,  tots de la parròquia de 
Fontocoberta, d'una part de casa anomenada el "quarto d'en Canades" que és part de la casa del dit venedor i tot aquell hort

1798 Venda a carta de gràcia 1451161

Venda a carta de gràcia feta per Mariano Canades, als pare i fill Josep i Joan Salvatella, pagesos de Fontcoberta, de dues peces de terra, pel 
preu de 280 Lliures barceloneses.

1800 Venda a carta de gràcia 1491420 1

Venda a carta de gràcia d'una vessana de terra, firmada per Salvi Llopart i Mir del Calvell, Francesc Jofre Llopart i Mir del Calvell, i Mariana 
Jofre Llopart i Mir del Calvell, a favor de Francesc Mir de l'Església, en poder del Notari de Banyoles.

1802 Venda a carta de gràcia 1611642 2

Venda a Carta de Gràcia feta per Francesc Mir de l'Església, pagès de Camós, a favor de Pere Coll i Cudinach, pagès de la parròquia de 
Guémol, de tota aquella casa, amb el seu hortell de semradura un quartà de blat i d'una vessana de terra.
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1807 Venda a carta de gràcia d'una terra situada a Camós 1491431 1

Francesc Mir de l'Església, pagès, Rosa Mir de l'Eslgésia Coll i Casamitjana, sa filla, en el nom d'usufructuari i propietària, respectius, del 
mas Mir de l'Església, de Camós, i Joan Coll Casamitjana Sala i Mir, gendre i marit respectiu, venen a carta de gràcia.

1810 Venda a carta de gràcia d'una terra situada a Bordils 136493 2

Venda a Carta de Gràcia d'una peça de terra, situada a Bordils, en el lloc de Les Feixes Noves, feta i firmada per Josep Combis, menestral, a 
favor d'Esteve Marisc, pagès, tots del lloc de Bordils, pel preu de 150 lliures.

1831 Venda a carta de gràcia 1461222 3

Venda a Carta de Gràcia d'un Molí i una porció de terra d'extensió 3 vessanes i mitja, situats en el terme de Ginestar, firmada per Joan Coll 
Casamitjana i Sala, pagès propietari del lloc de Sant Esteve de Llémena, a favor de Pere Encesa, fuster.

1874 Venda a carta de gràcia 1481339 2

En Salvador Ros Llac i Gual, propietari i veí de Banyoles, ven a Jaume Bollos i Mir, també propietari, de Sant Vicenç de Camós, una peça de 
terra anomenada la Coromina, d'extensió 34,999 m. Quadrats, situada en el terme de Camós, i amb pacte de retrovenda

Cronologia Títol CapsaCodi

Documentació patrimonal Transferències de la propietat Revendes01.02.06.04.000.00.0 FAMÍLIA I PATRIMONI

Carpeta

1682 Revenda 1461167 1

Revenda d'una casa situada en la vila de Banyoles i en el carrer Major, feta per Joan Serra, moliner de farina, de dita vila, a Narcís 
Cabanelles, polvorer també de Banyoles, pel preu de 107 Lliures 1 Sous i 4 Diners en moneda de plata.
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1751 Revenda 1451139

Revenda de diferents peces de terra de pertinences del mas Conill, del lloc de Vilavenut, feta i firmada per Jaume Frigola, pagès, del mateix 
lloc, a favor de Margarida Vila, donzella de la vila de Banyoles.

1780 Revenda 1491399 1

Salvi Llepart i Mir del Calvell, pagès de Camòs i avui resident el terme de Banyoles, continaunt amb el pacte de revenda posat en l'acte de 
venda a carta de gràcia, fa revenda restituint i tornant a Francesc Mir de l'Església, de Camós.

1805 Revenda 1611645 2

Revenda firmada per Pere Coll, de la parròquia de Guémol, a favor de Francesc Mir, del poble de Camós, pel preu de 300 Lliures 
barceloneses

1807 Revenda 1611647 2

Revenda firmada per Jacint Domènech, negociant de Banyoles, a favor de Francesc Mir de l'Església, pagès de Sant Vicenç de Camós i de 
Rosa Mir, sa filla, pel preu de 135 Lliures, 3 Sous i 5 Diners barcelonesos.

1839 Revenda 1491456 1

Revenda del molí junt amb la casa, edificis i tots els arreus que serveixen per a moldre i blanquejar, junt amb 3 vessanes i mitja de terra, part 
de conreu i part de vinya, situat en el lloc de Ginestar, firmada per Pere Encesa, fuster, de Sant Gregori.

1840 Revenda 1491457 1

Revenda d'una peça de castanyeda, atorgada per Pere Ensesa, fuster de Sant Gregori, a favor de Joan Coll i Casamitjana, pagès de Sant 
Esteve de Llémena, pel preu de 123 Lliures i 2 sous barcelonesos.
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1842 Revenda 1471273 2

Revenda firmada peer Josep Salvatella, propietari de Fontcoberta, a favor de Margarida i Maria Canades, germanes solteres,  de la ciutat de 
Barcelona, de tota aquella part de casa anomenada "quarto d'en Canades" que forma part de la casa de les citades

Cronologia Títol CapsaCodi

Documentació patrimonal Transferències de la propietat Compravendes del dret 
de lluir i quitar

01.02.06.05.000.00.0 FAMÍLIA I PATRIMONI

Carpeta

1679 Nota del Manual de la Cúria 1451130

Als 26-10-1679 en el Manual de la Curia de Banyoles hi ha la venda per execució de Cort feta a Joan Serra, de Banyoles, dels drets de lluir i 
quitar de Josep Ribera, polvorer de Perpinyà, del mas Argelaguer, de Porqueres, per peu de 53 Lliures barceloneses

1724 Venda 1491369 1

Venda del dret de lluir i quitar de 40 vessanes de terrra, feta per Joan Alemany, bracer, de la parròquia de Sant Vicenç de Camós i Jaume 
Alemany, son fill, a favor de Vicenç Mir de l'Església, pagès del mateix lloc i a Josep Mir, el seu fill.

1768 Venda del dret de lluir i quitar 1431020 2

Venda del dret de lluir i quitar i redimir i major valor de tota aquella peça de terra de conreu situada en el veïnat de Palol de Farpat, terme de 
Pujals dels Pagesos, anomenada la Riera, de tinensa de 6 vessanes, feta i firmada per Narcís Cros i Pere Cros.
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1800 Venda perpètua 1611641 2

Venda perpètua del dret de lluir i quitar, firmada per Salvi Llapart i Mir del Calvell, Francesc Jofre Mir del Calvell i Marianna Mir del Calvell i 
Jofre, a favor de Francesc Mir de l'Església, tots veïns de Sant Esteve Camós, pel preu de 51 Lliures.

1880 Venda del dret de col·lectar tots els censos 1471288 2

Venda perpètua firmada per Pere Matamala, menestral, de Vilavenut, feta a favor de Pere i Antoni Frigola, pare i fill, pagesos del mateix lloc, 
la Batllia de Sac o dret de Col.lectar tots els censos de grans, gallines i demés fruits que la Pia Almoina.

Cronologia Títol CapsaCodi

Documentació patrimonal Transferències de la propietat Permutes01.02.06.06.000.00.0 FAMÍLIA I PATRIMONI

Carpeta

1785 Repartiment d'un tros de terra 128105 3

Repartiment d'un tros de terra, fet i firmat entre Salvi Oller, pagès del veïnat d'Esclet, i Carles Dalmàs, escultor de Cassà de la Selva.

1870 Permuta 136506 2

Permuta de dues finques rústiques situades en el terme de Bordils, atorgada entre Francesca Bosch i Moret i Bernat Sastre i Esteva, amb 
Josep Marisc i Riera, veïns, del mateix poble, essent el preu de cada finca de 400 Escuts.
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1614 Agnició de bona fe 137582 1

Agnició de bona fe d'una casa situada en el Carrer Ample, de la vila de Blanes, feta per Esteve Alemany i Florit, mercader de la vila de 
Blanes, a Anna Gelabert, muller de Joan Gelabert, mercader de la citada vila.

1813 Agnició de bona fe 128108 3

Acte d'agnició de bona fe, d'un tros d'hortet, fet i firmat per Pau Balaguer, carreter de Cassà, a favor de Salvi Oller, pagès del mateix terme.

Cronologia Títol CapsaCodi

Documentació patrimonal Transferències de la propietat Cessions i donacions01.02.06.08.000.00.0 FAMÍLIA I PATRIMONI

Carpeta

1527 Donació de béns 140742 2

Francesc Pareta i Ciurana, muller de l'honorable Antoni Vedruna (a) Ciurana, batlle i mercader de la vila d'Hostalric, que en primeres núpcies 
fou muller de l'honoralbe Llorenç Sous, difunt mercader, de la matgeixa vila, fa donació irrevocable....

1553 Donació de béns 140743 2

Càndida Ciurana, muller del magnífic Pere Ciurana, baix consentint, fa donació simple i irrevocable, dita entre vius, al magnífic Joan 
Torroella, de tot aquell mas anomeant Fontanilles amb les cases, era, quintana, vinya, prats, etc. situat a la parròquia....

1575 Donació de Maria Gonzales, de Blanes 140745 2

Maria Gonzales, vídua d'Alvar Gonzales, natural de Labona del regne de Portugal, habitant a la vila de Blanes, i hereva universal del difunt 
Joan Vilallonga, mercader de la pròpia vila, nét meu i hereu universal d'un altre Joan Vilallonga, mercader difunt
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1587 Donació de llegítima feta per Bartomeu Vilallonga, de Blanes 129111 1

Sebastià Vilallonga, mercader de Blanes, i la seva muller Magdalena fan donació de llegítima a la seva filla Caterina amb motiu del seu 
casament: 200 lliures i dues caixes de núvia.

1753 Donació 1461185 2

Donació d'un Censal de 100 Lliures feta i firmada per Esteve Tura, carreter de de la parròquai de Santa Cecilia de Càrcer, a favor de Maria 
Àngela Güell i Tura, filla de Esteve Tura, ferrer de la parròquia de Sant Aniol de Llémena.

1775 Donació 12889 1

Francesc Oller, fa donació al seu fill, Joan Oller, i de la seva muller Maria Oller i Adroher que, quan  contragui  matrimoni, tindrà  l'usdefruit 
d'uns Censals de propietat 1.500 Lliures i pensió anual 45 Lliures barceloneses.

1775 Donació d'usdefruit 136515 3

Donació d'usdefruit de diferents censals que junts són de propietat de 1500 Lliures i pensió anual 45 Lliures barceloneses, feta i firmada per 
Francesc Oller, pagès del veïnat d'Esclet del terme de Cassà, a favor de Joan Oller, jove pagès, del mateix veïnat.

1783 Concessió d'un terreny 1461208 2

Josep Camó i Goday, pages del veïnat de Gafarrés, parròquia de Fontcoberta, marit i usufructuari de Margarida Goday, la meva muller. Sra. 
Útil i propietària del mas Goday, establim i en emfiteusi concedim a Salvi Pujol, pagès del mateix lloc

1784 Donació 1491403 1

Donació feta per Joan Vilardell, teixidor de lli del lloc de Camós, a favor de Francesc Vilardell, paperer, el seu fill.
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1813 Donació 1481313 2

Donació de 50 Lliures feta per Pere Frigola a Jaume Frigola, el seu germà, i la definició d'aquest darrer a favor del primer, tots dos pagesos 
de Vilavenut.

1816 Donació 1491441 1

Donació d'un tros de terra de bruguera, situada en el terme de Sant Gregori, feta i firmada per Pere Puig i Magester, serrador, del dit lloc, a 
favor de Joan Pere Domingo, treballador del mateix lloc.

1818 Donació i cessió de diversos censals al benefici del Carme de Cassà de la Selva 12761 1

Cessió i donació de 6 Censals fets i firmats pels Reverends Narcís Gruart, prevere beneficiat i Claver de l'església parroquial del Castell de 
Llagostera, i Martí Oller prevere beneficiat i Vicari de l'església parroquial del lloc de Cors, com a marmessor

1855 Donació i cessió d'una peça de terra 136500 2

Donació i cessió d'un tros de terra d'hort, feta per Josep Casademont, pagès de Bordils, a favor d'Esteve i Josep Marisc, pare i fill, també del 
mateix lloc.

1891 Cessió i traspàs 1491479 1

Cessió i traspàs atorgada per Narcís Casademont i Julià, propietari , veí de Girona, a favor d'Antoni Frigola i Besalú, fuster,  de Barcelona

Cronologia Títol CapsaCodi

Documentació patrimonal Transferències de la propietat Preses de possessió01.02.06.09.000.00.0 FAMÍLIA I PATRIMONI

Carpeta
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1691 Actra de possessió de la casa Canades, de Fontcoberta. 142818 1

Possessió de la casa d'en Canades, de Fontcoberta, i de ses terres, presa per Joan Canades, en son nom propi com a procurador de sos 
germans i germanes. Item, inventeari dels béns d'en Canades. Item la procura per a prendre'n possessió i inventaris.

1776 Possessió de dues cases 128101 2

Possessió de dues cases situades a la vila de Blanes, en el carrer de Santa Anna, i d'un hort de terra en la mateixa vila a prop del Palau de 
Blanes, situat al davant de les dues cases que foren de Bruno Gelabert i Aixides i d'Esteve Gelabert i Aixides.

1776 Possessió d'una casa 128100 2

Possessió d'una casa situada en la vila de Blanes, en la Plaça anomenada dels Dies Feiners que fou de Bruno Gelabert i Aixides i d'Esteve 
Gelaabert i Aixides, son fill, difunts agullers de la citada vila, presa per Salvi Oller, del veïnat d'Esclet, de Cas

1776 Possessió d'una peça de terra 128102 2

Possessió d'una peça de terra, part de vinya plantada i part boscosa, situada dins el terme de Blanes, en el lloc de Cala Bona, que fou de 
Bruno Gelabert i Aixides i d'Esteve Gelabert i Aixides, son fill, difunts agullers de la pròpia vila.

1885 Certificat 1481356 2

Expedient de possessió instruït a instàncies de Teresa Coll i Congost, veïna de Fontcoberta, dels béns  al seu favor del seu difunt  pare en 
Jaume Coll i Mir, propietari dels masos Canals i Rei i el que es coneix com mas Tarrés, Casamitjana, Feliuet, Escol

Cronologia Títol CapsaCodi

Documentació patrimonal Crèdit i endeutament01.02.07.00.000.00.0 FAMÍLIA I PATRIMONI

Carpeta



Inventari Pàgina 103

10/08/2019Data:
(per nivell)

AMCS - Fons Oller

Cronologia Títol CapsaCodi

Documentació patrimonal Crèdit i endeutament01.02.07.00.000.00.0 FAMÍLIA I PATRIMONI

Carpeta

1749 Petició de resolució d'un memorial 133331 1

Baldiri Thió, sabater, de Cassà de la Selva, fa petició al Jutge sobre la distribució d'una quantitat de 186 Lliures barceloneses que Baldiri 
Barnada, fill de Joan Barnada de les Serres, amb escriptura privada manava a Baldiri Thió, el seu padrí.

1868 Venda d'un crèdit hipotecari 1481337 2

Venda d'un crèdit hipotecari atorgada per Josep Riera, comerciant, veí de Banyoles,  a favor de Valentí Lloret i Sadurní, propietari, del poble 
de Viladasens, de 1.066 Escuts i 667 mil.lèssimes, equivalents a 1.000 Lliures catalanes.

Cronologia Títol CapsaCodi

Documentació patrimonal Crèdit i endeutament Censals01.02.07.02.000.00.0 FAMÍLIA I PATRIMONI
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Anotació sobre censal 141804 2

Censal de capital 200 Lliures i pensió anual 6 Lliures, des de l'any 1890. Salvador Moner i la seva muller Modesta Galceran i Güitó, deixaren 
els seus béns al seu fill Pere Moner i aquest a la seva filla Dolors Moner.

Anotació sobre censal 141811 2

Censal de capital 200 Lliures, de Miquel Vingut l'any 1854, etc.

Censal 141777 2

Censal de pensió anual 150 Sous barcelonesos i de preu i propieta 150 Lliures, venut i creat per Josep Casalins i Aixides, mariner de Blanes, 
a Joan Roguet i Elizabet, sa muller. Pensió als 25 d'agost.  Pertany a Joan Roura.
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Censals 141772 2

Primer Censal: Lo hereu de Joan Bota, se diu avui en Francesc Bota, pagès del veïnat de Verneda.  Lo hereu de Pere Vendrell i Vall-llobera, 
se diu Josep Vendrell i Vall-llobera, pagès de Cassà. Lo hereu de Jaume Barnés, se diuen Joan Barnes i altre Joan Barnés.

Nota sobre censal 141810 2

Joan Llorenç Perpinyà, de Caldes de Malavella i ara la seva vídua Rosa Batallé, el Censal es de pensió de 7 Lliures i es deuen 5 anys, etc.

1581 Venda de censal 132292 2

Censal venut i originalment creat per Antic Basset, senyor útil del mas Basset, del veïnat de Verneda, terme de Cassà de la Selva, i Anna 
Basseta, sa muller, a favor de Jaume Falgueras (a) Badós i a Eleonor Bodossa, sa muller, de preu i propietat 100 lliures.

1594 Venda de censal 133335 2

Censal de pensió anual de 240 Sous barcelonesos i preu i propietat 240 Lliures, venut i creat per Miquel Escarrà, pagès de la vila de Caldes 
de Malavella, als Protectors dels Aniversaris Presbiterals de l'església de Girona.

1610 Venda de censal 134354 1

Fèlix Oller, pagès, senyor útil del mas Oller, del veïnat d'Esclet, del terme de Cassà de la Selva, per mi i els meus venc a vosaltres Monserrat 
Barnés, prevere i Domer, Jaume Dalmau, pagès de Mosqueroles, Joan Ros, serrador, tots de Cassà, marmessors

1612 Venda de censal 137580 1

Francesc Doms, ven a Isabel Vilallonga i Prats,vídua de l'Honorable Miquel Vilallonga, difunt mercader de Blanes, tot aquell Censal mort de 
preu i propietat 400 Lliures i de pensió anual 20 Lliures que els hereus i successors del citat Vilallonga.



Inventari Pàgina 105

10/08/2019Data:
(per nivell)

AMCS - Fons Oller

Cronologia Títol CapsaCodi

Documentació patrimonal Crèdit i endeutament Censals01.02.07.02.000.00.0 FAMÍLIA I PATRIMONI

Carpeta

1629 Cancel.lació d'un censal i creació i venda d'un de nou 131128 1

Francesc Doms, resident a Barcelona, acorda amb Rafael Andreu, mariner, de Blanes, tant en nom del primer com dels seus successors 
cancel.lar un censal que els seus ascendents en Sebastià i Miquel Vilallonga, avi i pare respectiu de Francesc Doms

1629 Venda de censal fet per Rafael Andreu, de Blanes,  a Francesc Doms, de Barcelona. 131129 1

Rafael Andreu, cra i ven censal de 400 Lliures de preu i pensió anual 400 Sous, a Francesc Doms, de Barcelona. També li firma Debitori de 
90 Lliures corresponents a diverses pènsions degudes d'un anterior Censal que havia estat creat pel citat Rafael Andreu.

1645 Venda de censal 137589 1

Document deteriorat i il.legible per haver quedat la tinta diluïda.  Censal venut i creat per Joan Casalins i Aixides, mariner de Balnes, a Joan 
Roquet i a Elisabet Roquet, cònjuges, de preu 250 Lliures i pensió anual 7 lliures i 10 sous.

1659 Escriptures 134358 1

Llibreta amb tapes de pergamí de 21x16,50 cm amb 27 fulls numerats només pel recto que conté tres escriptures relligades en fil. La pimera 
correspon a un Censal de 30 Lliures barceloness de preu i 30 Sous de pensió anual creat per Jaume Espolla, pagès de Celrà, a Àngela Oller, 
vídua.

1663 Venda de censal 12879 1

Actua com a veguer de la Vila de Blanes per un Censal creat i venut de 400 Lliues i 20 Lliures anuals de pensió venut a un tal Francesc ....

1685 Venda de censal 134357 1

Censal de pensió anual de 300 Sous i preu 300 Lliures barceloneses venut i creat per Salvador Aixides, mariner de la vila de Blanes i Maria 
Andreu i Aixides, sa muller, a Pau Pujadas i Serra, pagès de la Parròquia de Sant Esteve de Tordera.



Inventari Pàgina 106

10/08/2019Data:
(per nivell)

AMCS - Fons Oller

Cronologia Títol CapsaCodi

Documentació patrimonal Crèdit i endeutament Censals01.02.07.02.000.00.0 FAMÍLIA I PATRIMONI

Carpeta

1686 Venda de censal 135433 1

Cesnal de pensió anual 7 Lliures barceloneses i preu 140 Lliures barceloneses, venut i creat per Miquel Salamanya, de Salitja, a la Causa Pia 
fundada per Benet Moner, prevere de Vilablareig, amb pensió exida cada any al 9 d'octubre.

1698 Venda de censal 132293 2

Censal de preu 100 lliures barceloneses crat per Salvi Cristià i Pere, el seu fill, a favor de Salvi Gruart, pagès d'Esclet, del terme de Cassa de 
la Selva.

1698 Venda de censal 133324 1

Censal mort venut i originalment creat per Francesc Portes, negociant de la vila de Blanes, a favor de Mariàngela Llopart i Roscalleda, ara 
muller de Pere Comalera, propietària i el citat Comalera usufructurari.  Preu del Censal  800 Lliures barceloneses;

1698 Censal 137608 1

Censal mort venut i creat per Francesc Portes, negociant de la vila de Blanes, a favor de Mariàngela Llopart i Ruscalleda, muller de Pere 
Comaleras, com a propietària i el seu marit com a usufructuari, de preu 800 Lliures i pensió anual de 800 Sous.

1698 Venda de censal 142821 1

Censal venut i creat per Joan Canades, sabater de Fontcoberta, a favor de reverend Salvador Gros, rector de Vilademir, de preu i propietat 
24 Llliures i pensió anual 24 sous.

1700 Venda de censal 132308 2

Censal venut i creat per Sebastià Aixides, mariner de la vila de Blanes i Pere Aixides i Andreu, son fill i hereu universal, a favor de Francesc 
Serran, clergue de la citada vila, Obtentor del Benefici sota invocació de Santa Maria de la Antiga i Sant Grau.
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1700 Venda de censal 133336 2

Censal de preu i propietat 100 lliures barceloneses i pensió anual 5 Lliures, venut i creat per Sebastià Aixides, de la vila de Blanes i Pere 
Aixides i Andreu, a favor del Benefici instituït i fundat  baix invocació de la Mare de Déu Antiga i Sant Grau.

1701 Venda de censal 142825 2

Censal de preu 35 Lliures i pensió anual de 35 Sous barcelonesos, fet i creat per Josep Hospital, mestre de cases, i Joan Canades, sabater 
de Fontclara, com a principals, venut als Administradros o Pabordes del Ciri del Jovent de l'església parroquial

1701 Venda de censal 143870 1

Pere Mestres i Sabater, pagès del mas Capsana del veïnat Serinyà, i en Miquel, el seu fill, creen i venen Censal de 200 Lliures de preu i 200 
sous de pensió anual que compra en Miquel Dalmau, menor de dies, del veïnat de Mosqueroles

1701 Venda de censal 1441101 2

Josep Vila, metge de la vila de Banyoles, Sr. útil del mas Vila, del terme de Porqueres, ven i originalment crea Censal de pensió anual 100 
sous i preu i propietat 100 Lliures barceloneses,  a favor del comprador Esteve Llobera, pagès de Vilademí.

1702 Venda de censal 134366 1

Censal de pensió anual una Dobla en or i preu de 20 Dobles d'or en espècie, venut i creat per Pere Christià, pagès de Cassà de la Selva, a 
favor del reverend Joan Llinàs, prevere i Rector del lloc del Castellar, com a laica i privada pensona.

1702 Venda de censal 1631958 3

Censal de 79 Lliures, creat per Joan Canades, sabeter de Fontcoberta, venut a Pere Alsina Bertran i Pujol, pagès de la mateixa parròquia.



Inventari Pàgina 108

10/08/2019Data:
(per nivell)

AMCS - Fons Oller

Cronologia Títol CapsaCodi

Documentació patrimonal Crèdit i endeutament Censals01.02.07.02.000.00.0 FAMÍLIA I PATRIMONI

Carpeta

1703 Venda de censal 134367 1

Venda i creació d'un Censal de preu 150 lliures fet per Pere Mestres i Sabater, pagès de la Capsana, del veïnat de Serinyà i Marianna 
Sabater, sa muller i Miquel Sabater i Mestres, el seu fill, en temps de noces heretat, feta al reverend Miquel Guich, prevere.

1705 Venda de censal 132294 2

Censal de preu 125 Lliures i pensió 125 Sous, creat per Pere Cristià, pagès de Cassà de la Selva, als Aniversaris de l'església de Sant Julià 
de Ramis.

1707 Venda de censal 137612 2

Creacio de Censal de preu 100 Lliures i pensió de 100 Sous feta per Joan Roquet i Elisabet Roquet, cònjuges de la vila de Blanes, a favor de 
Joan Roura, mercader de la pròpia vila.

1707 Venda de censal 142828 2

Censal de pensió anual 50 Sous barcelonesos, i preu 50 Lliures de la mateixa moneda, venut i originalment creat per Antoni Teixidor, bracer, 
a Joan Canades, sabater, tots de la parròquia de Fontcoberta.

1710 Venda de censal 1611623 2

Censal venut i creat per Salvador Tarrés i Casamitjana que per causa de matrimoni és entrat en lo mas Casamitjana de la parròquia de Sant 
Esteve de Llémena, Bisbat de Girona, a favor de Rafel Quintana, pagès masover del mas Torrent.

1711 Venda de censal 1461171 2

Censal de preu 47 Lliures i pensió anual 47 Sous barcelonesos venut i creat per Joan Pagès de la Vila, treballador de Celrà, com a principal, 
al reverend Pere Pujades, Obtentor del Benefici, fundat sota la invocació de Nostra Sra. de les Sogues.
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1712 Venda de censal 137622 2

Censal de preu 300 lliures barceloneses venut i creat per Sebastià Casalins i Aixides, mariner de Blanes, Esteve Gelabert, pescador, de la 
citada vila, i Anna Casalins i Aixides i Gelabert, la seva muller, a favor de Pere Salvador i Costa i Adroguer.

1713 Venda de censal 142830 2

Censal de pensió anual 2.400 Sous i de preu i propietat 2.400 Lliures barceloneses, venut i creat per Joan Casadevall i Figuerolas, Pere Prat, 
Salvi Anglada, Joan Casademont, Pere Miquel Espital, fill de Mateu Espital i de dit son pare en temps de noces h

1719 Venda de censal 132296 2

Censal de preu 74 Lliures 16 Sous i 4 Diners i pensió anual de 74 Sous i 10 Diners, venut i originalment creat per Sebastià Casalins i Aixides, 
mariner de la vila de Blanes, a favor de l'Hospital de Pobres de la citada vila, amb millora dins de 6 anys.

1723 Venda de censal 132300 2

Censal de preu 50 Lliures, creat per Esteve Gelabert i Aixides, pescador de la vila de Blanes, als Administradors de la Capella de Nostra Sra. 
De l'Esperança, constituïda en la mateixa vila.

1727 Venda i cessió 134372 1

Venda i Cessió feta i firmada d'un Censal de 200 sous de pensió anual i preu 200 Lliures barceloneses per Jaume Vidal i Sans i Joan, el seu 
fill, pagesos de la vila de Tossa, al Reverend Baltasar Xiberta, prevere i beneficiat.

1735 Censal de Josep Romeu, de Vidreres, a Bru Gelabert, de Blanes 1263

Censal de 150 Lliures barceloneses i pensió anual de 100 Sous, de la mateixa moneda, creat i venut per Josep Romeu, traginer de Vidreres 
a favor de Bruno Gelabert i Aixides, aguller de la vila de Blanes.
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1735 Encarregament de censal 1491374 1

Encarregament d'un Censal de preu 40 Lliures i pensió anual 40 Sous barceloneses, fet i firmat per Isidre Coll, pagès de la parròquia de Sant 
Aniol, de part del preu de la venda a ell feta per Miquel Llorens, pagès de Sant Eseteve de Llémena, d'una peça...

1736 Creació i venda de censal 1631065 3

Censal de preu 145 Lliures barcelones creat i venut per Miquel Tarrés, pagès de lloch de Vilavenut, a favor dels Obrers de l'Obra de l'església 
del lloc de Fontcoberta, amb millora dins dels 3 anys. Les pensions ixen tots anys el 16 de setembre

1737 Venda de censal 1611636 2

Censal de preu 23 lliures barceloneses creat per Vicenç Mir de l'Església i Josep, el seu fill, pagesos de la parròquia de Sant Vicenç de 
Camós, a favor de Joan Pigem, pagès de la mateixa parròquia.

1738 Censal 1461175 2

Censal de 70 Lliures barceloneses, venut i creat per Isidre Coll, pagès, habitant en la casa i Castell de Sant Aniol de Finestres, a favor de 
Joan Julià, pagès de la Baronia de Santa Pau.  La pensió cau cada any el dia 18 d'abril.  El Censal s'ha de millo

1739 Venda de censal 137632 2

Censal de pensió anual 60 Sous i preu 60 lliures barceloneses, venut i creat per Sebastià Casalins i Aixides, mariner, i Pere Casalins i 
Aixides, aregenter, son fill, de la vila de Blanes, com a principals i altres com a fermances.

1739 Censal 1491376 1

Censal de preu de 90 Lliures i pensió anual 90 sous, fet i firmat per Isidre Coll, masover del mas Castell, de la parròquai de Sant Aniol de 
Finestres, senyor útil i propietari del mas Casamitjana de la parròquia de Sant Esteve de Llémena, a favor de Joan
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1741 Venda de censal 136476 1

Joan Vidal i Sans, pagès de la vila de Tossa, a utilitat meva venc a Grtau Pujals i Calicet, mariner, un Censal de 100 sous de pensió anual i 
preu 100 Lliures Barceloneses.

1743 Creació i venda de censal 142835 2

Pere Just, texidor de lli, del lloc de Fontcoberta, crea i ven censal de preu 60 Lliures i pensió anual 60 sous a Jaume Frigola, anteriorment 
habitant en el veïnat d'Espasens del lloc d'Ollers i actualment resident a Vilavenut.

1745 Censal 1491378 1

Censal venut i creat per Isidre Coll, pagès de Sant Esteve de Llémena, com a principal, i Francesc Vinyas, pagès de Sant Aniol de Finestres 
com a fermança, a favor de l'Hospital de Pobres de Sant Jaume d'Olot, de preu 100 Lliuresbarceloneses i pensió anual

1746 Censal 1461182 2

Censal de preu 47 Lliures barceloneses, fet i creat per Baldiri Llevanera, treballador, i Andreu Llavanera, també treballador, el seu fill, del lloc 
de Pontós, i comprat pel reverend Josep Torras, prevere i Rector de l'església del lloc d'Ermedàs i de Vil

1748 Venda de censal 133337 2

Censal de preu 625 Lliures, venut i creat per Miquel Oller i Francesc, son fill, pagesos del veïnat d'Esclet, del terme de Cassà de la Selva, a 
favor d'Anton Oller, clergue del mateix veïnat, el seu fill i germà respectiu.

1749 Venda de censal 135445 1

Censal venut i creat per Baldiri Thió, negociant de Cassà de la Selva, al reverend Baltasar Xiberta, prevere i Beneficiat de l'església de la 
pròpia vila de pensió anual 100 Sous barcelonesos i preu 100 Lliures barceloneses.
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1753 Creació i venda de censal 1631569 3

Censal venut i creat per Miquel Oller, pagès del veïnat d'Esclet, a favor d'Anton Oller, el seu fill, de preu i propietat 25 Lliures i pensió anual 
25 Sous.

1754 Certificat notarial sobre un acte de censal 1451135

El notari Narcís Vila i Galí de Banyoles, Certifica que en els protocols del notari que havia sigut de la vila de Banyoles, el Dt. Josep Danius,no 
es troba en el dia 22-5-1688, acte de Censal de preu 70 Lliures que fos creat per Joan Siñol, pagès.

1761 Lluïció de censal 132303 2

Lluïció d'un Censal de preu 59 lliures barceloneses, firmada pel legítim Procurador dels Reverends Domers de l'església parroquial de Sant 
Llorenç de la vila de Maçanet de la Selva i en nom dels Administradors dels Aniversaris i Misses.

1762 Nota sobre censal 136492 2

Censal fet en escriptura del 7-7-1762, que el Sr. Oller, de Santa Coloma de Farners, comprà censal pel benefici del Carmen, de 150 lliures de 
capital a en Josep Sureda i el seu fill Narcís pagesos de la Torre de Fornells.

1762 Venda de censal 136510 3

Censal creat i venut per Miquel Mir, sastre del lloc de Sant Andreu Salou, a favor del venerable Anton Oller, clergue i Beneficiat de la vila de 
Cassà de la Selva, de preu 150 Lliures Barceloneses.

1762 Venda de censal 138649 1

Censal venut i creat pels pare i fill Sureda, masovers de la Torre de Raset, del lloc de Fornells, a favor del venerable Anton Oller, clergue de 
la vila de Cassà de la Selva.  Preu 150 Lliures i pensió anual 4 Lliures i 10 Sous barcelonesos.
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1762 Censal 142844 2

Censal venut i originament creat per Miquel Canades, sabater de Fontcoberta, a favor del An iversaris del Monestir de Sant Esteve de 
Banyoles, de preu i propietat 100 Lliures i pensió anual 3 Lliures

1764 Encarregament de censal 133338 2

Encarregament d'un Censal de preu 30 Lliures que es fa i es presta a la Reverend Comunitat de Preveres de l'Església de Santa Maria de 
Blanes, fet per Bruno Gelabert i Aixides, aguller, de la pròpia vila. Amb especial obligació d'una botiga....

1764 Encarregament de censal 1491389 1

Encarregament de Censal de preu 43 Lliures i pensió anual 43 Sous barcelonesos que tots anys es fa i presta a Maria Durant, vídua del lloc 
de Centenys, fet i firmat per Vicens Mir de l'Església i Josep Mir de l'Església, pare i fill, del poble de Camós.

1765 Venda de censal 136511 3

Joan Ros, pagès, de Vidreres, propietari dle mas Ros, de la citada població, venc i originalment creo al reverend Anton Oller, prevere de 
Cassà de la Selva, Obtentor del Benefici sota invocació de nostrs senyora del Carme, de l'església del mateix lloc,

1766 Venda de censal 1631960 3

Censal venut i originalment creat per Elelna Torrent i Vila, vídua, de Banyoles, a favor del venerable Joan Campdoràs, clergue, Obtentor del 
Benefici baix invoació de Sant Joan i Sant Jaume, en l'església de Sant Lluc de Girona, fudat, de propietat 150 lliures.

1767 Encarregament de tres censals 1491392 1

Encarregament de tres diferents Censal fet i firmat per Gregori Raset i Simon i Pere Raset i Simon, pare i fill, pagesos del lloc de Sant 
Gregori, vegueria de Girona.
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1768 Encarregament de dos censals 137636 2

Encarregament de dos censals junts de preu 75 Lliures barceloneses, l'un de 38 Lliures que anualment es fa i presta a la Reverend 
Comunitat de la vila de Blanes; I, l'altre de 37 Lliures que se fa i presta als Hereus de Francesc Alsina,

1768 Encarregament de censal 138652 2

Encarregament de dos Censals, això és de 38 lliures, que es fa i presta a la Reverend Comunitat de l'Església de Blanes; i, l'altre de 37 
lliures barceloneses que es fa i presta als Hereus de difunt Francesc Alsina, treballador de la citada vila,

1771 Venda de censal 12750 1

Censal de preu i propietat 250 Lliures barceloneses i pensió anual de 7 Lliures i 10 Sous barcelonesos, venut i creat per Isidre Gelabert, 
treballador de la vila de Tordera, i Pau Gelabert, fuster, de la mateixa vila, el seu fill, com a principals.

1771 Venda de censal 136513 3

Censal de preu i propietat 2100 Lliures barceloneses i pensió anual 63 Lliures barceloneses venut i creat per Francesc Oller, pagès del veïnat 
d'Esclet, del terme de Cassà de la Selva, a favor del Benefici, per ell mateix fundat.

1771 Encarregament de censal 1461199 2

En carregament de Censals fet i firmat per Geroni Coll, treballador del lloc de Galliners, de la quantiatds de 100 Lliures barceloneses i pensió 
anual 3 Lliures barceloneses que tots anys es presten a Rafael Coll, sastre de Bellcaire.

1773 Creació i venda de censal feta per Salvador Pou, de Santa Coloma de Farners a Anton Oller, prevere 12642 3

Censal de 300 Lliures i pensió anual de 9 Lliures que començaran a pagar-se a partir del dia 16 d'octubre de 1774 i en la mateixa data els 
següents anys fins a l'extinció del censal. El beneficiari comprador el reverend Antonoi Oller, prevere.
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1775 Censal creat per Baldiri i Josep Massa, d'Aiguaviva 1265

Censal de preu i propietat 200 Lliures i pensió anual 6 Lliures barceloneses, venut i orginalment creat per Baldiri Massa, d'Aiguaviva, i Josep 
Massa, jove pagès, del mateix lloc, el seu fill, com a principals i Josep Massa, pagès del mateix lloc.

1775 Censal de Josep Farró, apotecari de Cassà 1266

Censal de preu i propietat 300 Lliures i pensió anual 9 Lliures barceloneses, venut i creat per Josep Farró, apotecari de la vila de Cassà de la 
Selva, en el seu nom i com a procurador de Madrona Farró Thió i Ballell, sa muller, com a principal.

1775 Resums sobre censals 131143 2

Resums que fan referència a 6 Censals que foren comprats per la família Oller, d'Esclet.

1775 Venda de censal 133340 2

Censal de preu 300 lliures i pensió anual 9 Lliures barceloneses, creat per Salvi Oller, pagès, del veïnat d'Esclet, del terme de Cassà de la 
Selva, tant en nom propi com de Procurador de Caterina Oller Gelabert i Aixides, sa muller, com a principals.

1775 Venda de censal 133339 2

Censal de preu i propietat 576 Lliuresbarceloneses i pensió anual 17 Lliures i 5 Sous barcelonesos, venut i creat per Salvi Oller, pagès del 
veïnat d'Esclet, del terme de Cassà de la Selva, tant en nom propi com en el de Procurador de Caterina Oller i Gel

1775 Venda de censal 136514 3

Censal de preu i propietat 2.000 Lliures barceloneses i pensió anual 60 Lliures barceloneses, venut i creat per Josep i Salvador Roura, pare i 
fill, pagesos del terme de Llagostera, com a principals, i Joan Gelabert, pagès de Sant Andreu Salou...
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1776 Reconeixement de Caterina, muller de Salvi Oller, de propietat d'un censal 131136 1

La citada Caterina Oller, muller de Salvi Oller, pagès d'Esclet, reconeix al seu marit com a propietari d'uns censals de 1.100 Lliures 
barceloneses.

1777 Venda de censal 12753 1

Pere Cavarrocas, pagès del veïnat de Santa Àgata, de la parròquia de Santa Pellaia, senyor i propietari del mas Cavarrocas, del citat veïnat, 
creo i venc Censal al reverend Francesc Oller, prevere, de Cassà de la Selva, com a Obtentor del Benefici

1777 Venda de censal 133341 2

Censal de preu i propieta 200 Lliures i pensió anual 6 Lliures barceloneses, creat i venut per Francesc i Salvi Oller, pare i fill, pagesos del 
veïnat d'Esclet, del terme de Cassà de la Selva, a favor del reverend Anton Oller, prevere, com a marmessor de 

1777 Venda de censal 136517 3

Censal de preu i propietat 1.500 Lliures i pensió anual 45 Lliures barceloneses, venut i originalment creat per Francesc i Salvi Oller, pare i fill, 
els dos pagesos del veïnat d'Esclet, del terme de Cassà de la Selva, a favor del marmessor.

1778 Censal creat per Josep Falqués, de Caldes de Malavella, a favor de Francesc Oller 1267

Censal de preu i propietat 200 lliures i pensió anual 6 Lliures barceloneses, venut i creat per Josep Falqués, traballador, de Caldes de 
Malavella, com a principal, a favor de Francesc Oller, pagès, del veïnat d'Esclet del terme de la vila de Cassà de la Selva.

1778 Venda de censal 1461202 2

Censal de preu 100 Lliures barceloneses fet i creat per Pere Noguer i Obrador, pagès del lloc de Batet, a favor d'Andreu Bratlle, jove pagès 
de la parròquia de Mata, de preu i propietat de 100 Lliures barceloneses i pensió anual de 3 lliures .
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1779 Venda de censal 136520 3

Censal de preu 300 Lliures barceloneses i pensió anual de 9 lliures barceloneses, venut i creat per Jaume Brun, pagès de la parròquia de 
Maçanet de la Selva, i Jaume, el seu fill, com a principals, i Francesc Collell, negociant de la vila de Riudarenes,

1781 Augment en propietat d'un censal 12755 1

Augment de 800 Lliures barceloneses en propietat de Censal i 16 lliures de pensió anual, per raó del 2 % fet pel reverend Antoni Oller, 
resident a la vila de Vidreres, al Benefici de Nostra Sra. de les  Sogues i de Sant Francesc Xavier, fundat a l'altar

1782 Encarregament de censal 1268

Encarregament de 125 Lliures que són part d'un Censal de major preu que es fa i presta a Salvi Oller, pagès del veïnat d'Esclet, del terme de 
Cassà de la Selva, fet i firmat per Josep Falqués, a favor de Narcís Torrent, tots treballadors del terme de Caldes

1783 Venda de censal 133342 2

Censal de preu 225 Lliures i pensió anual 6 Lliures i 15 Sous barcelonesos, venut i creat per Salvi Oller, pagès del veïnat d'Esclet, del terme 
de Cassà de la Selva, tant en nom propi com de Procurador de Caterina Oller Gelabert i Aixides, sa muller.

1785 Censal 1491404 1

Censal de preu 203 Lliures i pensió anual 6 Lliures, 2 Sous i 2 Diners barcelonesos, venut i originament creat per Josep Coll i Batlle, pagès 
de Sant Eseteve de Llémena, com a principal, Joan Francesc Sala i Vidal, pagès, de Sant Aniol de Finestres i Jose

1787 Lluïció de dos censals 132316 2

Lluïció de dos censals, un de preu 16 lliures i, l'altre de preu 300 Lliures barceloneses, firmada pels Reverends Protectors de la Reverend 
comunitat de l'església parroquial de Santa Maria de la vila de Blanes, a favor de Salvi Oller, pagès del veïnat d'Esclet.
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1796 Venda de censal 12756 1

Censal fet i creat i venut per Pere Peres, treballdor del terme de Maçanet de la Selva, de 150 Lliures de preu i 4 Lliures i 10 Sous de pensió 
anual, a favor del reverend Anton Oller, prevere, com a laica  i privada persona.

1796 Encarregament de censal 136522 3

Encarregament de Censal de preu 100 lliures barceloneses i pensió anual de 3 lliures barceloneses que es fa i presta al reverend Obtentgor 
del Benefici baix invocació de Nostra Senyora del Carme, en l'església de Cassà de la Selva, firmat per Josep Puigròs.

1796 Venda de censal 136521 3

Censal de preu i propietat 200 Lliures barceloneses i pensió anual 6 lliures barceloness, venut i creat per Josep Torrent i Martí, treballador de 
la vila de Maçanet de la Selva, com a principal i Narcís Carbonell, pagès de Vidreres, i Isidre Torrent

1797 Pagament de censal 1491416 1

En la Teca dels Comuns Dipòsits de la Tresoreria de la Santa Església de Girona, s'han dipositat a favor dels Aniversaris i Misses d'Estaca 
de la parroquial església de Santa Pau, 262 Lliures barcelonesees, entregades per Josep Coll i Casamitjana, pagès

1797 Venda de censal 1631966 3

Mariano Canades, caporal primer de la tercera Companyia del Batalló de Voluntaris de Tarragona, natural de Fontcoberta, propietari del mas 
Canades, del mateix lloc, creo i venc a Francesc Pujol i Nouvilas, candeler de cera i adroguer de la citat de Vic.

1797 Venda de censal 1631965 3

Censal de preu i propietat 100 Lliures barceloneses, creat i venut per Mariano Canades, Caporal de la Companyia de Tarragona, a favor, dels 
Administradors del Bací de les Ànimes, del lloc de Crespià.
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1798 Censal de Joan Font, de Bescanó, a favor de Josep Ramon, pagès de Llagostera 1269

Encarregament d'un Censal firmat per Isidre i Joan Font, pare i fill, pagesos de Bescanó a favor de Josep Ramon, pagès del terme del Castell 
de Llagostera.  Preu 150 Lliures barceloneses.

1800 Censal creat per Pere Camps a favor de Francesc Mir, de Camós 1491419 1

Encarregament de Censal de preu 220 lliures que es fa al Collell, firmada per Pere Camps, del Torn, a favor de Francesc Mir de l'Església de 
la parròquia de Camós.

1802 Encarregament de censal 1481312 2

Nota: escriptura deteriorada en la qual falta el text corresponent a la meitat esquerra del document per haver estat rosegat. Encarregament 
d'un Censal de 100 Lliures de preu i 100 sous de pensió anual firmat per Francesc Mir de l'Església.

1803 Venda de censal 12757 1

Censal de preu i propietat 500 Lliures i pensió anual de 15 Lliures barceloneses, venut i creat per Pau Balaguer, carreter de la vila de Cassà 
de la Selva, a favor de reverend Francesc Oller, Obtentor del Benefici baix invocació de Nostra Senyora de les Sogues.

1804 Venda de censal 12758 1

Censal de preu i propietat 1.000 Lliures i pensió anual 30 Lliures barceloneses venut i creat per Domingo Montràs, pagès, de la vila de Cassà 
de la Selva, propietari del mas Montràs, de Taialà, i d'una peça de terra que havia sigut del mas Barnés del Port

1806 Censal fet per Salvi Oller 12610

Donació i cessió de Censal de capital 1.000 Lliures i pensió anual 30 Lliures barcelones, fet i firmat per Salvi Oller, pagès d'Esclet, en 
augment de la donació de la fundació del Benefici sota l'invocació de Nostra Senyora de Les Sogues i Sant Francesc Xavier
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1812 Encarregament de censal 136523 3

Encarregament de Censal de preu 100 Lliures barceloneses, fet i firmat per Josep Sabater, treballador de Vidreres, a favor de Joan Ros, 
pagès, de la mateixa vila, el qual es fa i presta al reverend Anton Oller, prevere, en la vila de Cassà de la Selva

1812 Encarregament de censal 1431043 2

Encarregament de Censal firmat per Antoni Frigola, pagès de Vilavenut, a Josep Fages i Bastons, de Banyoles, de preu i propietat 500 
Lliures.

1818 Censal creat per Antoni Vicenç, terrisser de la Bisbal, a favor de Francesc Vidal, beneficiat del Carme 12643 3

Antoni Vicenç, terrisser de la Bisbal, com a principal vengué al reverend, Francesc Vidal, rector de la pròpia vila, com a  obtentor del benefici 
del Carme de la vila de Cassà de la Selva un censal de 150 lliures.

1818 Donació i cessió de Censals al Benefici de Ntra. Sra. de les Sogues, de l'església de Cassà de la Selva 12762 1

Cessió de dos Censals, l'un de preu 150 Lliures barceloneses i pensió anual 4 Lliures i 10 Sous, venut i creat per Pere Peres, de Maçanet de 
la Selva; I l'altre de preu i propietat 233 Lliures i 6 Lliures i 8 Sous de pensió anual, venut i creat per Joan

1818 Venda de censal 12764 1

Censal de preu i propietat 116 lliures i pensió anual 13 Sous i 4 Diners barcelonesos, venut i originalment creat per Llorenç Romaguera, 
pagès de Llambilles, a favor del reverend Martí Oller, prevere benefriciat i Vicari de Cors, com a Obtentor del Benefici.

1818 Venda de censal 12763 1

Censal de preu i propietat 150 lliures i pensió anual 4 Lliures i 10 Sous barcelonesos, creat i venut per Joan i Ramon Matas, pare i fill, 
pagesos, de Sant Andreu Salou, a favor de reverend Obtentor del Benefici
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1818 Venda de censal 136524 3

Censal de preu 200 Lliures barcelonesos, venut i creat per Pere Domènech, pagès de Llambilles, com a principal, i Antoni Bosch, pagès de 
Campllong, i Joan Esteve, pagès de Campllong, com a fermances, a favor de reverend Obtentor del Benefici

1818 Notificació 1631744 3

Notificació de la creació d'un Censal de 140 Lliures barceloneses que feren, l'any 1790 Francesc Mir de l'Església, de Camós, com a 
principal, i en Narcís Mariscot, pagès, del mateix lloc com a garant, a favor d'Ariele Castellar i Mitjavila, com Administrador.

1819 Encarregament de censal 12765 1

Nou encarregament d'un Censal de preu 500 lliures i pensió anual 15 Lliures, fet i firmat per Francesc Garriga, esparter de Cassà de la Selva, 
i Anna M. Garrriga i Vinyoles, la seva  filla, amb el consentiment der Joan Vinyoles, el seu marit, treballador

1820 Encarregament de censal 1431025 2

Encarregament de Censal de preu 145 Lliures barcelones i pensió anual de 4 Lliures i 7 Sous barcelonesos que feia Tarrés a l'Obra de 
l'Església de Fontcoberta, firmat per Antoni Frigola, pagès de Vilavenut.

1820 Antipoca i censal 1491447 1

Antipoca i reconeixement d'un Censal de preu 220 Lliures i pensió anual 6 Lliures i 12 Sous que fa Francesc Mir de l'Església, de Camós, al 
Santuari del Collell, firmada Josep Camps del Torn.

1830 Censal creat per Pere Gotarra, negociant de Llagostera, a favor de Martí Oller, beneficiat 12645 3

Pere Gotarra, negociant de Llagostera, crea i ven censal a l'obtentor del Benefici de Nostra Senyora del Carme instituït en l'altar sota la 
mateixa invocació a l'església de Cassà de la Selva, el prevere Martí Oller, de Girona. Preu 300 Lliures i pensió anual de 9 Lliures 
barceloneses.
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1839 Venda de censal 132286 1

Censal venut i creat per Miquel Casademont, menestral del lloc de Vilavenut, a favor d'Antoni Frigola, pagès del mateix lloc, de preu i 
propietat 90 lliures barceloneses i pensió anual 2 Lliures i 14 Sous barcelonesos

1842 Venda de censal 12767 1

Censal de preu i propietat 200 lliures i pensió anual  6 Lliures barceloneses, fet i firmat per Jaume Albertí, fuster de Campllong, a favor del 
reverend Martí Oller, prevere, resident a la ciutat de Girorna.

1843 Encarregament de censal 136532 3

Encarregament de Censal de preu 150 Lliures barceloneses i pensió anual de 4 Lliures i 10 Sous barcelonesos que es presta al Reverend 
Obtentor del Benefici baix invocacio de Nostra Senyora del Carme, de l'església de Cassà de la Selva.

1845 Anotació sobre censals 131150 2

Anotació que fa referència a un censal que Josep Farró, apotecari, i Madrona Farró i Tió i Ballell, sa muller, crearen i veneren de 300 lliures a 
Jaume Sabater, de Llambilles;  Una segona anotació d'un encarregament de Censal firmat per Isidre i Joan Font

1845 Anotació sobre censals 139665 3

Josep Farró, apotecari i Madrona Farró i Tió i Ballell, sa muller com a principals d'un Censal de 300 Lliures i Jaume Sabater, pagès de 
Llambilles, fermansa, amb pensió anual de 18 Sous.

1847 Censal de Salvador Homs, pagès de Llagostera, a favor de Jeroni Oller 12646 3

Salvador Homs, pagès de Llagostera, propietari d'una casa situada dins la pròpia vila, vengué i creà a l'Obtentor del Benefici de Nostra Sra. 
del Carme, instituït a l'altar de la mateixa invocació dins l'església de Cassà de la Selva,  el Sr. Geroni Oller. Preu 200 Lliures i de pensió 
anual de 6 Lliures barceloneses.
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1847 Venda de censal 12769 1

Censal creat i venut per Pauli Sastre, ferrer de Llagostera, com a principal i Narcís Corominas, comerciant, Salvador Homs, pagès, els dos 
també de Llagostera, com a fermances, a favor de Geroni Oller i Gelabert, propietari de Cassà de la Selva,

1848 Venda de censal 1491463 1

Venda i original creació de Censal de pensió anual una Lliura i 16 Sous barcelonesos feta i firmada per Miquel Casademont, menestral, de 
Vilavenut, a favor de Bonaventura Frigola, pagès del mateix lloc.

1850 Censal 12774 1

Encarregament d'un Censal de preu i capital 250 Lliures i pensió anual 7 Lliures i 10 Sous barcelonesos, que tots anys el 3 de febrer, se fa i 
presta al Benefici baix invocació de la MARE DE DÉU DE LES SOGUES, en l'església de Cassà de la Selva.

1850 Venda de censal 12770 1

Censal de preu i propietat 300 lliures i 9 lliures de pensió anual, creat per Josep Bosch i Guri, propietari, veí de Llagostera, com a principal i 
altres fiadors, a favor de Geroni Oller, hisendat d'Esclet, del terme de Cassà de la Selva.

1851 Venda de censal 12771 1

Censal de preu i propietat 200 Lliures barceloneses i pensió anual 6 Lliures, creat i venut per Pere Aliveras, pagès propietari de Maçanet de 
la Selva, a favor de Geroni Oller i Gelabert, hisenda de la vila de Cassà de la Selva.

1851 Lluïció de censal 1631981 3

Lluïció de 4 Censals de capital 201 Lliures Barceloneses, atorgada pel Procurador de reverend Rector de la parroquial església de 
Fontcoberta i com a tal Administrador dels Aniversaris i Misses d'Estaca i demés pies fundacions d'aquesta, a favor de Bonaventura Frigola.
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1854 Censal creat per Maria Calvet, a favor del benefici de les Sogues 12775 2

Encarregament de Censal firmat per Maria Calvet i Homs, muller de Grau Calvet, veïns del lloc de Santa Seculina, de preu 300 lliures i pensió 
anual 9 Lliures que anualment es presta a l'Obtentor del Benefici de Ntra. Sra. de les Sogues, de l'església de Cassà.

1854 Encarregament de censal 12773 1

Encarregament de censal de preu 300 Lliures i pensió anual 9 Lliures barceloneses, fet i firmat per Pere Homs, taper de Llagostera, a favor 
del reverend Obtentor del Benefici de Ntra. Sra. de les Sogues i de Sant Francesc Xavier, de l'església de Cassà.

1861 Augment de pensió d'un censal 136534 3

Censal a favor de Josep Oller i Vidal, com a lliure cessionari de les rendes del Benefici de Nostra Senyora del Carme, el vendor del Censal 
en Salvador Homs, de Llagostera, en no poder lluir-lo promet que a partir del 13 de març de 1862  que li pagarà

1863 Cobrament de pensions de censal per l'administració subalterna de propietats de l'Estat 1471284 2

Jaume Coll i Mir, de Sant Vicenç de Camós, paga la quantitat de 1.056,80 Rals, corresponents a pensions d'un Censal que redimí, de quin 
import, l'Administració Subalterna de Propietats i Drets de l'Estat del Partit de Girona  li esten Carta de Pagament

1885 Censal 12613

1910 Reclamació de pensions de censal 1431017 2

El citat Busquets manifesta que amb Escriptura autoritzada per Salvador Joals, notari d'Esponellà, als 9-9-1736, en Miquel Tarres, pagès de 
Vilavenut, Sr. útil i propìetari del mas Soler, del dit lloc, creà i vengué al reverend Amer Parer  Dalmau i Faras,
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Anotació sobre censals 141767 2

Escriptures de censals molts d'ells creats a favor del Benefici de Nostra Sra. de les Sogues.

Relació de censals 141767 2

Censals cobrables del Benefici de l'església del Carme, de Cassà de la Selva i del patrimoni Oller, d'Esclet. Segueix el detall de 8 Censals 
amb el preu i la pensió anual i el titular pagador.

Relació de censals 1601590 2

Nota dels Censals que correspon a l'encarregament fet per la venda del mas Conill, de Vilavenut, que en total pugen a 4.400 Lliures 
barceloneses.

1754 Llevador de censal 12617 2

Llevador de la Causa Pia Gali:  Els cònjuges Isidre i Florentina Ribot i Domènech, de Cassà; Els cònjuges Benet i Teresa Pou Domènech, de 
Llambilles; Cònjuges Joan i Carme Pujol i Massa, de Girona;  Per un any d'establiment d'una peça de terra.

1760 Lluïció de censal 1491384 1

Lluïció i cessió de Censal de preu 50 Lliures barceloneses, feta i firmada pel reverend Joan Pujolar, prevere i Rector, com ai Administrador 
dels Aniversaris i Misses d'Estaca de l'església de Sant Climent de la Vall d'Amer,  a favor d'Isidre Coll i Jaume

1762 Llevador de censals 12618 2

Nota dels Censals que hi ha en aquest llibre anotat en les pàgines següents. Consta de 43 fulls amb anotacions de la creació de Censal amb 
nom del primer titular, l'import,  la pensió anual i, també el pagament de les corresponents pensions.. Núm. 1.- Censal de Francesc Aymarich, 
pagès Vetlloch; núm. 2 Miquel Mir, sastre de Sant Andreu Salou i ara Miquel Bosch, de Campllong, masover; núm. 3 Miquel Gruart-moner, 
pagès de Cassà de la Selva; núm. 4.- Jaume Ruscalleda pagès de Vidreres; núm.5.
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1796 Llibreta de censals 134410 2

Llibreta amb anotacions de cobrament de pensions de Censal  que van de l'any 1797 al 1824, amb especificació del nom del titular, preu del 
Censal, i import de les pensions anuals.  Els fulls 6,7, i 8 en blanc.

1824 Llibreta de censos 131146 2

Llibreta de Geroni Oller i Gelabert, pagès d'Esclet, de 7 pàgines recto i verso de 16x11 cm. Amb anotacions de diveros Censos que es 
cobraven a la vila de Blanes.

1824 Llibreta amb anotacions sobre cobrament de pensions de censal 142863 3

Llibreta de 34 fulls de 22x16 cm.  numerats pel recto del davant al darrere del núm 1 al 12 i del darrere al davant del núm. 1 al 23. En la 
primera part hi figuren diversos cobraments fets per Joan Trull com a Procurador de la Casa Pujol, de Fontcoberta.

1825-1842 Llibreta de censos 131145 2

Llibreta de 8 fulls Recto i Verso de dimensions  16x11 cm. Amb anotacions dels censos cobrats a Caietà Carbonell, notari de Blanes, per 
l'establiment que se li feu i pagava anualment 9 Lliures, hi són anotats els cobraments des de l'any 1825 al 1842;

1827 Detall de pensions de censals del benefici del Carme 1441086 1

Nota del que acredita l'hereva del Rector de Corts corresponent a les pensions que s'han de cobrar fins el dia 28 de març de 1827, amb detall 
d'aquestes i les despeses que ocasiona el seu cobrament.

1830 Relació de censals del mas Mir de l'Església, de Camós 1491452 1

Relació dels Censals que fan els béns de Mir de l'Església, de Camós, als 13 de març de 1830. El llistat consta de 17 Censals amb l'import 
de cada un i un total de 3.400 Lliures.
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1836 Detall de pagament de censals 133345 3

Miquel Romeu paga al Sr. Oller 528 Rals per 11 pensions vençudes, la darrera el dia 1r. d'agost de 1836.  Hi ha detall de cada partida.

1856 Llibreta de censals 1631934 2

Llibreta de dimensions 16 X 11 cm. On a la coberta exterior hi ha escrit el següent:  Llibre de Censals de Geroni Olle, pagès. Consta de 12 
full numerats pel recto  on hi ha detall de diversos Censals amb els titulars deutors, els imports de Cada Censal,

1883 Llevador de censals 133351 3

Llibreta amb tapes de pergamí de 22x15 cm amb 21 pàgines numerades solament per la cara recto.  Tot hi el títol de la coberta, a l'interior, hi 
ha escrsits de diversos temes, cartes, rebuts i a partir de la p. 9 comença la relació de Censals, amb el nom

1907 Resum de censal 136554 3

Censal de 400 lliures amb escriptura del 22-5-1786 i un encarregament del 22-9-1826 que sembla constituir el núm. 1 d'un Llevador que no 
conec. Ignoro si espaga el que es deu i qui és el censalista, tot i que en la coberta de l'escriptura es diu que...

1909 Resum de censal 136558 3

Censal de 500 lliures i escriptura del 10-2-1796 que sembla tenir el núm.13 d'un Llevador que no conec. No se el que es deu, si es paga i 
quins són els censalistes, però en un dels costats de l'escriptura estan escrites amb llapìs les paraules....
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1663 Lluïció de censal 135427 1

Lluïció de Censal de pensió 24 Sous barcelonesos i preu 24 Lliures barceloneses, firmada pels Obrers de la Capella de nostra Senyora de la 
Pietat, del veïnat del Pont Major, a Josep Oller, pagès del veïnat d'Esclet, del terme de Cassà de la Selva.

1665 Acta i lluïció de censal 134359 1

Acta de relació d'una partida a la Taula de Canvi intimada a instància d'Angela Oller, vídua, del veïnat d'Esclet, als Administradors dels 
Aniversaris de l'Església de Sant Feliu de Girona;  Item, una lluïció de censal de 60 Lliures fet pels Administrador

1666 Lluïció de censal 135428 1

Lluïció de censal de pensió anual 182 Sous i preu i propietat de 182 Lliures barceloneses, firmada pels protectors de Sant Pere de Galligans, 
de Girona, a Josep Oller, pagès del veïnat d'Esclet del terme de Cassà de la Selva.

1672 Lluïció de censal 135429 1

Lluïció de Censal feta i firmada per Antoni Pou, prevere i  Rector de Flaçà, com a administrador dels Aniversaris i Misses d'Estaca, de 
l'església del lloc citat, d'un Censal de de 58 Lliures de preu i 58 Sous de pensió anual,  a favor de Josep Oller.

1680 Lluïció de censal 135432 1

Lluïció de Censal, de preu 15 Lliures i pensió anual 15 Sous, firamda pels Obrers de la obra de l'església de Santa Susanna del Mercadal de 
Girona, a favor de Josep Oller, del veïnat d'Esclet, del terme de Cassà de la Selva.

1686 Lluïció de censal 135434 1

Lluïció de censal de preu i propietat 140 Lliures barceloneses, firmada pe l'Administrador de la Causa Pia fundada per mossèn Benet Moner, 
rector de Vilablareix, a favor de Josep Oller, d'Esclet, del terme de Cassà de la Selva.
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1693 Lluïció de censal 134408 2

Lluïció de censal de preu 400 Lliuresa barceloneses i pensió anual 400 Sous barcelonesos, feta per Bartomeu Oller, pagès de Tordera i 
Mariàngela, sa muller, a favor de Josep Oller, pagès de Cassà de la Selva.

1693 Lluïció de censal 134364 1

Luïció d'un censal de pensió 300 Sous i preu i propietat de 300 Lliures barceloneses feta per Maria Costas, vídua deixada de Joan Costas, 
difunt manyà de la vila  de Blanes i en segones núpcies muller de Sebastià Aixides, mariner de la citada vila,

1712 Lluïció de censal 142829 2

Lluïció d'un Censal de 12 Lliures barceloneses feta i firmada per Margarida Ferrer, Pabordessa de la Cofraria de la Mare de Déu del Patrocini 
de l'Església de Fontcoberta, a favor de Joan Canades, sabater, del mateix lloc.

1715 Lluïció de censal 132295 2

Lluïció i cessió d'un Censal de 125 Lliures que Baldiri Thió, sabater de Cassà de la Selva, se n'encarregà del preu de la venda que li féu Salvi 
i Pere Cristià, el qual Censal es feia als Aniversaris de l'església de Sant Julià de Ramis.

1720 Lluïció de censal 134370 1

Lluïció i cessió mitjançant Censal de preu 100 Lliures, fet i firmat per lo reverend Joan Thomàs, prevere i rector del Castellar, a Baldiri Thió i 
Sabater, de Cassà de la Selva.  Escriptura en mal estat degut a la humitat que no permet llegir part del doc

1735 Lluïció de censal 132298 2

Lluïció de Censal de 170 Lliures Barceloneses firmada pel Procurador del Reverend Tomàs Viader, a favor de Baldiri Thió, sabater de la vila 
de Cassà de la Selva.
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1735 Lluïció de censal 132297 2

Lluïció feta i firmada per Narcís Gruart i Joan Gruart, el seu fill, pagesos de la vila de Cassà de la Selva, a favor de Baldiri Thió, sabater de la 
mateixa vila.

1739 Lluïció de censal 137631 2

Lluïció de Censal de preu 60 lliures i pensió 3 Lliures feta i firamda pels Reverends Protectors de l'Església parroquial de Blanes, a favor de 
Bruno Gealbert i Aixides, aguller de la citada vila.

1740 Lluïció de censal 132299 2

Lluïció d'un censal de preu 74 Lliures, 16 Sous i 4 Diners barcelonesos, firmada pels Honorables Regidors en nom dels Administradors de 
l'Hospital de Pobres de la vila de Blanes, a favor de Bruno Gelabert i Aixides, aguller de la mateixa vila.

1740 Lluïció de censal 1481296 1

Lluïció de 400 Lliures barceloneses, feta i firmada per l'Il.lustre Capítol de la Seu de Girona, a favor de Maria Cabanelles i Rebassa, vídua 
relicta, tenutària, hipotecària i ususfructuària, pel seu Dot i Crèdits i Narcís Cabanelles, el seu fill.

1740 Lluïció de censal 1491377 1

Lluïció de censal de preu 70 Lliures barceloneses firmada per Joan Julià, pagès de la parròquia de Sant Aniol de Finestres, a favor d'Isidre 
Coll, pagès, del mateix lloc.

1741 Lluïció de censal 1461177 2

Lluïció d'un Censal de preu 49 Lliures i pensió anual 49 sous barcelonesos, feta i firmada pels reverends Curats i Administradors dels 
Aniversaris de l'església de Santa M. dels Turers, de Banyoles, a favor de Maria Cabanelles i Rabassa, vídua, i Narcís
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1742 Lluïció de censal 133328 1

En poder d'Ignasi Xiberta, notari de Cassà de la Selva, es feta la lluïció, per part de Francesc Sala, treballador de la pròpia vila, d'aquell 
Censal de 60 lliures que Pasqual feia a dit Oller. En el verso del mateix full hi ha diverses anotacions.

1744 Lluïció de censal 132301 2

Lluïció d'un Censal de preu 50 lliures barceloneses firmada pels Regidors de la vila de Blanes i en nom dels Administradors de la Capella de 
Nostra Sra. de l'Esperança, constituïda en l'esgléia de la mateixa vila, a favor de Bruno Gelabert i Aixides, aguller.

1745 Lluïció de censal 134380 1

Lluïció de Censal feta i firmada per Narcís Gruart, Joan Gruart, pagesos, pare i fill,  del veïnat d'Esclet a favor de Miquel Oller, reconeixent 
haver cobrat 100 Lliures corresponents al preu d'un Censal que tenia una pensió anual de 100 Sous

1745 Lluïció de censal 134383 1

Lluïció de censal feta i firmada per Narcís Dalmau i Josep Dalmau, pare i fill, pagesos del veïnat de Mosqueroles, a favor de Miquel Oller, 
pagès del veïnat d'Esclet, de 200 Lliures de preu i 200 sous de pensió anual.

1749 Lluïció de censal 134381 1

Lluïció de Censal de preu i propietat 150 Lliures barceloneses, feta i firmada pels Administradors i Misses d'Estaca de l'Església de Cassà de 
la Selva, a favor de Miquel Oller, pagès del veïnat d'Esclet, del terme de Cassà de la Selva.

1749 Lluïció de censal 1441107 2

Lluïció de Censal de preu 33 Lliures barcelonesese i pensió anual 33 sous de la mateisxa moneda, firmada pels Il.lustres Protectors dels 
Aniversaris del Monestir de Banyoles, a favor de Pere Trull, ferrer de Fontcoberta.
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1750 Lluïció de censal 134387 1

Lluïció i cessió feta per Grau Pujals i Salvador, mariner de la vila de Tossa, a favor de Miquel Oller i el seu fill Francesc Oller, pagesos del 
veïnat d'Esclet, del terme de Cassà de la Selva, d'un Censal de 100 Lliures de preu i 100 Sous de pensió anual

1751 Lluïció de censal 134388 1

Lluïció d'un censal de preu i propietat 200 Lliures barceloneses, feta i firmada pel reverend Baltasar Xiberta, prevere resident en la vila de 
Cassà de la Selva, en cert nom, a favor de Miquel Oller i Francesc Oller, el seu fill, pagesos del veïnat d'Esclet

1751 Lluïció de censal 142837 2

Josep Daunis, prevere i rector i Geroni Llobera, pagès, el present any obrers de l'Obra de l'església de Vilademí, reconeixen a Pere Trull, 
ferrer de Fontcoberta que per part del preu de la venda feta per Joan Canades, sabater de Fontcoberta, i per Miquel

1751 Lluïció de part de censal 1491379 1

Lluïció de 60 Lliures que són part d'un Censal de 160 Lliures, firmada pel Procurador del Administradors dels Aniversaris de l'Església 
parroquial de la vila de Vidreres, a favor de Francesc Castanyer, negociant de Banyoles,

1753 Lluïció de censal 1491380 1

Lluició de Censal de preu 100 Lliures barceloneses i de pensió anual 100 sous de la mateixa moneda, feta i firmada pel reverend Isidre 
Moner i Quer, prevere del Castell de la Pera, resident, com a Procurador de l'Honorable Pere Bahy i Puig, pagès

1757 Lluïció de censal 1491382 1

Lluïció de Censal de 50 lliures barceloneses feta pels reverends protectors de l'església parroquial de la vila de Figueres, al Procurador dels 
Elets de la Concòrdia el pare i fill, Mir de l'Església, pagesos de la parròquia de Sant Vicenç de Camós.
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1772 Lluïció de censal 132304 2

Lluïció de Censal de propietat 2.100 Lliures i pensió anual 63 Lliures barceloneses, feta i firmada pel Dr. Francesc Oller, clergue de Girona, 
com a Obtentor del Benefici de les Sogues i de Sant Francesc  Xavier, instituït, dins l'església de Cassà.

1775 Lluïció de censal 132305 2

Lluïció de Censal de preu i propietat 190 Lliures barceloneses, feta i firmada per Mariàngela Covarsí Mascaró Layret i Viola, i Narcís Covarsí i 
Mascaró, escrivent, son fill, de la vila de Cassà de la Selva, a favor de Francesc Oller, del veïnat d'Esclet.

1781 Lluició i aprovació d'un llegat. 132310 2

Lluïció i aprovació d'un llegat d'una casa feta i firmada per Caterina Oller Gelabert i Aixides, muller de Salvi Oller, pagès del terme de Cassà 
de la Selva, a favor de Francesc Gelabert i Aixides, aguller de la vila de Blanes

1783 Lluïció de censal 132311 2

Lluició d'un censal de preu 225 Lliures barceloneses, firmada pel Magnífic Benet Vilar en C.D.Dr., domiciliat  en la present ciutat de Girona, a 
favor de Salvi Oller, pagès del veïnat d'Esclet, del terme de Cassà de la Selva.

1785 Lluïció de censal 132312 2

Lluïció de censal firmada per Joan Bono, com a Procurador del reverend Miquel Vila, Prevere de l'Església parroquial de Santa Maria, de la 
vila de Pineda, de 300 Lliures Barceloneses, a favor de Salvi Oller, pagès del veïnat d'Esclet, del terme de Cassà.

1785 Lluïció de censal 132307 2

Lluïció de censal de preu 300 Lliures, firmada per l'obtetentor dels Aniversaris i Misses d'Estaca de l'Església parroquial de Quart, a favor de 
Salvi Oller, pagès del veïnat d'Esclet, de Cassà.
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1786 Lluïció de censal 132315 2

Lluició de censal firmada pel Procurador de l'Obtentor del Benefici baix invocació de Santa Anna i de Sant Narcís, fundat en el propi altar de 
Santa Anna, de l'esglesia parroquial de Cassà de la Selva, de la quantitat de 100 Lliures barceloneses.

1786 Lluïció de censal 132309 2

Lluïció amb cessió d'un Censal de preu 100 Lliures i pensió 3 Lliures barceloneses, feta i firmada pel Reverend Anton Orench, prevere 
resident a la vila de Maçanet de la Selva, com a obtentor del Benefici baix invocació de Santa Maria Antiga i Sant Grau,

1787 Lluïció de part d'un censal 132317 2

Lluïció de 100 Lliures barceloneses de preu i part d'un Censal de preu 150 Lliures, firmat pels Reverends Protectors de la Reverend 
Comunitat de l'església parroiquial de la vila de Blanes, a favor de Salvi Oller, pagès del veïnaat d'Esclet.

1797 Lluïció de censal 1461214 2

Nosaltres Maria Angela Serarols Güell i Tura, muller en segones núpcies de Feiu Serarols, bracer de la parròquia de Sant Aniol de Finestres, 
que en primeres ho fou de Miquel Güell, difunt ferrer de la mateixa parròquia, i Josep Serarols, també bracer.

1797 Àpoca i lluïció de censal 1491414 1

Àpoca i lluïció d'un Censal de preu 203 Lliures i 10 Sous, firmada pel Procurador dels Aniversaris del Monestir d'Amer, a favor de Josep Coll i 
Batlle, pagès de Sant Esteve de Llémena.

1797 Lluïció de censal 1491415 1

Lluïció d'un Censal de 200 Lliures i pensió anual de 6 Lliures, firmada pels Procuradors de la Col.legiata de Sant Feliu de Girona, a favor de 
Narcís Moriscot i a Francesc Mir de l'Església, pagesos, de la praròquia de Sant Vicenç de Camós.



Inventari Pàgina 135

10/08/2019Data:
(per nivell)

AMCS - Fons Oller

Cronologia Títol CapsaCodi

Documentació patrimonal Crèdit i endeutament Lluïcions de censals i 
violaris

01.02.07.05.000.00.0 FAMÍLIA I PATRIMONI

Carpeta

1797 Lluïció de censal 1491413 1

Lluïció de Censal, de preu i propietat 165 Lliures i pensió anual 4 Lliures i 13 Sous barcelonesos, firmada pel legítim Procurador del Reverend 
Joan Maynau, com a Obterntor del Benefici baix invocació dels Sants Pere i Pau en l'església parroquial

1798 Lluïció de censal 1491417 1

En la Teca dels Comuns Dipòsits de la Tresoreria de la Santa Església de Girona, va ser dipositada a favor del Reverend Administrador dels 
Aniversaris i Missses d'Estaca de la parroquial església de Sant Pere Despuig de la Vall de Bianya, 182 Lliures.

1803 Lluïció i cessió de censal 132318 2

Lluició i cessió de Censal de preu i propietat 200 Lliures barceloneses, firmada per Salvi Oller, pagès del veïnat d'Esclet, del terme de Cassà 
de la Selva, a favor de Joan Bassets, pagès masover del mateix terme.

1804 Lluïció de censal 132319 2

Lluició d'un Censal de preu 200 Lliures barceloneses feta i firmada per Salvi Oller, pagès del veïnat d'Esclet, del terme de Cassà de la Selva, 
a favor de Jaume Cavarrocas i un altre Jaume Cavarrocas, pare i fill, pagesos.

1806 Lluïció de censal 1441126 2

Lluïció de 200 Lliures a compliment d'un Censal, feta i firmada per lo reverend Pare Corrector i Convent de Sant Francesc de Paula de 
mínims de Girona, a favor de Rosa Fages i Vila, muller de Ramon Fages, botiguer de la vila de Banyoles.

1816 Lluïció de censal 1631973 3

Lluïció de Censal firmada per Miquel Marió, menestral del lloc de Galliners a favor de Pere Coll, també menestral, del lloc de Galliners, de 
preu  50 Lliures.



Inventari Pàgina 136

10/08/2019Data:
(per nivell)

AMCS - Fons Oller

Cronologia Títol CapsaCodi

Documentació patrimonal Crèdit i endeutament Lluïcions de censals i 
violaris

01.02.07.05.000.00.0 FAMÍLIA I PATRIMONI

Carpeta

1828 Lluïció de censal 1431033 2

Lluïció de Censal firamda pels Obrers de l'església de Fontcoberta, a favor d'Antoni Frigola, pagès de Vilademuls, del Censal de 145 Lliures 
de preu i propietat, quantitat que fou dipositada en la Teca de la Tresoreria de la Seu de Girona.

1828 Lluïció de censal 1431044 2

Lluïció que firma el Procurador dels Aniversaris i demés Pietoses Fundacions de la parroquial església de Santa M. dels Turers, de la vila de 
Banyoles, a favor d'Antoni Frigola, pagès de Vilademuls, de la quantitat de 202 Lliures i 2 Sous barcelonesos.

1830 Lluïció de censal 132320 2

Lluïció de 300 lliures barceloneses de capital i pensió anual 9 Lliures que és part de número i pel total compliment d'un Censal de preu 900 
Lliures i pensió de 27 Lliures, feta i firmada per l'Obtentor del Benefici fundat

1835 Lluïció de censal 1431048 2

Lluïció amb cessió de drets d'un censal de preu 150 Lliures barceloneses firmada pel Dt. Joaquim Vilamala i Franquesa, causídic de la ciutat 
de Girona, com a Procurador del Reverend Joan Torras, prevere Beneficiat de Besalú, com a ecònom de cert Benefici

1841 Lluïció de censal 1471271 2

Lluïció de Censal de propietat 1.500 Lliures barceloneses firmada pel reverend Miquel Vilardell, prevere i Rector de la parroquia d'Arenys 
d'Empordà, com a Obtentor de Benefici baix invocació de Nostra Senyora del Roser, de l'església de Vilaür.

1847 Lluïció 163878 3

Notda: Escriptura malmesa, li manca bona part dels text del marge dret i també la part inferior. Lluïció firmada per un tal Benet, treballador del 
lloc de Crespià, com a Administrador del Bassí d'Ànimes de la parroquial esglesia de Crtespia ? Import d'un 
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1851 Lluïció de censal 1441090 1

Lluïció de Censal feta i firmada per Ramon Mas i Mir i Francesca Mas i Pujol, pare i filla, en la qualitat d'usufructuari, el primer, i de 
propietària, la segona, del patrimoni de Pujol de Fontcoberta, a favor de Bonaventura Frigola, pagès del lloc de Vilavenut.

1851 Lluïció de censal 1631979 3

Lluïció de Censal feta pels Obrers de la Parroquial Església del llloc de Centenys a favor d'Isidre Llorà, sastre de Fontcoberta i de 
Bonaventura Frigola, pagès de Vilavenut, de la quantitat de 35 Lliures.

1866 Lluïció de censal 1491477 1

Lluïció de censal de capital 84 lliures barceloneses, atorgada per Josepo Gaubert, veí de Girona, a favor de Jaume Coll, veí de Camós.

1886 Lluïció de censal 1431064 2

Redempció de Censal atorgada pels germans en  Florenci Pagés i Coll i de Martirià Pagès i Coll, de Banyoles a favor de Josep Frigola i 
Armengol, de Fontcoberta,  de preu 200 ptes. Iguals a 100 llures barceloneses.

Cronologia Títol CapsaCodi
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1636 Reconeixement 1601607 2

Joan Casalins Aixides, mariner de Blanes, reconeix a un altre mariner de la mateixa vila, el seu gendre, etc. Document en molt mal estat amb 
la tinta diluïda en la seva totalitat i de lectura molt dificultosa.
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1658 Debitori 137592 1

Nosaltres Sebastià Aixides, mariner de Blanes, i Pere Aixides, argenter, de la mateixa vila, el seu fill, confessem i reconeixem deure a Josep 
Billoch, manyà de la pròpia vila, 50 Lliures barceloneses i prometem pagar-les l'any vienent en semblan dia.

1680-1690 Debitori de Pere Mestres, del mas Capçana de Cassà 133322 1

Pere Mestres i Sabater i la seva muller Marianna, pagesos, del mas Capçana, del terme de Cassà de la Selva firmen debitori de 200 lliures 
moneda d'argent  a Jaume Vidal.

1687 Debitori de Sebastià Aixides 137601 1

Memorial del que deu Sebastià Aixides a Geroni Colomer i Pasqual.  Nota: Escriptura molt diluïda i difícil de llegir.

1690 Reconeixement de deute 137603 1

Geroni Colomer i Pasqual de Girona, confessa a Sebastià Aixides, de Blanes, deure-li 11 Lliures barceloneses.

1710 Deutes de Rafael Andreu a Sebastià Aixides, de Blanes 1441081 1

Estat de comptes del que està devent el difunt Rafel Andreu, a Sebastià Aixides, de Blanes, amb detall de tots els conceptes que integren el 
deute.

1741 Reconeixement 1451137

 Narcís Cabanelles, calçater de la vila de Banyoles, confessa i reconeix a Pere Rabassa, moliner de fanina, de la mateixa població, que li ha 
pagat 300 Lliures barceloneses corresponents a les mateixes que li havien lliurades

1767 Debitori 136512 3

Debitori i en son cas Censal fet i firmat per Caterina Gelabert i Aixides i Casellas,  en els noms de tenuntària i hipotecària de la universal 
heretat i béns que foren de difunt Bruno Gelabert i Aixides, son marit, a favor de Geroni Planella i Renobau
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1799 Debitori 1611640 2

Debiroi de 140 Lliures barceloneses firmat per Salvi Mir del Calvell, Francesc Jofre i Mir del Calvell, pagesos, i MaRIANNA Mir del Calvell i 
Jofre, a favor de Vicen´Congost, pagès, tots del poble de Sant Vicenç de Camós, de la quantitat de 140 Lliures

1804 Debitori 149838 1

Debitori de 60 Lliures, firmat per Francesc Mir de l'Església, a favor de Francesc Vilarnau, pagesos, els dos, de Sant Vicenç de Camós.

1812 Reconeixement de deute 1431007 2

Josep Fages, de Banyoles reconeix deure a Per i Antoni Frigola de Vilavenut, la quantitat de 18 Lliures i 15 Sous que promet tornar després 
de la propera collita.

1814 Debitori 1491323 1

Debitori de 100 Lliures barceloneses i en son cas augment de preu firmat per Francesc Mir de l'Església, de Camós, la seva filla i el seu 
gendre, a favor d'Antònia Gual i Mach, de Banyoles.

1815 Reconeixement de deute 1431008 2

Josep Fages confesa deure a Pere i Antoni Frigola, masover de Vilavenut, pels extraordinaris de 1814 la suma de 67 Lliures i 3 Sous, que 
promet tornar després de la propera collita de grans.

1817 Debitori 1481318 2

Debitori de 100 Lliures barceloneses i en el seu cas venda perpètua d'un tros de terra que firma Joan Casademont, menestral, de Vilavenut, a 
favor de Mónica Mateu, vídua, habitant a Barcelona.
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1818 Anotacions de rebuts i debitoris 142862 3

Joan Coll i Casamitjana, pagès de St. Esteve de Llémena, reconeix deure a Joan Patller, notari de Banyoles, 45 Lliures, en motiu de salaris 
d'escriptures ja lliurades i manifesta que els hi pagarà el proper dia 15 d'agost.

1820 Debitori 1491448 1

Debitori de 150 Lliures, 14 sous i 2 diners firmat per Josep Camps, del Torn, a favor de Joan Coll i Casamitjana, de Sant Esteve de Llémena.

1830 Debitori 1491451 1

Debitori firmat pels consorts Joan i Rosa Coll Casamitjana i Mir, pagesos propeitaris de Sant Esteve de Llémena, a favor de Joan Canal, jove 
ferrer, natural de Sant Esteve de Bas, de la quantitat de 420 Lliures barceloneses.

1864 Debitori 1481336 2

En Jaume Frigola i Besalú, propietari solter, veí de Vilavenut, reconeix deure a Bonaventura Frigola i Sarquella, propietari, del mateix poble, 
la quantitat de 2.000 Rals de billó, que els hi ha deixat per atendre els seus compromisos.

1865 Promesa 1471286 2

Compareixen d'una part en Sebastià i en Josep Soler i Faras, pare i fill, propietaris, veïns del poble d'Ollers i, d'altra part, en Bonaventura 
Frigola i Sarquella, propietari, veí de Vilavenut, i diuen: Que segons una altra escriptura autoritzada

1880 Debitori 1621697 3

Maria Sala, vídua de Pere Soler, agrimensor, deu a Josep Frigola, de Vilavenut, 48 duros, els qual van sense pensió i a pagar bon punt sigui 
possible i abans de 4 anys. Firma per la Maria Sala, en el seu nom, en Martirià Soler i Sala.
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1881 Debitori 1481344 2

Debitori firmat per Jaume Coll Casamitjana i Mir, viudo, veí de Camós, en el que confessa deure al seu gendre, en Josep Frigola i Armengol, 
pagès de Vialvenut, la quantitat de 4.576,50 ptes.que el segon té prestades al primer.

1882 Debitori 1471289 2

Escriptura deteriorada a la qual li manca el text de part del costat dret.  Compareix, d'una part,  en Jaume Coll, de St. Vicenç de Camós, i 
d'altra part en Josep Frigola i Armengol, propietari veí de Vilavenut, i manifesten que per escriptura autor

1882 Debitori 1481346 2

Debitori atorgat per Jaume Coll Casamitjan i Mir, veí de Camós, a favor de Josep Frigola i Armengol, el seu gendre, veí de Vilavenut,  
reconeixent, el primer, que deu, al segon, la quantitat de 4.387,50 ptes.

1883 Debitori 1481349 2

D'una part Jaume Coll Casamitjana i Mir, propietari veí de Sant Vicenç de Camós i, d'altra part, en Josep Frigola i Armengol, propietari de 
Vilavenut, manifesten que amb escriptura del 9-11-188, el primer facultà, al segon, el seu gendre.

1884 Debitori 1481351 2

Jaume Coll Casamitjana i Mir, propietari de Sant Vicenç de Camós, confessa que deu a Josep Frigola i Armengol, propietari de Vilavenut, la 
quantitat de 901 ptes. i li firma carta de debitori.

1885 Reconeixement 1621708 3

Josep Anglada, com a Dipositari que fou dels fons municipals de Fontcoberta durant els anys econòmics de 1876, 1877 i 1878 declaro que 
les 148,85 ptes. Del comptes d'aquests anys, les 128,47 ptes correspoinen a Josep Frigola i Armengol
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1887 Debitori 1481358 2

Debitori de 4.000 ptes., atorgat per Josep Frigola, a favor de Josep Grau, veí, el segon, del poble de Maià i, el primer, del poble de Vilavenut.

1900 Promesa de Josep Frigola, de Vilavenut, i altres de pagar a diversos creditors 1631991 3

Promesa atorgada pels consorts i fill, Josep Frigola i Armengol, Teresa Coll i Congost, i Bonaventura Frigola i Coll, veïns del poble de 
Vilavenut, municipi de Fontcoberta, de pagar a diversos creditors.

1914 Reconeixement de deute 143964 1

Narcís Oller i Vila, reconeix a Rita Geli i Bas, de Cassà, que li deu en concepte del sous de fer de craida en la casa del citat Oller, fins el dia 
31 de gener del present any , la quanitaat de 1.500 Ptes.

Cronologia Títol CapsaCodi
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1891 Escriptura de préstec de Josep Frigola a favor de Josep Llorens 1481363 2

Escriptura de préstec atorgada per Josep Frigola i Armengol, propietari, de Vilavenut, a favor de Josep Llorens i Guardiola, resident a Sant 
Esteve de Llémena, de la quantitat de 6.000 ptes, i promet, el propi Frigola, la seva devolució dins el termini
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Rendiment dels beneficis de les Sogues i del Carme de Cassà 1601602 2

Full de paper on hi ha relacionats els capitals de diferents Censals i les pensions anuals generades.  El capital de les Sogues és de 4.157 
Lliures i les pensions de 124 Lliures, 5 Sous i 8 Diners.  El capital de benefici del Carme és de 5750 Lliures.

1762 Fundació del benefici del Carme 1264

Institució i fundació d'un Benefici simple baix la invocació de Nostra Senyora del Carme, de l'església parroquial de Sant Martí de la vila de 
Cassà de la Selva, feta i firmada per Francesc Oller, pagès del veïnat d'Esclet, de la parròquia de Sant Martí, 

1762 Fundació del benefici del Carme, de Cassà 12748 1

Francesc Oller, senyor útil i propietari del mas Oller, del veïnat d'Esclet, fill de Miquel Oller i de Maria Oller, difunts, pagesos del mateix 
veïnat, en lloança i glòria de nostre Sr. Déu i de la seva Mare Santíssima, per remei de la meva ànima.

1762 Certificat de fundació del benefici del Carme 134391 1

Certificat donant fe que en acte fet pel Notari, Narcís Palahí, de Girona, als 5 de febrer de 1762, en Francesc Oller, pagès de Cassà de la 
Selva, va fundar un Benefici sota el títol i en l'altar de la Verge del Carme, de l'església de Cassà de la Selva, 

1771 Fundació d'un Benefici a l'Altar de ntra. Sra. de les Sogues i de Sant Francesc Xavier 12749 1

Jo Francesc Oller, pagès del veïnat d'Esclet, terme de Cassà de la Selva, fill de Miquel Oller i de Maria Oller i Simon, cònjuges difunts, en 
sufragi de la meva ànima i la dels meus difunts pares, decreto institueixo i fundo en l'Altar o Capella de Ntra. Senyora de les Sogues.

1771 Col·lació i posessió d'un benefici 135451 1

Col·lació i possessió del perpetu simple eclesiàstic Benefici, sota el títol de la Verge Maria de les Sogues i de Sant Francesc Xavier, fundat 
en l'altar de la Capella de la Verge Maria de les Sogues, de l'església parroquial de Cassà de la Selva.
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1775 Augment de dotació del benefici de Nostra Senyora del Carme de Cassà 12751 1

Augment de 1.000 Lliures barceloneses en propietats de Censals al Benefici sota invocació de Ntra. Sra. del Carme, en l'Altar o Capella de la 
mateixa invocació de l'església parroquial de Sant Martí de la vila de Cassà de la Selva.

1776 Renúncia d'usdefruit 1263

Renuncia de l'usdefruit i de difrerents coses feta per Anna Planella i Thió, vídua de Baldiri Thió, difunt, sabater de la vila de Cassà de la 
Selva, a favor del reverend Anton Oller, prevere i Obtentor del Benefici.

1776 Instància 12890 1

Narcís Mascaró, escrivent de Cassà, com a procurador del Reverent Antoni Oller, prevere i Obtentor del Benerfici de Ntra. Sra. Del Carme 
instituït a l'església de Cassà de la Selva, en motiu d'haver donat el Sr. Baldiri Thió, difunt sabater, de Cassà,,,

1777 Augment de dotació del benefici de Nostra Senyora del Carme de Cassà 12754 1

Augment fet al Benefici baix invocació de Nostra Sra. del Carme, en l'església parroquial de Sant Martí de la vila de Cassà de la Selva, 
fundat. Fet pel reverend marmessor dels béns que foren de Baldiri Thió, difunt sabater de la present vila.

1777 Compte del benefici del Carme de Cassà 143928 1

Compte del que existeix i s'ha cobrat pel propi Anton Oller, prevere de Vidreres, com a Obtentor del Benfici de Ntra. Senyora del Carme, de 
l'església de Cassà de la Selva, amb detall dels Censals i de les garanties de cada un d'quests censals.

1785 Instància 1491405 1

Pere Mir Clergue de Camós, suplica  que té un Benefici que està sota la invocació de Santa Magadalena i en temps anteriors de Sant Pau de 
Novas, el qual està dotat de 36 misses a raó de 6 Sous cada una, en una capella del mateix lloc
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1806 Augment de la dotació del Benefici de Ntra. Sra. de les Sogues i de Francesc Xavier, de l'església de Cassà. 12759 1

Salvi Oller, pagès, del veïnat d'Esclet, del terme de Cassà de la Selva, fill i hereu  del difunt  Francesc Oller, pagès d'Esclet, i fundador del 
Benefici indicat, cedeix al citat benefici un censal de 1.000 Lliures, per augmentarne la dotació.

1810 Possessió de Martí Oller del benefici del Carme, de Cassà 12615

Com a escrivà de les vicaries eclesiàstiques el Dr. Costas, Certifica: Que en el manual de col.lacions de beneficis de l'any 1806, consta que a 
24 de setembre del mateix any es donà possessió al clergue Martí Oller, estudiant, del benefici del Carme

1820 Instància 1471260 2

Silvestre Bruguets, Procurador del reverend Joan Gener, Obtentor del Benefici sota invocació de Nostra Senyora del Roser, fundat en 
l'esgléisa parroquia de Vilaür, en qualitat d'Administrador de la Causa Pia del mas Gener, en acte de Josep Pagès

1820 Instància 1471261 2

Silvestre Bruguets, procurador del reverend Joan Gener, Obtentor del Benefici sota invocació de Nostra Senyora del Roser, fundat en 
l'església parroquial de Vilaür, en Actes de Josep Pagès, en nom de pare i legítim Administrador dels béns

1827 Document sobre el benefici del Carme 12614

El Bisbe de Girona l'Il.lustrissim i reverendissim en Crist pare i Sr. Dionís Castaño i Bermúdez, havent-li presentat la nominació feta per 
Guillem Oller, d'Esclet, de Cassà de la Selva, a favor de Martí Oller i Vidal, estudiant

1827 Possessió del benefici del Carme, a favor de Jeroni Oller 12612

Geroni Oller, d'Esclet, de Cassà de la Selva, en trobar-se vacant, per mort del beneficiari  reverend Francesc Vidal , prevere i rector del lloc 
de Corts i Mata,  el Benefici fundat sota la invocació de Nostra Sra. del Carme
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1827 Amortització 143879 1

S'han debut de Martí Oller i Vidal, per mans de Martí Oller, prevere Beneficiat d'aquesta església, la quantitat de 960 Rals de billó 
corresponents  a l'anualitat del Benefici de Ntra. Sra. del Carme, de Cassà de la Selva

1827 Nomenament d'ecònom del benefici del Carme de Cassà 1431031 2

Martin Matute, prevere Dr., en ambdós Drets Provisor Vicari General i Oficial, previ el dictamen fiscal, ha adjudicat en qualitat d'ecònom el 
Benefici amb títol a l'Altar de Ntra. Sra.  del Carme de l'església parroquail de la vila de Cassà de la Selva.

1828 Liquidació de pensions del benefici del Carme, de Cassà 143882 1

Nota de les pensions cobrades a favor de l'Obtentor del Benefici del Carme, corresponents a l'any 1828. Consten 11 titulars que paguen en 
total 139 Lliures, 10 Sous i 9 Diners.

1828 Nota de les partides del benefici del Carme, de Cassà 1501503 1

Nota del que toca al difunt Rector de Cors, del Benefici del Carme, qui morí als 28-3-1827. Detall de les partides que pugen 213 Lliures. 13 
Sous i 1 Diner.  Avui dia 31 de setembre de 1828 he rebut de Pere Català, de la vila de Cassà, 120 Lliures

1829 Censal creat per Pere Cervià, de Franciac, a favor del benefici del Carme 12644 3

Pere Cervià, pagès de Franciac, creà i vengué a l'Obtentor del Benefici de ntra. Sra. Del Carme instituït a l'altar de la mateixa invocació dins 
l'església parroquial de Cassà de la Selva, el reverend Martí Oller, clergue de la ciutat de Girona.. Preu 300 Lliures i pensió anual de 9 Lliures 
barceloneses.

1830 Despeses d'un dipòsit a favor del benefici del Carme, de Cassà 143884 1

Detall de les despeses del dipòsit de 300 Lliures corresponent a les entrades i eixides.  L'import fou esmerçat a favor del Benefici del Carme, 
de l'església de Cassà de la Selva i el va prendre a cens en Pere Gotarra, de Llagostera.
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1830 Liquidació del benefici del Carme, de Cassà 143885 1

Nota de les pensions cobrades a favor de l'Obtentor del Benefici de Ntra. Sra. del Carme, corresponent a 12 titulars, per un import de 153 
Lliures i 9 Sous.

1831 Liquidació del benefici del Carme, de Cassà 143887 1

Nota de les pensions cobrades a favor de Benefici de Nostra Senyora del Carme, de Cassà, corresponent a l'any 1831, on hi consta el 
cobrament a 12 titulars, per un import total de 141 Lliures i 9 Sous.

1831 Subsidi eclesiàstic 143886 1

Subisidi eclesiàstic sobre el Benefici de Ntra. Sra. del Carme, a pagar pel seu Obtentor Martí Oller, clergue, corresponent a l'any en curs, quin 
import es de 1 Lliura, 13 Sous i 9 Diners, a ingressar a l'Administració General de l'Església de Girona.

1832 Liquidació del benefici del Carme, de Cassà 143888 1

Nota de les pensions cobrades del Benefici de Ntra.Sra.  del Carme, de l'any 1832, on hi figuren 15 titulars, amb un import total de 148 Lliures 
i 10 Sous.

1833 Liquidació de pensions del benefici del Carme, de Cassà 143890 1

Nota de les pensions cobrades del Benefici de nostra Senyora del Carme, corresponents a l'any 1833, on hi figuren 18 titulars, per un import 
total de 192 Lliures.

1833 Subsidi eclesiàstic 143889 1

Subisidi eclesiàstic sobre el Benefici de Ntra. Sra. del Carme, de l'església de Cassà de la Selva, a pagar pel seu Obtentor, en Martí Oller, 
clergue, corresponent a l'any 1833, per un import de 1 Lliura i 17 Sous, a ingressar a La Col.lecta de l'Església
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1834 Liquidació de pensions del benefici del Carme, de Cassà 143892 1

Nota de les pensions cobrades durant l'any 1834, del Benefici de Ntra. Senyora del Carme, on hi consten 15 titulars, amb un total de 160 
lliures i 10 Sous barcelonesos.

1835 Circular del govern eclesiàstic 143894 1

El Vicari General Governador, comunica a l'Obtentor del Benefici de Ntra. Senyora del Carme, que el Capità Gral. de l'Exercit i Principat 
degut a les  recents Reals Ordres es continuarà cobrant la taxa imposada l'any anterior i que ara es pagarà per qudri

1835 Subsidi eclesiàstic 143893 1

Subsidi corresponent al Benefici de Ntra. Senyora del Carme de Cassà, a pagar pel seu Obtentor el Sr. Martí Oller, de la quantitat de 1 Lliura 
i 10 Sous barcelonesos, corresponent a l'any 1835.

1836 Subsidi eclesiàstic 143898 1

Subsidi a pagar per l'Obtentor del Benefici de Ntra. Senyora del Carme, de l'església de Cassà, el qual està a càrrec de Pere Català, per un 
import de 18 Lliures i 15 Sous, com a  distribució de la Contribució Extraordinaria que la Comissió d'Armaments

1836 Subsidi eclesiàstic 143895 1

Subsidi eclesiàstic corresponent al Benefici de Ntra. Senyora del Carme, a pagar pel seu Obtentor, Martí Oller, de la quantiat de 2 Lliures i 5 
sous.

1837 Subsidi eclesiàstic 143899 1

Subsidi a pagar per l'Obtentor del Benefici de Ntra. Senyora del Carme, el Sr. Martí Oller, de la quantiat de 3 Lliures i 15 Sous barcelonesos.
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1837 Subsidi eclesiàstic 143900 1

Subsidi sobre el Benefici de Nostra Senyora del Carme, a satisfer pel seu Obtentor Narcís Fonalleras, de Llagsotera, per un import de 3 
Lliures i 13 Sous barcelonesos.

1843 Acte de reconeixement de propietat dels beneficis del Carme i de les Sogues a favor de Jeroni Oller 12623 2

Geroni Oller i Gelabert, del veïnat d'Esclet, del terme de Cassà de la Selva, reclama l'adjudicació dels béns i rendes dels Beneficis fundats 
per Francesc Oller, pagès propietari que havia sigut del terme citat, un fundat el 5 de febrer de 1772.

1843 Certificat i canvi de titular del Benefici de Ntra. Sra. de les Sogues, de Cassà 12768 1

Salvi Oller, pagès del veïnat d'Esclet, de Cassà, fill  i donatari universal de Francesc Oller, difunt, demana que en haver quedat vacant per 
òbit del reverend Francec Oller, darrer Obtentor benefici de Ntra. Sra. De les Sogues i de Sant Frances Xavier

1846-1851 Compte de recaptacions del benefici del Carme de l'any 1846 12628 2

Dos fulls on en el primer R i V es fa detall de les recaptacions fetes pel Procurador del Benefici del Carme, el Sr. Salvi Català, durant l'any 
1846 i que foren pagaes en metàl.lic al pare del titular.   Hi ha detall de tes partides cobrades des de l'any 

1847-1848 Nota de les pensions cobrades del Benefici del Carme de la casa Oller i rebut pel cobrament de 124 misses 
dels anys 1847 i 1848

12619 2

Nota de les pensions cobrades als Srs. Güell, Matas, Bosch, Servià, Ruscalleda, Gruartmoner, Pou, Boada, Covarsí i Fradera;  I rebut a favor 
del Sr. Salvi Català, procurador, de 46 Lliures i 10 Sous, pr la celebració de 124 misses a 7 sous la missa.

1847-1849 Estat general dels productes generats pel Benefici del Carme, de l'església de Cassà de la Selva 12627 2

Josep Oller i Vidal fa detall dels rendiments del  Benefici indicat durant el període que no tingué Obtentor, des del 18-3-1847 fins al 14-3-
1849.  Consten el nom de cada titular de Censal, l'import del Censal i les pensions anuals generades.
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1849 Detalls dels rebuts corresponents al Benefici del Carme 12620 2

Dos rebuts: un de misses i l'altre de poders lliurats per Català per passar comptes.  També detalla que Pere Català cessà com a procurador 
del Benefici del Carme el dia 15 d'abril de 1848, per haver estat subsituït, sens que s'indiqui el nou titular.

1849 Estat dels rèdits del benefici del Carme, corresponents a Martí Oller i Vidal. 12626 2

Quadern de 4 fulls R i V  amb un preàmbul indicant les dificultats de cobrar els rèdits del Benefici degut a la Guerra i a la  mobilització del 
titular. Segueix detall dels endarreriments que posteriorment van ser cobrats dels rèdits del citat Benefici.

1849 Petició per recuperar els fruits del Benefici del Carme, de l'església de Cassà. 12625 2

A la data resenyada Candi Oller i Josep Oller i Vidal, es presentaren davant de l'Il.lustre Sr. Vicari General i Oficial, per a demanar-li s'hi 
hauria manera de poder utilitzar els rèdits o fruits del Benefici del Carme, fundat a l'església parroquial de Cassà

1858 Relació de les rendes del Benefici del Carme, de l'església de Cassà de la Selva. 12629 2

Josep Oller i Vidal presenta a la Contaduria d'Hipoteques, de Girona, relació de les rendes produïdes pel Benefici del Carme, de Cassà de la 
Selva, amb detall de cada titular dels diferent Censals, el Notari que autoritzà l'escriptura

1881-1905 Llevador que conté tot el que s'ha pagat i gastat del benefici del Carme de Cassà fet per Oller 12621 2

Quadern de 6 fulls on només hi ha anotacions al full núm. 2 R i V.  Relació de les misses que tenen obligació de ser celebrades pel Benefici 
del Carme i estan cobrades fins a novembre de 1881.  El llistat arriba fins a l'any 1905.

1882 Liquidació del benefici de les Sogues 143932 1

Detall dels cobrament i despeses corresponents al Benefici indicat elaborat pel citat Francesc Oller, de l'any 1882. Hi queden adjuntats 4 
rebuts referits també al mateix Benefici.
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1882 Liquidació del benefici de les Sogues 143931 1

Detall dels cobraments i despeses corresponents a l'any 1881 del Benefici de Ntra. Senyora de les Sogues, de Cassà de la Selva, 
confeccionat pel citat Josep Oller.

1884 Liquidació del benefici de les Sogues 143935 1

En Josep Oller i Vidal, presenta la liquidació de cobrament i pagaments corresponents al Benefici de les Sogues, de Cassà de la Selva, al 
seu propietari Narcís Oller i Vila, d'Esclet.  Hi van adjunts 4 rebuts referits a partides de la citada liquidació.

1884 Liquidació del benefici de les Sogues 143934 1

Josep Oller i Vidal, presenta liquidació corresponent a l'any 1883 dels cobrament i pagaments  del Benefici de les Sogues, de Cassà de la 
Selva, al seu propietari en Francesc Oller i Vila, d'Esclet.

1885 Liquidació del benefici de les Sogues 143936 1

Josep Oller i Vidal, presenta la liquidació de cobraments i pagaments corresponent al Benefici de les Sogues, de Cassà de la Selva, de l'any 
1885, al seu propietari en Narcís Oller i Vila, d'Esclet.  Hi van adjunts dos rebuts referits a  partides liquidades.

1886 Liquidació del benefici de les Sogues 143937 1

En Josep Oller i Vidal, presenta liquidació dels cobraments i pagaments referits al Benefici de les Sogues, de Cassà de la Selva, al seu 
propietari, en Narcís Oller i Vilda, d'Esclet, corresponent a l'any 1886. Hi van adjunts dos rebuts corresponents a pa

1889 Resum de comptes del benefici de les Sogues 131160 2

Compte del que en Josep Oller i Vidal, va lliurar a Narcís Oller i Vila, d'Esclet, del que ha estat pagat i cobrat corresponent al Benefici de les 
Sogues.
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1890 Resum de comptes del benefici de les Sogues 131161 2

Compte del que en Josep Oller i Vidal, va lliurar a Narcís Oller i Vila, d'Esclet, del que ha estat pagat i cobrat corresponent al Benefici de les 
Sogues.

1890 Liquidació anual del benefici de les Sogues (1890) 1631069 3

Josep Oller i Vidal, de Sta. Coloma de Farners, presenta liquidació del Benefici de les Sogues, de Cassà de la Selva, corresponent a l'any 
1890, al seu propietari en Narcís Oller i Vila, d'Esclet.

1891 Liquidació anual del benefici de les Sogues (1890) 143942 1

Josep Oller i Vidal, de Sta. Coloma de Farners, presenta la liquidació de cobraments i pagaments de l'any 1890, corresponent al Benefici de 
les Sogues, al seu propìetari, en Narcís Oller i Vila, d'Esclet.

1894 Resum de comptes delbenefici de les Sogues 131164 2

Josep Oller i Vidal, firma rebut a favor de la casa Oller, d'esclet, de 556 Rals, a compte del Debitori de 1892 Rals.  Rebut signat per Aleix 
Llorens, prevere, a favor de Josep Oller i Vidal, de Sta. Coloma, de 26,40 ptes.

1895 Esborrany d'instància de Josep Oller i Vidal al bisbe de Girona 12637 2

Josep Oller i Vidal com a apoderat de Narcís Oller, propietari de Cassà, manifesta tenir els Beneficis que li foren adjudicats en temps de 
l'Amortització, denominats de les Sogues i del Carme fundats en l'església parroquial de Cassà.

1895 Liquidació anual del benefici de les Sogues (1895) 143945 1

Josep Oller i Vidal presenta liquidació del Benefici de les Sogues, de Cassà de la Selva, corresponent a l'any 1895, al seu propietari en 
Narcís Oller i Vila, d'Esclet.  Hi van adjunts 4 rebuts referits a partides del citat Benefici.



Inventari Pàgina 153

10/08/2019Data:
(per nivell)

AMCS - Fons Oller

Cronologia Títol CapsaCodi

Documentació patrimonal Beneficis. Causes pies. 
Patronats

01.02.08.00.000.00.0 FAMÍLIA I PATRIMONI

Carpeta

1899 Liquidació anual del benefici de les Sogues (1898) 143947 1

Josep Oller i Vidal, de Sta. Coloma de Farners, presenta la liquidació dels comptes del Benefici de les Sogues, de Cassà de la Selva, al seu 
propietari en Narcís Oller i Vila, d'Esclet, corresponent a l'any 1898.

1903 Estat de comptes del benefici de les Sogues 131173 2

Compte de càrrec que el citat Procurador fa a Narcís Oller i Vila, d'Esclet, del Benefici de Notra. Sra. De les Sogues, de Cassà.

1903 Liquidació de comptes 136543 3

Tercer compte de càrrec que el subscrit Procurador, fa a Narcís Oller i Vila, d'Esclet, del terme de Cassà de la Selva, referents soalement a 
les pensions de censals del Benefici sota invocació de Nostra Senyora de les Sogues i de Sant Francesc Xavier.

1908 Estat de comptes del benefici de les Sogues 131196 2

Detall dels comptes que en Josep Oller i Vidal, lliurà a Narcís Oller i Vila, de Cassà de la Selva, sobre el cobrament i pagaments fets per 
compte del Benefrici de les Sogues, de l'església de Cassà de Selva.

1914 Estat de comptes del benefici del Carme 131217 2

Comptes presentats per Narcís Oller, com a Apoderat d'ell mateix de tot el que s'ha cobrat i pagat, provinent del Benefici de Ntra. Sra. del 
Carme, de l'església de Cassà de la Selva, durant el present any.,

1915 Reconeixment de deute 136567 3

Joaquim Bosch i Vilallonga, propietari de Llambilles, reconeix en la seva qualitat de successor d'Antoni Bosch,, el seu difunt avui, que li 
correspon a ell assumir el Censal a favor de l'Obtentor de Benefici de Nostra Senyora del Carme.
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1920 Liquidació del benefici del Carme, de Cassà 143883 1

Nota de les pensions cobrades a favor de l'Obtentor del Benefici del Carme, de Cassà de la Selva, l'any 1829.  Consten 13 titulars que 
paguen en total 196 Lliures i 10 Sous.
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Detall de diversos pagaments 1411743 2

A Juvert, 21; Adroher 14,40; Dalmau: 19,40; Tibau: 21,25; Campaner: 12; Rectoria: 127; Esquela Norte: 20.  Total 235,05.

Detall de les plantacions d'oliveres 1601591 2

Oliveres plantandes quin import serveix de crèdits. Es detallen els següents: Olivet de Sant Roch 63 oliveres; Olivet fosch  51 Oliveres; Olivet 
del camp del mas Anglada 47 oliveres; olivet del camp del Prat 28 oliveres; a la targuera 12 oliveres;

Detall de les collites del mas Oller d'Esclet 1611619 2

Resum de l'heretat anomenada casa Oller del veïnat d'Esclet. Hi ha el detall de les vessanes de cada tipus de terra i la seva qualitat, els 
productes collits en aquestes terres, les depeses ocasionades per al seu conreu i collita i el líquid

Detall de les terres del mas Oller d'Esclet 1611618 2

Clarificació de les terres que el Perit Agrònom a fet de les terres i cultius i no cultius del mas Oller, d'aquesta vila, així com el producte i 
despeses de cada vessana i també del bestiar.   Bosc de 2ª, 19 vessanes; Conreu de 1ª, 30 vs.; conreu de 2ª 38
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Detall de les terres del mas Oller d'Esclet 1611617 2

Relació feta per los pèrits en aquell any del qual havem fet mèrit en els recursos, és a saber:  1ª qualitat, 25 vs. I 4/16 vs.; Segona qualitat, 
34,50 vs.; tercera qualitat, 30,50 vs.;  1ª qualitat, 12 setzens de vessanma, lo que ja sap que no és tancat

Detall de les terres i bestiar del mas Oller d'Esclet 1621684 3

Sembradura: 13 VS. DE 1ª; 8,50 DE 2ª; 4,50 DE 3ª;  OLIVERES: 10 vs. De 1ª; 7 vs. De 2ª; 7 vs. De 3ª.  Vinya:  6 vs. De 1ª; 4 vs. De 2ª; 2 vs. 
De 3ª.  ALZINES I ROURES: 4 VS DE 1ª; 2,50 VS. DE 2ª; 1 VS. DE 3ª. Bosc baix: 1,50 VS de 1ª; 1 vs. De 2ª; O,50 vs

1745 Respostes sobre diferents qüestions 1451138

Sobre els dubtes proposats pere Josep Vila, que van anotats per ordre en els papers que remeté i es contesten seguint l'ordre en que estan 
anotats en els dits papers. Al núm. 2 es respon que la donació no fou sinó de l'usdefruit i administració dels béns,

1753 Instància sol.licitant la restitució d'uns béns. 12885 1

Per testament en Pere Cristià instituí al seu fill també, Pere Cristià, com a hereu universal dels seus béns i d'acord amb el testament demana 
que li siguin restituïts dos immobles que tenen en fideïcomís en Baldiri Tió i  l'Antoni Sabater.

1820-1853 Llibre de lloguers de mossos i criades del mas Oller 139664 3

Llibre enquadernat amb cobertes de pergamí de dimensions 21x 14,5 cm., amb 242 pàgines numerades només pel recto. Comença el dia 7-
11-1820 i es van anotant les persones que van ser llogades com a mossos, criades, pastors, bouers, etc.

1833 Llistat de fadrinatge 1631946 2

Llistat del fadrinatge que aiagueu en Cassà de la Selva, en lo hañ 1833 y continguts a entrar al Real plasso de la Quinta.  Segueix un llistat 
amb els noms dels fadrins separats amb diferenta apartats; comença el llistat general seguit del de Fadrins
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1837 Partides per quinquennis de les collites del mas Oller d'Esclet 161165 2

Partides de quinquenis de 5 anys, cada una de collites de blat que s'han recollit en la Casa Oller d'Esclet, comença per l'any 1837 i fineix 
l'any 1851.  amb detall, cada any, de les quarteres de blat i faves que s'han collit en el mas.

1837-1851 Compte de collites de blat i faves 133349 3

Full amb detall de les collites que el mas Oller, d'Esclet, va fer durant tres quinquenis, entre l'any 1837 al 1851.

1845 Relació de bestiar del mas Oller d'Esclet 1611657 2

Relació que Francesc Oller, de Cassà de la Selva, presentà a l'Ajuntament de Cassà del nombre i classe de bestiar que té en el seu mas 
Oller. Bestiar de llana 20 caps;  Vacum, 1 cap; Equí, 4 caps; Porcí, 10 caps-  Producte total 612 Rals e billó.

1852 Llibreta de conductes i anotacions diverses del mas Oller d'Esclet 1501525

Llibreta de dimensions 14 X 10 cm. amb cobertes de pergamí i amb 99 fulls numerats solament pel Recto. Conté anotacions sobre diferents 
treballs agrícoles fets en el mas i equivalències entre diferents mesures. També hi ha anotacions sobre els dalls fets

1853 Llibreta dels mossos, pastors i criades del mas Oller d'Esclet 129122 3

Llibreta de 21 x 15 cm escrita des del començament fins a la pàg. 69 i la resta en blanc.  Al final hi ha 4 fulls amb anotacions que comencen 
l'any 1919.  A la primera part a la pàg. 2 hi ha un rebut del Sr. Magret de St. Feliu de Guíxols; pàg. 3 a la 5

1854 Rleació de treballs efectuats a les terres del mas Oller d'Esclet 133350 3

Detall del que durantl'any 1854 es va fer al mas Oller, d'Esclet, sobre treballs a les terres de la finca.

1854 Notificació d'acomiadament 143906 1

Pere Mercader i Llach, pagès de Cassà de la Selva, d'acord amb el que es pactà en el contracte d'establiment, atorgat per Joan Massa, de 
Llagostera, amb acte de Francesc Mir i Roca, Notari de La Bisbal, el 27-10-1852,  sobre aquella part de casa
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1854 Llibre de lloguer de mossos i criades 1471239 1

Llibre de dimensions 21 X 15 cm., relligat amb tapes de cartró i dividit en dues parts de 530 pgs. la primera i 472 pgs. la segona, posades en 
ordre alfabetic de la A a la Z, les dues. A la tapa principal posa el següent: Llibre de lloguers de mossos i criades.

1859 Detall de la collita del 1859 1631895 2

Garberes de forment de l'any 1859, cent deu, Avui de mestall; avui de blat gros. Consta també l'ordi, les faves grosses i les faves menudes.  
Cada partida està anotada amb quarteres, quartans i mesurons i seguidament la part corresponent a l'amo

1862 Detall de la collita del 1862 1631896 2

88 garberes amb un total de 57 quarteres, 12 quartans, i 14 mesurons; La part de l'amo és de 17 quarteres, 10 quartans i 20 mesurons. De 
Mestall 13 garberes, amb un total de 10 quarteres, 3 quartans i 6 mesurons i la part de l'amo 3 quarteres, 2 quartans

1878 Ordre de pagament 140712 1

Ordre de pagament adreçat per Salvador Granés de Blanes, a. Francesca Damina vídua de Damià José, de Girona, per tal que el dia 15 del 
mes en curs, pagui 32 duros a Josep Pascual, que li seran abonats en compte.

1880 Liquidació de comptes amb el masover de Blanes 140725 1

Francesc Oller pasa comptes amb Salvador Massaneda, masover de la seva casa de Blanes, corresponent als arrendaments i treballs per ell 
fets en la citada casa fins el dia de Nadal del 1879, quedant pendents pel citat masover 30 duros.

1886 Relació de materials comprats i utilitzats per adobar el molí i el mas Llorà, dependents del mas Batlle de 
Llorà

1621711 3

Nota del bestret: Un carro de 8 quintars de guix; 2 carros de 6 q. De guix; 3 carros de 6 quintars de guix; Moliner, càrrega primera, 2 quintars i 
mig; Moliner, càrrega segona, 2 quintars i mig; Joan Brugué un carro de guix de 6 quintars.
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1886 Relació de mossos i criades llogats de 1871  a 1886 1621713 3

Joan Fexas comença el 9-7-1871 i guanya 12 ptes, cada mes, té rebuts 5 duros per comprar-se un capot i 3 Rals per la Butlla.  Joan 
Gatiellas, comença el 7-5-1871 i guanya 20 rals al mes.  Narcís Iglesias començà el 9-3-1871 i guanya 13,50 ptes.

1910 Detall de comptes de Narcís Oller 131214 2

Narcis Oller, dona compte com a administrador d'ell mateix de tot el que ha cobrat i pagat referent als béns de la seva propietat.

1928 Detall dels vímets collits 131237 2

Detall dels vímets que durant l'any han aportat 4 subministradors, de nom Martorià, Grau, Vicenç i Esteve amb un pes de 34.243 kgs. I preu 
2.997,20 ptes.; Hi ha un segon full amb el mateix detall.
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Anotació sobre una àpoca 141764 2

Àpoca de 290 lliures, 24 Sous i 2 Diners, moneda de València, firmada pels Curadors dels hereus de Rafel Faget, de València, a Joan 
Roquet, mariner de Blanes.

1594 Àpoca 132246 1

Els preveres Bernat Banyoles, claver, i Pere Pasqual, prevere, Beneficiat de la vila de Blanes, Administradors dels Aniversaris de l'església 
de Blanes, firmen àpoca a favor de Joan i Gabriel Andreu, negociants de la pròpia vila, i d'Esteve Apieto, blanquer.
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1654 Àpoca 1441071 1

Joan Tarrats, bracer de la vila de Blanes i Isabel  Anna Casalins i Terrarts la seva muller, reconeixen a Elizabet Casalins i Aixides, vídua de 
Joan Casalins, difunt mariner de Blanes, que els hi ha pagat la quantitat de 20 Lliures barceloneses.

1664 Àpoca 132248 1

Àpoca firmada per l'Il.lustre Pere Esteban Castellon, General de la Artilleria de Toledo, antigament de Cerdenya, com a procurador dels 
marmessors i executors del testament de Jaume Marull i Cervellon a Joan Jaume, mariner de la vila de Blanes, de 500 Lliures.

1674 Àpoca i lluïció de censal 135430 1

Àpoca i lluïció de Censal de preu 100 Lliures barceloneses firmada pel reverend Galceran Torrent, Obtentor del Benefici fundat sota invocació 
de de Nostra Senyora del Remei i de Sant Geroni, en la capella del Castell de Les Planes, a favor de Josep Vidal,

1677 Àpoca i lluïció de censal 135431 1

Àpoca i lluïció de Censal de 30 lliures barceloneses de propietat i 30 Sous anuals de pensió, firmada pels reverends Domers de la vila de 
Cassà de la Selva, Jaume Fonalleras, Domer de la Doma de Verneda,  i Miquel Gich, Domer de la Doma d'Esclet.

1688 Àpoca 134406 2

Àpoca i cessió ad tuendum de 391 Lliures barceloneses firmada per Joan Clar, pagès de Celrà, a favor de Josep Oller, pagès del veínat 
d'Esclet, del terme de Cassà de la Selva.

1690 Àpoca 142823 1

Francesc Vernis, mestre de cases, de Banyoles, i la seva muller Margarida Anna, confessen haver rebut de Margarida Canades, de 
Fontcoberta , vídua de Joan Canades, sogra i mare respectiva, la quantitat de 36 Lliures barceloneses.
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1693 Àpoques 135437 1

Dues àpoques firmades per Caterina Crusans Moragas i Oller, muller de Pere Oller, propietària i usufructuari del mas Crusans de Riudarenes, 
la una de 125 Lliures barceloneses, de data 17 -6-1695 i la segona de 225 Lliures barceloneses, de data 27-3-1697, 

1695 Àpoca 137607 1

Joan Sabater, negociant de la vila de Blanes, reconeix a Sebastià Aixides, mariner de Blanes, com a Claver de la Universitat de Blanes, que 
en dit nom, li pagà 64 Lliures i 19 sous barcelonesos que són a complament d'aquelles 180 Lliures i 19 Sous.

1696 Àpoca 142820 1

Pere Sudria, sabater de Figueres, confesa i reconeix a Margarida Canades, vídua de Joan Canades, sabater de Fontclara que li ha donat i 
pagar 100 Lliures, un vestit i una arca bona amb el seu pany i clau, d'acord amb el Debitori firmat en motiu dels capitols matrimonials.

1698 Àpoca 1461166 1

Pau Martell, prevere i Rector de l'església de Fontcoberta, confessa i reconeix a Joan Canades, sabater de Fontcoberta, lque i ha pagat 7 
Dobles d'or i són per la mateixa quantitat que Francesc Martell qº negociant de Fontcoberta, li devia.

1710 Àpoca i full annex amb detall dels jornals de bous de les peces del mas 129118 1

Àpoca de les Obres fetes al mas Fontanilla, firmada per Joan Ramon, mestre de cases, a favor de Sebastià Casalins i Aixides, mariner de la 
citada vila de Blanes, de 13 Lliures, 6 Sous Barcelonesos.  Detall de les terres que hi ha al mas Fontanilles..

1710 Àpoca 137615 2

Àpoca de 25 Lliures i 10 Sous, amb cessió feta per Joan Flores, serrador, a Sebastià Aixides.  Item altre àpoca ab cessió de 57 Lliures, per 
obres necessàries del mas Fontanilles, de Maçanet de la Selva, feta per Antoni Tronxo mestre de cases.
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1710 Àpoques 137616 2

Tres àpoques amb lloc i cessió, fetes a saber, una per Pere Raurell, major de dies, fuster de Maçanet de 28 Lliures. Item, altra feta per Pere 
Carreras, bracer de Maçanet, de 28 Lliures; i l'altra feta per dit Pere Raurell, de 89 Lliures i 15 Sous...

1711 Àpoca i cessió 135439 1

Narcís Farró, habitant a Sarrià i anteriorment en el veïnat de Pont Major, de Girona, firma àpoca a favor de Baldiri Tió, sabater, de Cassà de 
la Selva, de part del preu de venda feta per Salvi Cristià, traginer, de Cassà, i Pere Cristià, el seu nét.

1711 Àpoca 137621 2

Àpoca de 60 lliures barceloneses, firmada per Pere Salvador i Costa, adroguer de Blanes, a favor de Sebastià Casalins i Aixides, de la 
mateixa vila.

1711 Àpoca 1441082 1

Esteve Valldolitg, bracer de la vila de Blanes, confessa haver rebut de Sebastià Aixides, en presència del notari i testimonis, la quantitat de 
15 Lliures i 9 Sous barcelonesos que són la cancel.lació del debitori que li havia firmat el seu fill, Pere.

1714 Àpoca 137624 2

Àpoca de 50 Lliures firmada pel reverend Dr. Francesc Casellas, com a procurador dels marmessors del reverend Pau pagès, a favor de 
Sebastià Casalins i Aixides i Maria Anna Gelabert Casalins i Aixides, sa filla.

1722 Àpoca 137625 2

Àpoca de 9 Lliures firmada per Salvador Fullà, pagès de Caulès, batllia de Vidreres, a favor de Sebastià Aixides, com a administrador de 
Pere Casalins, son fill.
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1724 Àpoca 1451134

Àpoca i cessió ad agendum feta pels Regidors de Vilavenut a Miquel Conill, pagès del mateix lloc, de la quantitat de 31 Lliures, 19 Sous i 10 
Diners barcelonesos, en moneda de plata.

1725 Àpoca 134371 1

Àpoca i restitució de Dot de 550 lliures barceloneses firmada per Pere Salvador i Costa, adroguer de Blanes i Maria Costa i Salvador, sa 
muller, a favor de Sebastià Casalins i Aixides, mariner de la mateixa vila.

1728 Àpoca 1611626 2

Josep Pujol i Guibes, pagès de Viladrau, reconeix a isidre Coll, pagès de la parròquia de Sant Aniol, haver rebut part del preu d'aquella venda 
de tot el mas Casamitjana, les seves terres, honors i possessions, situat en la parròquia de Sant Esteve de Llémena.

1728 Àpoca 1611629 2

Sebastià Pujades, prevere i Beneficiat de l'esglesia de Santa Maria d'Amer, Procurador dels Aniversaris i misses d'Estaca de la citada 
església, confessa i reconeix a Isidre Coll, pagès de Sant Aniol,  haver rebut la quantitat de 20 Lliures, 14 Sous barceloneses.

1728 Àpoca 1611632 2

Llorenç Resclosa, prevere i Rector de la parroquial església de les Serres, Procurador del reverend Josep Ferrussola, prevere i Rector de la 
parroquial església de Sant Esteve de Llémena, com a Administradors del Aniversaris i Misses d'Estaca.

1728 Àpoca 1611633 2

Isidre Buxó, pagès de la parròquia de Sant Cristòfol de Cogolls, com a Procurador de Miquel Campasol, pagès de la parroquia de Sant Iscle i 
Santa Victòria de Colltort, confessa i reconeix a Isidre Coll, pagès de Sant Aniol que li ha pagat 42 Lliures, 19 sous.
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1728 Àpoca 1611631 2

Narcís Albareda, prevere i rector de la paroquial església d'Amer i en nom d'Administrador dels Aniversaris i Misses d'Estaca de la pròpia 
església, confessa i reconeix a Isidre Coll, pagès de Sant Aniol, que li ha pagat la quantitat de 20 Lliures Barceloneses.

1728 Àpoca 1611627 2

Joan Martí, pagès de la parròquia de Sant Esteve de Llémena, confessa i reconeix a Isidre Coll, pagès de Sant Aniol, que en motiu de part 
del preu de la venda del mas Casamitjana i les seves terres i honors, situat en el terme de Sant Esteve de Llémena.

1728 Àpoca 1611628 2

Pere Vila i Culubret, pagès de Sant Martí de Llémena, confessa i reconeix, a Isidre Coll, pagès de Sant Aniol, haver rebut la quantitat de 29 
Lliures , 19 Sous i 10 Diners barcelonesos que son a compliment de les pensions i prorrates, fins al dia d'avui.

1728 Àpoca 1611635 2

Josep Ferrussola, prevere i Rector de l'eslgésia parroquial de Sant Esteve de Llémena, com a Administrador dels Aniversaris i Misses 
d'Estaca de la cita església, confessa i reconeix a Isidre Coll, pagès, de Sant Aniol, que li ha pagat 10 Lliures, 11 Sous

1728 Àpoca 1631438 3

Pere Gelada, prevere de la Capella de Santa Maria de Finestres, Baronia de Santa Pau, com a Administrador dels Aniversaris i Misses 
d'Estaca de la citada capella, confessa i reconeix a Isidor Coll, pagès de Sant Aniol, que part del preu de la venda del mas.

1730 Apoca firmada pel procurador de l'Almoina del Pa de la Seu de Girona. 12884 1

Àpoca per raó del pagament de 70 Lliures, 6 Sous i 8 Diners firmada pel procurador de l'Almoina a favor de Baldiri Tió, negociant de la vila de 
Cassà de la Selva.
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1730 Àpoca 134377 1

Narcís Piferrer, Ciutadà Honrat de Barcelona, de la vila de Blanes, confessa i reconeix que en Bruno Gelabert i Aixides, aguller de la pròpia 
vila, li ha pagat abans de la firma del present acte 70 Lliures barceloneses per cancel.lació d'un deute.

1735 Àpoca 132252 1

Àpoca de 181 Lliures i 19 sous barcelonesos a compliment de Dot, feta i firmada per Anton Frigola, pagès del veïnat d'Esclet, de Cassà, a 
favor de Miquel Oller, pagès del mateix veïnat, el seu sogre.

1738 Àpoca 1441085 1

Àpoca de 100 Lliures barceloneses, a bon compte del Dot firmat per Miquel Thomàs, pagès del terme de Tordera,  a favor de Bruno Gelabert 
i Aixides, aguller de la vila de Blanes.

1741 Pagament 1461178 2

Bonaventura Civat, negociant, de Barcelona, confessa i reconeix a Pere Rabassa, moliner de farina, de Banyoles, que li ha pagat per compte 
de Maria Cabanelles, vídua, davant del notari i testimonis 28 Lliures barceloneses

1745 Àpoca 1461181 2

Àpoca de 48 lliures barceloneses i cessió ad recuperandum feta i firmada pel reverend Jaume Thió, prevere i Beneficiat avui i anteriorment 
Domer menor que fou de l'església de Vidreres i com a Domer, Administrador aleshores dels Aniveraris i Misses d'Estaca.

1749 Àpoca 134386 1

Àpoca de 200 Lliures barceloneses feta i firmada per Miquel Ramilans, pagès de Massanas, a favor de Miquel Oller, pagès, de Cassà de la 
Selva.
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1749 Àpoca 1461184 2

Àpoca de 50 Lliures barceloneses firmada per Francesc Roca, sabater del Pont Major, del terme de Sarrià, a favor de Marianna Roca i 
Gelabert, la seva muller.

1752 Àpoca 134389 1

Àpoca feta i firmada per Miquel Ramilans, pagès, de Massanes, a favor de Francesc Oller, pagès del veínat d'Esclet, del terme de Cassà de 
la Selva, el meu cunyat, de la quantitat de 200 Lliures barceloneses, com a complement de legítima.

1754 Àpoca 132254 1

Àpoca i lluïció d'un censal de preu 200 lliures, firmada per Miquel Thomàs, treballador de la vila Tordera, Francesc Thomas i Joan Thomas, el 
seu fill, a favor de Bruno Gelabert i Aixides i Andreu, aguller de la vila de Blanes.

1754 Àpoca 142839 2

Àpoca de 52 Lliures barceloneses a compliment d'aquelles 253 Lliures feta i firmada per pare i fill Pere i Joan Trull, ferrers del lloc de 
Fontcoberta, a favor de Miquel Canades, menor de dies, sabater del mateix lloc.

1756 Àpoca 1491381 1

Josep Ribas, treballador de la parròquia de Sant Aniol de Finestres, Baronia de Santa Pau,  reconeix a Maria Àngela Ribas i Soler, la seva 
muller, que li ha pagat 50 Lliures barceloneses que són l'import de l'aportació dotal que consta en els capitols matrimonials.

1760 Àpoca 142841 2

Pere Canades, sabater de la vila de Banyoles, fill de Miquel Canades, difunt sabater de la vila de Fontcuberta, reconeix al seu germà, Miquel 
Canades, del mateix lloc, que li ha pagat 21 Lliures barceloneses que corresponen als drets de llegítima paterna 
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1763 Àpoca 132256 1

Àpoca de 20 Lliures barceloneses, a bon compte d'una major quantitat, feta i firmada per Anna Planellas i Thió, vídua deixada de Baldiri Thió, 
difunt sabater, de la vila de Cassà de la Selva, a favor de Josep Planellas, pagès, avui resident i masover...

1764 Àpoca 1461195 2

Àpoca de Dot de 100 Lliures, vestits i caixa, firmada per pare i fill, Josep i Pere Ribas, pagesos de la parròquia de Sant Aniol de Finestres, a 
favor de Jaume Coll i Batlle, pagès de la parròquia de Sant Esteve de Romanyà.

1768 Àpoca 132262 1

Àpoca de Dot de 400 Lliures barceloneses, caixes, vestit i robes firmada per Josep Granell, pagès de Tordera i Mariàngela Granell, sa filla, a 
favor de Francesc Oller, pagès de Cassà de la Selva,

1769 Àpoca 132257 1

Àpoca de quantitat de 500 lliures, firmada per Josep Granell Pages de la vil·la de Tordera a favor de Francisco Oller, pagès de la vila de 
Cassà de la Selva

1771 Àpoca 132250 1

Àpoca de dot de 50 Lliures barceloneses feta i firmada per Gaspar Vieta i Domènech, treballador de la vila de Blanes, a favor de Pere Cortils, 
treballador de la mateixa vila.

1771 Àpoca i cessió 1481301 1

Àpoca i cessió de 33 Lliures i 12 sous barcelonesos firmaAda pel Reverend Procurador dels molt reverends Protectors dels Aniversaris 
Comuns de l'Església de Sant Feliu de Girona, a favor de Domingo Negre, apotecari de Castelló d'Empúries.
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1772 Àpoca feta i firmada per Joan Carreras, de Blanes a favor de Salvi Oller, pagès d'Esclet de Cassà 131138 1

Ressenya de diferents escriptures que comença amb l'àpoca del títol, autoritzades pel Notari Josep Rovira, de Blanes.

1772 Àpoca 1631961 3

Àpoca de lluïció i cessió de 100 Lliures, feta per Rafel Coll, sastre del lloc de Bellcaire, a favor de Geroni Coll, treallador del lloc de Galliners.

1775 Àpoca 132264 1

Àpoca de 300 Lliures barceloneses, caixes i vestits, firmada per Joan Domènech i Ferrer, pagès del terme de Blanes, a favor de Caterina 
Oller i Gelabert i Aixides i Ferrer, muller de Salvi Oller, pagès del veïnat d'Esclet, de Cassà. I les citades 300 Lliures.

1775 Àpoca 132263 1

Àpoca de 100 lliures barceloneses feta i fiamada per Pere Gelabert i aixidas, sabater de Blanes, a favor de Caterina Oller i Gelabert i Aixides i 
Ferrer, sa neboda, muller de Salvi Oller, pagès del veïnat d'Esclet de Cassà de la Selva.

1778 Àpoca 132265 1

Àpoca de 34 Lliures, 16 Sous barcelonesos firmada pel legítim Procurador de la Reverend Comunitat de l'Església parroquial de Sta. Maria 
de la vila de Blanes, el reverend Sebastià Gibert, prevere Beneficiat de dita església, i Teodor Costas, pagès.

1778 Àpoca 132270 1

Àpoca de 28 Lliures, 12 Sous i 3 Diners barcelonesos feta i firmada per Josep Rovira, Notari real i públic de la vila de Blanes, a favor de Salvi 
Oller, pagès del veïnat d'Esclet, de Cassà, marit i usufructuari dels bens i aportacions Dotals de Caterina Oller.

1778 Àpoca 132268 1

Àpoca de 32 lliures barceloneses firmada per Joan Carreras, cirurgià de la vila de Blanes, a favor de Salvi Oller, pagès del veïnat d'Esclet, de 
Cassà, marit i usufructuari dels béns i aportacions dotals de Caterina Oller Gelabaert i Aixides, sa muller.
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1778 Àpoca 132266 1

Àpoca de 75 Lliures barceloneses firmada per Joan Baptista Brua i Verdera, apotecari de la vila de Blanes, com a Procurador de Peronella 
Verdera i  Barca, sa muller, a favor de Salvi Oller, pagès del veïnat d'Esclet, de Cassà, marit i usufructuari dels béns...

1778 Àpoca 132269 1

Àpoca de 18 Lliures barceloneses firmada per Joan Carreras, cirurgià de la vila de Blanes, a favor de Salvi Oller, pagès del veïnat d'Esclet, 
de Cassà, marit i usufructuari dels béns i aportacions dotals de Caterina Oller Gelabert i Aixidos, sa muller.

1778 Àpoca 132267 1

Àpoca de 39 Lliures i 10 Sous barcelonesos feta i firmada per Joan Baptista Brua i Verdera, apotecari de la vila de Blanes, tant en nom propi 
com també com a procurador de Peronella Verdera i Brua, sa muller, a favor de Salvi Oller, pagès del veïnat d'Esclet.

1780 Àpoca 1491397 1

Nota: Manca tot el text del document, només hi ha la primera pàgina amb l'anunciat.  Àpoca firmada per Salvi Llepart i Mir del Calvell, pagès 
de Camós, a favor de Francesc Mir de l'Església, pagès de la mateixa parròquia.

1781 Àpoca 132273 1

Àpoca de 33 Lliures barceloneses amb definició i drets i altra definició recíproca firmada entre Caterina Oller Gelabert i Aixides, muller de 
Salvi Oller, pagès, de Cassà, i Geroni Alenyà i Planella, negociant de la vila de Tordera, i Caterina Ferrer, cònjuges.

1782 Àpoca 132274 1

Àpoca de 42 Lliures, 13 Sous i 4 Diners barcelonesos firmada per Rosa Gelabert, donzella, de la vila de Blanes, a favor de Salvi Oller, pagès 
del veïnat d'Esclet, de Cassà, i de Caterina Oller Gelabert i Aixides, cònjuges, nebots de la citada Rosa Gelabert.
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1782 Àpoca 1461204 2

Àpoca de 60 lliures barceloneses feta i firmada per Joan Christià, jove sabater del veïnat del Pont Major, parròquia de Sarrià, a favor de Rosa 
Torrós i Vila, vídua de la vila de Banyoles.

1782 Àpoca 1461205 2

Àpoca de 50 Lliures barceloneses feta i firmada per Pere Christià, jove sabater del veïnat de Pont Major, de la parròquia de Sarrià, a favor de 
la Sra. Rosa Torrós, vídua, de la vila de Banyoles.

1784 Àpoca 142852 2

Domingo Reimbau, sabater de Banyoles i la seva muller Rosa Reimbau i Cabanelles, confessen i reconeixen que han rebut de Francesca 
Cabanelles i Camps, vídua deixada de Narcís Cabanelles, calceter que fou de la citada vila, la quantitat de 25 lliures barceloneses.

1785 Àpoca 1461209 2

Àpoca i definició feta i firmada per Marianna Anglada i Frigola, a favor de Pere Frigola, pagès, tots de la parròquia de la vila de Vilavenut

1788 Àpoca 132275 1

Àpoca de 100 lliures amb definició de drets de la viril part de la successió amb intestats de Joan Oller, feta i firmada per Llorenç Oller i 
Granell, pagès de Tordera, a favor de Salvi Oller, pagès de Cassà de la Selva, el seu germà.

1788 Àpoca 142857 2

Els pare i fill Ponç i Pere Solà, pagesos del lloc de Sant Esteve de Guialbes, firmen àpoca a favor de Pere Frigola, pagès de Vilavenut, de 
175 Lliures, corresponents al Dot de la Magdalena Frigola, germana del dit Pere, i muller de Pere Solà.
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1788 Àpoca 1491406 1

Àpoca d'aixovar de 375 Lliures d'una i altra part de dues caixes 48 lliures 8 Sous i 3 Diners que firmà Jospe Vilà, pagès de Ginestar a favor 
de Josep Coll Batlle i Casamitjana, pagès de Sant Esteve de Llémena.

1790 Àpoca 142858 2

Els pare i fill, Josep i Pere Culubret, pagesos de Santa Llogaia de Terri, firmen àpoca a favor de Pere Frigola, pagès de Vilavenut, per haver-
los lliurat 275 Lliures barceloneses, vestits i arca, corresponents al Dot de Rosa Frigola, muller del citat Pere.

1791 Àpoca 1491409 1

En Francesc Vilardell, jove fabricant de paper, de la ciutat de Girona, reconeix a Francesc Mir de l'Església, pagès, de Sant Vicenç de 
Camós, que li ha pagat 300 Lliures barceloneses, que serveixen com a compliment del preu de la venda perpètua...

1794 Àpoca 132276 1

Àpoca i firma raó dominis de 80 Lliures Barceloneses firmada per el legítim Procurador del Sr. Administrador del Real Hospici de la ciutat de 
Girona, a favor de Salvi Oller, pagès, del veïnat d'Esclet de Cassà de la Selva.

1794 Àpoca 1481309 1

Àpoca de Dot feta i firmada per Joan Cabaneellas, corder, del lloc de Sant Pere de Mieres, a favor de Francesc Mas, pagès, del mateix lloc, 
el seu cunyat, reconeguent que li ha entregat 150 Lliures, els vestits i caixa de núvia que constaven els capitols 

1796 Àpoca 132277 1

Àpoca de 228 Lliures barceloneses, feta i firmada per Salvi Cassà, teixidor de lli, de la vila de Cassà de la Selva i Maria Cassà i Gispert, 
cònjuges, a favor de Salvi Oller, pagès, de veïnat d'Esclet de la pròpia vila.
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1796-1813 Anotacions sobre àpoques 141770 2

1813, Àpoca de Dot de Joan Botó i Jaume Botó, pare i fill (Ullastres) del veïnat de Rabioses de Cruïlles a Geroni Oller; 1841, àpoca de 
Caietana Roure, Llorenç Roure, no hi ha capítols amb la Caietana. Papers de Blanes.  Compra de la casa de Cassà, 1796.

1800 Àpoca 143998 2

Àpoca de la quantitat de 2.486 Lliures, 6 Sous i 6 Diners barcelonesos feta i firmada per Rosa i Isabel Fages Turon i Vila, mare i filla, muller la 
primera, de Ramon Fages, i la segona, de Josep Fages, pare i fill, comerciants de robes, de la vila de Banyoles.

1801 Àpoca 1471240 2

Àpoca de 23 Lliures, 1 Sou i 3 Diners barcelonesos per obres necessàries fetes en el quarto de la casa de can Canades de Fontcoberta, 
firmada per Baldiri Duran, mestre de cases, de Centenys, a favor de Josep i Joan Salvatella, de Fontcoberta.

1803 Àpoca 1491423 1

Âpoca i cessió firmada per Josep Besalú, pagès de Sant Vicenç de Camós, a favor de Jacint Doménech, comerciant de Banyoles, de la 
quantitat de 366 Lliures, 1 Sous i 8 Diners barcelonesos, que serveixen com a retorn i satisfacció del Debitori que el segon

1803 Àpoca 1611643 2

Àpoca amb cessió de 100 Lliures, firmada per Pere Comas, pagès de Riudellots de la Creu, a favor de Francesc Mir de l'Església, pagès de 
Camós.

1805 Àpoca 142861 3

Ignasi Duran, mestre de cases de Centenys i en Pere Adroher, fuster de Banyoles, firmen àpoca de la quantitat de 14 Lliures i 6 Sous 
barcelonesos a favor de Joan Salvatella, pagès de Fontcoberta, corresponents a les despeses d'obres fetes en la casa.
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1805 Àpoca 1481314 2

Àpoca de 150 Lliures, vestits i caixa de Dot, firmada per Jaume Farró, pagès de Fontcoberta, a favor de Pere Frigola, pagès de Vilavenut.

1805 Àpoca 1611644 2

Àpoca de 280 Lliures feta i firmada per Francesc Vilarnau, pagès de Camós, a Francesc Mir de l'Església, també de Camós.

1806 Àpoca 132278 1

Àpoca de 259 lliures, 9 Sous i 6 Diners barcelonesos en augment de legítima, firmada per Maria Rosa Comas Gelabert i Aixides, muller de 
Salvador Comas, treballador de la vila de Pineda, i Fidel Comas, jove treballador, de dita vila, fill del citats cònjuges.

1806 Àpoca 1491426 1

Àpoca d'obres firmada per Esteve Plamada i Francesc Oliveras, a favor de Jacint Domènech, comerciant, tots de la vila de Banyoles, de la 
quantitat de 28 Lliures, 3 sous i 8 diners barcelonesos, en concepte dels treballs realitzats.

1806 Àpoca 1491428 1

Àpoca firmada per Jacint Coll i Batlle, sastre de Maçanet de la Selva, a favor de Josep Coll i Batlle, pagès de Sant Aniol de Finestres, de 375 
Lliures barceloneses corresponents a drets de llegítima.

1807 Àpoca 132279 1

Àpoca feta i firmada per Rosa Gelabert i Aixides i Casellas, donzella, de la vila de Blanes, filla legítima de Bruno Gelabert i Aixides, aguller de 
la vila, i de Caterina Gelabert i Aixides i Casellas, cónjuges difunts, a favor de Geroni Oller, pagès.

1807 Àpoca 1481316 2

Àpoca de 325 Lliures barceloneses firmada per Narcís Cabanelles, treballador de la parròquia de Vilanna, a favor de Joan Cabanelles, corder 
de la parròquia de Mieres.
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1807 Àpoca 1491430 1

Àpoca de 125 Lliures barceloneses i augment de preu, firmada per Francesc Mir de l'Església, Joan i Rosa Coll, son gendre i filla respectius, 
del lloc de Sant Vicenç de Camós, a favor de Jacint Domènech, de Banyoles.

1807 Àpoca 1491429 1

Àpoca de 1200 Lliures barceloneses firmada per Francesc Mir de l'Església, pagès, i Rosa, sa filla, a favor de Josep Coll Casamitjana i Batlle, 
i Joan Coll Casamitjana i Sala, pare i fill, pagesos, tots, veïns de Camós.

1808 Àpoca 1491436 1

Àpoca de 400 Lliures i definició de Llegítima, firmada per Rafel Coll i Batlle, fuster, de Sant Aniol de Finestres, a favor del seu germà, en 
Josep Coll i Batlle, pagès, de Sant Vicenç de Camós.

1808 Àpoca 1491434 1

Àpoca de Dot de 1.650 Lliures barceloneses firmda per Josep Castells, pagès de Vidreres, a favor del seu sogre, en Josep Coll i Batlle, 
pagès de Sant Vicenç de Camós.

1809 Àpoca 132281 1

Àpoca feta i firmada per Josep i Joan Piferrer, pagesos del lloc de Campllong, a favor de Geroni Oller i Gelabert i Aixides, pagès de Cassà de 
la Selva.

1811 Àpoca 1471242 2

Âpoca i definició de comptes firmada per Ramon Fages, botiguer de Banyoles, i Rosa Fages i Vila, cònjuges, i Josep Fages i Bastons, fill i 
hereu del primer manifesten que en la Real Audiència de Catalunya, se seguí plet contra d'ell per diversos creditors



Inventari Pàgina 174

10/08/2019Data:
(per nivell)

AMCS - Fons Oller

Cronologia Títol CapsaCodi

Documentació patrimonal Administració del patrimoni Àpoques01.02.10.01.000.00.0 FAMÍLIA I PATRIMONI

Carpeta

1812 Àpoca 1631972 3

Àpoca firmada per Joan Quintana i Baitg, treballador de Banyoles, a favor de Pere Coll, treballador de Galliners, de la quantitat de 158 lliures 
barceloneses.

1813 Àpoca 132282 1

Àpoca a compte del Dot de la quantitat de 900 Lliures barceloneses, d'una part, i 300 Lliures barceloneses d'altra part, feta i firmada per Joan 
Bató i Jaume Bató, pare i fill, pagesos del veïnat de Rabioses, a favor de Geroni Oller, pagès del veïnat d'Esclet.

1815 Àpoca 132283 1

Àpoca de compliment de Dot fetea i firmada pels cònjuges Joan i Caterina Piferrer, del lloc de Campllong, a favor de Geroni Oller Gelabert i 
Aixides, pagès del terme de Cassà de la Selva. Import 163 Lliures barceloneses.

1815 Àpoca 1431040 2

Àpoca i cessió firmada per Pere Martir Pîguillem, religiós de l'Orde de Predicadors del Convent de Sant Domènec, de Girona, que reconeix a 
Antoni Frigola, de Vialvenut, que de part del preu de venda feta a ell per Josep Fages i Bastons, de Banyoles.

1815 Àpoca 1431010 2

Àpoca d'obres de la quantitat de 207 Lliures que en Joan Oliver, conegut per Pau Feliu, Martirià Soler (a) Pere Borrell i Jaume Canta, mestres 
de cases, de Banyoles, confessen i reconeixen a Antoni Frigola, masover del mas Conill, de Vilavenut.

1816 Àpoca 1431022 2

Àpoca i cessió firmada per Josep Pujol de la Bellacasa, advocat de Banyoles, a favor d'Antoni Frigola, pagès de Vilavenut
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1816 Àpoca 1431023 2

Apoca i cessió firmada per lo reverend Joan Gener, prevere, resident a Olot, per Josep Pujol de la Bellacasa, advocat i el subscrit Notari, de 
Banyoles, a favor d'Anotni Frigola, pagès de Vilavenut.

1816 Àpoca 1471253 2

Àpoca firmada pel Reverend Joan Gener, prevere, resident a Olot, a favor d'Antoni Frigola, pagès de Vilavenut,

1817 Àpoca 132284 1

Àpoca de compliment de Dot de 1.100 Lliures barceloneses feta i firmada per Joan i Jaume Botó i Ullastres, pare i fill, els dos pagesos del 
veïnat de Rabioses, de la parròquia de Cruïlles, a favor de Geroni Oller, pagès, de terme de Cassà de la Selva.

1820 Àpoca 1431026 2

Àpoca de 381 Lliures, 2 Sous i 8 Diners, dependent de la venda de Tarrés, firmada pel Procurador de l'obras de l'Església de Fontcoberta, a 
vafor d'Antoni Frigola, pagès de Vilavenut.

1820 Àpoca 1491446 1

Silvestre Busquets, causídic de Banyoles, com a Procurador dels Srs. Miquel Oliveras i Casas, Bonaventura Plana Serrana i Patllari Noguer, 
pagesos, obrers i Administradors del Santuari i Capella de Nostra Senyor del Collell, del terme del poble del Torn, 

1825 Àpoca 1491450 1

Àpoca firmada per Anton Riera i Bonavia, pagès de Sant Cebrià de Mollet, a favor de Joan Coll i Casamitjana, pagès de Sant Esteve de 
Llémena, de la quantitat de 700 lliures barceloneses, corresponents a drets de llegítima.
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1825 Àpoca 1491449 1

Àpoca de 400 Lliures barcelonesee, firmada per Joan Palol, pagès masover, de Ginestar, a favor de Gregori Vila, pagès de Sant Gergori, i de 
Ramon Teixidor, negociant de Griona.

1829 Àpoca 1431045 2

Àpoca i cessió firmada per Bernat Siqués, Causídic d'Olot, a favor d'Antoni Frigola, pagès de Vilavenut, de 27 Lliures pagades.

1829 Àpoca 1431046 2

Àpoca i cessió firmada pel Reverend Miquel Vilardell, rector de Garrigàs, a favor d'Antoni Frigola, pagès propietari de Vilavenut, de la 
quantitat de 360 Lliures barceloneses.

1829 Àpoca 1471266 2

Àpoca feta i firmada per lo reverend Anton Ombravella, prevere Beneficiat, resident en el lloc de Maià de Montcal, a favor de Joan 
Cabanelles, pentinador del lloc de Mieres, de la quantitat de 39 lliures barceloneses, corresponents a pensions vençudes de censal.

1833 Àpoca 1631975 3

Àpoca feta i firamda per Isidre Vila, pagès de Mieres, a favor d'Anton Frigola, pagès de Vilavenut, de la quantitat de 400 lliures barceloneses-

1835 Àpoca 1431049 2

Àpoca amb cessió de drets firmada pel Procurador de l'Il.lustre Capítol de Monjos i Beneficats de l'Església del Real Monestir de la vila de 
Banyoles, a favor d'Antoni Frigola, pagès propietari del lloc de Vilavenut, de la quantiat de 1.029 Lliures barceloneses.

1835 Àpoca 1491455 1

Josep Terma, mestre de caes de Ginestar, reconeix a Pere Encesa, de Sant Gregori que li ha pagat la quantitat de 33 Lliures i 15 Sous 
moneda barcelonesa que serveixen per a liquidar un preu fet concertat entre els dos.
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1835 Àpoca 1491454 1

Josep Terma, mestre de cases de Ginestar, firma àpoca d'haver cobrat de Pere Encesa, fuster de Sant Gregori, la quantitat de 168 Lliures, 7 
Sous i 9 Diners barcelonesos, corresponent al pagament d'un preu fet que s'establi entre els dos.

1839 Àpoca 1461225 3

Àpoca de 200 Lliures barceloneses firmada per Pere Encesa, fuster, de Sant Gregori, a favor de Joan Coll i Casamitjana, pagès del Sant 
Esteve de Llémena.

1839 Àpoca 1631976 3

Ápoca feta i firmada per Isidre Vila, pagès propeitari, del lloc de Mieres, a favor d'Antoni Frigola, pagès propietari del lloc de Vialvenut, de la 
quantitat de 1.000 Lliures.

1841 Àpoca 132287 1

Àpoca de Dot de 1175 Lliures barceloneses firmada per Caietana Roure i Oller, a favor de Geroni Oller, pagès d'Esclet, de Cassà de la Selva, 
el seu pare.

1842 Àpoca 1491460 1

Francesc Llagostera, moliner de farina, de la parròquia de Sant Eseteve de Llémena, confessa haver rebut de Joan Coll i Casamitjana, pagès 
propietari, de la mateixa parròquia, la quantitat de 900 Lliures barceloneses, com a cancel.lació del Debitori.

1843 Àpoca 136494 2

Àpoca firmada per Joan Vilella, de Llampaies, a favor de Esteve Marisc, del lloc de Bordils, de la quantitat de 600 Lliures.
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1843 Àpoca 1491461 1

Àpoca de Dot de 700 Lliures barceloneses, firmada per Tomas Vidal, habitant de Sant Martí Vell, a favor de Joan Coll i Casamitjana, pagès 
del lloc de Ginestar.

1846 Àpoca 1491462 1

Esteve Vilaplana, moliner, de Sant Esteve de Llemana, certifica haver rebut de Joan Coll i Casamitjana, pagès del lloc de Ginestar, la 
quantitat de 700 Lliures barceloneses, que són de la bestreta morta que li tenia feta pel Molí que li vaig arrrendar.

1846 Àpoca 1631978 3

Àpoca feta i firmada per Jaume Carreras, treballador del lloc de Galliners, a favor de Pere Coll, menestral del mateix lloc, de la quantitat de 40 
lliures barceloneses.

1849 Carta de pagament 1491464 1

Carta de pagament de 21 Lliures, 12 Sous i 6 Diners barcelonesos, atorgada per Ramon Gironella, pagès propietari de Vilamaniscle, com a 
apoderat dels consorts Joan i Miquela Gironella i Salvatella, veïns del mateix lloc, el seu fill i nora respectius

1850 Àpoca 136497 2

Àpoca de 600 lliures barceloneses firmada per Joan Pagès i Pujol, pagès de Vilafreser, a favor d'Esteve Marisc, del poble de Bordils.

1850 Àpoca 1481325 2

Jaume Frigola, pagès masover, veí de Cornella, firma àpoca a favor de Bonaventura Frigola, pagès propietari, del lloc de Vilavenut, el seu 
germà, de la quantitat de 700 Lliures barceloneses, a bon compte d'aquelles 1.000 lliures.
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1851 Àpoca 140670 1

Àpoca firmada per Gràcia Pairó i Puig, de Pont Major, a favor de Joan Coll i Batlle, pagès de Sant Esteve de Llémena, de la quantitat de 25 
Lliures barceloneses.

1851 Àpoca 1431057 2

Àpoca atorgada per Jaume Frigola, de Cornellà, a favor de Bonaventura Frigola, de Vilavenut, de la quantitat de 300 Lliures barceloneses.

1851 Àpoca 1431056 2

Àpoca atorgada per Narcís Farró, pagès del lloc de Sors, a favor de Bonaventura Frigola, propietari del lloc de Vilavenut, de la quantitat de 
900 Lliures barceloneses,

1852 Àpoca 136498 2

Àpoca feta i firmada per Josep Vilert, ferrer, del lloc de Camallera, de la quantitat de 10 Lliures, a favor d'Esteve Marisc, pagès de Bordils.

1856 Àpoca 1481329 2

Els cònjuges Joan Riera, natural de Sant Martí de les Esposes, i Maria Cabanelles, natural de Vilanna, veïns els dos del lloc de St. Martí de 
les Esposes, reconeixen haver rebut de Bonaventura Frigola, pagès de Vilavenut, la quantitat de 500 Lliures.

1858 Àpoca 1471281 2

Carta de pagament firmada per Bartomeu i Francesc Mas i Joan Puigmitjà, naturals del poble de Mieres, a favor d'Esteve Prat, pentinador de 
cànem, del mateix lloc, de la quantiat de 100 Lliures catalanes.

1858 Carta de pagament 1631985 3

Carta de pagament firmada per Joan Puigmitjà i Esteve Prat, veïns de Mieres, com a marmessors i executors del testament del difunt Joan 
Cabanelles, també de Mieres,  a favor de Boanventura Frigola, pagès de Vilavenut, de la quantitat de 250 Lliures catala
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1862 Carta de pagament 1491475 1

Carta de pagament de 600 Lliures abrceloneses firmada per Anna Galià, consort en segones noces, d'Aleix Vila, propietari i veí del poble de 
Sant Gergori, la qui primer ho fou de Joan Coill i Casamitjana, a favor de Jaume Coll i Casamitjana i Mir, pagès

1871 Àpoca 132272 1

Àpoca i lluïció de 400 Lliures barceloneses feta i firmada per Geroni Alenyà i Planella, pagès de la vila de Tordera, i Caterina Ferrer, en 
segones núpcies, la seva muller, a favor de Salvi Oller, pagès, de Cassà de la Selva.

1872 Carta de pagament 1631986 3

Valentí Lloret i Sadurní, propietari de Viladasens, firma carta de pagament a favor de Josep Frigola i Armengol, pagès propietari, del poble de 
Vilavenut, de la quanitdat dee 2.666,67 ptes. Equivalents a 1.000 lliures catalanes.

1882 Àpoca 1611669 2

Àpoca de 579 lliures i 10 Sous barcelonesos, firmada per Silvestre Geli, pagès i negociant de Santa Llogaia de Terri, a favor de Francesc Mir 
de l'Església de Sant Vicenç de Camós.

1884 Àpoca 1481352 2

Àpoca de dot de 225 Lliures, firmada per Joan Duran, masover de Sant Esteve de Guialbes i Francesc Duran i Frigola, a favor d'Antoni Friola, 
pagès propietari, de Vilavenut.

1884 Carta de pagament 1481350 2

Josep Abella i Falgueras i en Joan Abella i Vilardell, pagesos, pare i fill, i la seva nora i  muller respectiva, la Maria Coll i Congost, veïns de 
Vilert,  reconeixen a Jaume Coll Casamitjana i Mir, propietari de Sant Vicenç de Camós, que els hi ha pagat
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1903 Carta de pagament 131176 2

Josep Oller i Vidal, procurador dels Tribunals, veí de Santa Coloma de Farners, d'una part, i Narcís Oller i Vila, propietari d'Esclet, d'altre 
part;  el primer diu que atorga Carta de Pagament al segon, cosí seu, de la quantiat de 10.000 ptes.

1905 Àpoca 1481315 2

Àpoca de Dot de 250 Lliures, robes i caixa, firmada per Salvador i Pere Masó, de Pujals dels Pagesos, a favor de Pere Frigola, pagès de 
Vilavenut.
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Certificació de perit agrònom sobre les terres del mas Oller d'Esclet 1611620 2

Certificació que el baix firmat Perit Agrònom ha fet de les terres de conreu i no conreu del mas Oller, d'aquesta vila i també del producte i 
despeses de cada vessana i igualment del brestiar.  1ª qualitat; 2ª qualitat; 3ª qualitat.  "Tierras de pan lleva

Dades sobre els conreus del mas Barnés d'Esclet i del mas Oller 1611616 2

Mas Barnés. Conreu :  26 Sembra de 1ª; 70 vs. Sembra de 2ª; 24 vs. Sembra de 3ª; Casa 1 vessana; Bosc de primera 16 vs.; bosc de 2ª 16 
vs.; Prats 10 vs.;  erm 8 vs.; Eugues 3; vedells 6; porcs 8; ovelles 18;  MAS OLLER. Sembra de 1ª, 30 vs.; sembra de 2ª,
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1188 Carta de pagament 1621716 3

Joan Estarriola, Dipositari de l'Ajuntament, va rebre de Josep Frigola i Armengol, la quantitat de 1.276,82 ptes. Que s'inguressaren en les 
arques Municipals com a reintegre del sobrant que resultà dels comptes municipals dels anys econòmics de 1885 i 1886.

1742 Contribució dels veïns de Cassà a l'exèrcit 1631936 2

En la ciudad de Gerona, a los 21 de marzo de 1742, Antonio Sivila, labrador de Vilabrareix y Joseph Goy, veí de Quart,, peritos expertos para 
las cosas infrascritas, elegidos y nombrados por el Exmo. Sr. D. De Cordoba y Alagon, Teniente General de los Exe

1750 Contribució dels habitants de Vilavenut a l'exèrcit 1481299 1

Relació ordenada per la Justícia i Regidors del lloc de Vilavenut, del Corregiment de Girona, de les persones que han de contribuir a la paga 
del 1.938 rals d'ardit que corresponen a pagar pel dit lloc a l'Exercit del Principat de Catalunya.

1822 Recaptació d'ajuda per a l'exèrcit 1461220 3

Per poder atendre la subsistència dels benemèrits defensors de la religió i del Rei, és indispensable que Vm. Després d'haver rebut la 
present comunicació demanar al comissionat d'aquesta vila, de Vilavenut, la quantiat de 8 duros, per atendre les despeses

1838 Anticip de contribucions 1501500 1

La Diputació de Girona, per atendrre les necessitats i sortir dels terribles problemes que ens envolten sense que els pobles notin el 
gravamen, ha diposat anticipar el primer trimestre de contribucions de quota fixa d'aquest any.

1839 Contribució de guerra 1501513 1

Decretada la contribució extraordinària de guerra,la Diputació de Girona, després de fer-ne la distribució, li ha correspós a Geroni Oller el 
pagament de 24 Rals i 12 meravedís de billó que satisfarà en el termini de 3 dies al corresponent Col.lector
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1839 Rebuts de contribució 1501512 1

He rebut de Geroni Oller, el tercer termini de Contribució avançada del corrent any:  34 Lliures, 7 Sous i 4 Diners. Cassà, abril a 22 del 1839.  
Vilallonga, col.lector.    He rebut de Geroni Oller el quart termini de les Contribucions del corrent any:

1840 Comunicat de la Junta Superior del Govern de la Província de Girona 1631839 2

La Junta indicada, manifesta a Geroni Oller, d'Esclet, que s'ha vist obligada degut a les necessitats de l'Exercit i altres obligacions de l'Estat a 
exigir un préstec forçós a favor de la Tresoreria de Rendes, i essent ell un dels inscrits en les llistes

1841 Comunicació de pagament de contribució 131149 2

Notificació a l'encarregat dels béns de Gelabert i Aixides de l'import que ha de satisfer en concepte de Contribució extraordinaria de 30 Rals.

1845 Padró de contribució territorial 136533 3

Quadern format per 16 fulls de paper de dimensions 43x30 cm. on hi figuren en els 4 primers els cobraments i pagaments de l'any 1844, 1845 
de l'Ajuntament de Cassà de la Selva. A partir del 5è. Figura un llistat de contribuents amb el nom de cada un....

1845 Relació de finques rústiques 1611658 2

Relació de finques rústiques que Francesc Oller, de Cassà de la Selva, presentà a la Junta Pericial:  Un camp am vinya; siutació: Veïnat de 
Les Serres; extensió: 6 vessanes i 13/16 de vessana;  arrendador:  Joan Poarramon; Rendes: 312 Rals

1845 Relació de finques urbanes 1611656 2

Relació de finques urbanes que Francesc Oller, veí de Cassà de la Selva, presetà a la Junta pericial :  Un  Casa; Carrer o Placeta de Sant 
Pere,56; Dues habitacions; Renada anual  960 Rals.
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1848 Contribució de tancament del poble de Blanes 1631919 2

El cobrador de contribucions  de Blanes, ha rebut de Geroni Oller, la quantitat de 40 Rals, corresponents al repartiment de 2 d'agost de la 
constriució de despeses d'obres per tancar el poble, en virtud de l'ordre Superior.

1848 Contribució d'immobles 1631915 2

S'avisa a Geroni Oller, que li ha correspost per la citada Contribució i els seus recàrrecs, en present any, la quantitat de 75 Rals i 4 
maravedís de billó, que haurà de satisfer en els terminis indicats per la Llei i ordres vigents, a la Casa

1848-1851 Contribucions d'obres de fortificació 1631888 2

Geroni Oller. Any 1848, contribucions i obres per a tancar el poble; Any 1849, 4 trimestres immobles, Esquadres, presos i pobres i terços 
fixos; Any 1850  Contribució, esquadres, adició immobles; Any 1851, Contribució i esquadres.  Total 428,18

1849 Contribució de terços fixos 1631921 2

Rebut de Geroni Oller, la quantitat d'11 Rals i 9 meravedís que li ha correspost en el repartiment de la Contribució de Terços fixos.

1849 Contribució d'immobles 1631917 2

Contribució d'immobles de Blanes. S'avisa a Geroni Oller, que li correspon per la citada contribució i els seus recàrrecs, en el present any, la 
quantitat de 77 Rals que satisfarà en el Consistori d'aquesta vila.

1849 Contribució d'immobles, conreus i bestiar 1631920 2

Contribució Territorial.  Rebut de Geroni Oller, la quantitat de 19 Rals amb 8 meravedís, corresponents a la contribució d'immobles, conreus i 
bestiar. Blanes, 4t. Trimestre de 1849.
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1849 Contribució municipal 1631918 2

Contribució Territorial. S'ha rebut de Geroni Oller, la quantitat de 18 Rals de billó, corresponet a la 4ª part del present any,. Blanes, trimestre 
3r, de 1849.

1850 Rebuts de contribució 140668 1

Notificacions de pagament de 30 rets de contribució corresponens als anys 1846 fins al 1851.

1850 Relació de finques rústiques i urbanes del mas Oller d'Esclet 1611659 2

Relació de terres del mas Oller, d'Esclet, on hi consten les diferents clssificacions de terres del mas.

1850 Contribució d'immobles 1631922 2

Fet el repartiment que ha correspost a cada un desl contribuients, li correspon a Geroni Oller, la quantitat de 74 Rals i 26 maravedís que 
haurà de satisfer en la Casa Consistorial, de la prsent vila.

1851 Contribució de manteniment de les esquadres de Valls 1631925 2

He rebut de Geroni Oller, la quantitat de 7 Rals que li han correspost en el repartiment del 8 del present mes per manutenció i vestuari de les 
Esquadres de Valls i altres despeses.

1851 Contribució d'immobles, conreus i bestiar 1631924 2

Rebut de Geroni Oller, la quantitat de 18 Rals i 24 maravedís, corresponents a la 4ª part de la contribució del present any, sobre immboles, 
conreus i bestiar.
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1851 Contribució d'immobles, conreus i bestiar 1631923 2

He rebut de Geroni Oller, la quantitat de 18 Rals i 24 maravedís, corresponenets a la 4ª part del present any, per la Contribució d'Immobles, 
Conreus i Bestiar.

1851 Contribució d'immobles, conreus i bestiar 1631926 2

He rebut de Geroni Oller, la quantitat de 48 Rals i 6 maravedís, corresponents a la 4ª part de la Contribució d'aquest any sobre immobles, 
conreus i bestiar.

1852 Rebut de contribució 140672 1

Avís de recaptació de Contribucions Directes i Indirectes amb un total de 540 Rals i 27 Maravedís, amb venciment el 6 de juliol de 1852

1852 Rebuts de contribució 140673 1

Cinc rebuts de Contribucions Directes i Indirectes corresponenta las anys1850 al 1852.

1852 Instància 1611622 2

Geroni Oller d'Esclet, dirigeix Instància a l'Administrador de Contribucions, Estadísticas i Finques de l'Estat de Girona, exposat que amb data 
del 18 de juliol passat, una petició del Sr. Alcalde i de la Junta Pericial, de la vila de Cassà de la Selva

1853 Administració de contribucions directes, estadístiques i finques de l'Estat 1611663 2

Notificació a l'Alcalde de Cassà de la Selva de part del Sr. Governador de Girona que d'acord amb l'expedient presentat per Joan Balari, 
L'Antoni Fàbregas, i en Francesc Oller, contra la riquesa avaluada, etc.
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1856 Contribució d'immobles 1631928 2

Repartició adicional a la Contribució d'immobles. S'avisa a Geroni Oller, que li ha correspós la quantitat de 16 Rals i 14 maravedís que haurà 
de satisfer en les oficines del Consistori de la present vila.

1869 Camins veïnals 1431063 2

Camins veïnals: Camí de Banyoles a Orriols, districte de Fontcoberta. Veïns qeu afronten amb dit camí i preu amb el que han de contriubir.

1879 Rebut de contribució 140715 1

Rebut de Contribució Territorial del 3r. Trimestre de l'any 1878-1879 a favor de Francesc Oller, de la quantiat de 4,70 ptes.

1882 Rebut de contribució 140726 1

Rebut de Contribució Territorial, de l'Ajutnament de Blanes, de 4,66 ptes corresponent a l'any 1881 a 1882., a càrrec  de Francesc Oller.

1889 Carta de pagament 1621717 3

En Joan Estarriola, Dipositari d'aquest Ajuntament de Fontcoberta, he rebut de Josep Frigola i Armengol, la quantitat de 290 ptes., com a 
reintegre a compte dels sobrant que resulta dels comptes municipals dels anys  econòmics de 1885 a 1887

1905 Baixa de contribució industrial 143959 1

Narcís Oller i Vila, d'Esclet comunica a l'Aministració la baixa de Contribució Industrial, en motiu de la cancel.lació del préstec hipotecari de 
15.000 ptes. Que tenia atorgat a Francesca Ramió i Sala, a Josep Frigola i Armengol i a Bonaventura Frigola
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1905 Baixa de contribució industrial 143958 1

Narcís Oller i Vila, dóna coneixement a l'Aministrració que es dóna de baixa en l'exercici de la industria, en motiu de la cancel·lació del 
prestec hipotecari  que havia atorgat de 5.000 ptes. A Maria Sans i Laseras, a Josep Frigola i Armengol i a Bonaventura de Sans

1906 Impostos de consums de Cassà de la Selva 131178 2

Rebut trimestral  a favor de Narcís Oller i Vila de 56,47 ptes. en pagament sobre impostos de consum; Rebut trimestral a favor de Dolors 
Oller i Marisc de 6,41 ptes. en pagament sobre impostos de consum,

1907 Alta de contribució industrial de Narcís Oller 131183 2

Declaració firmada per Narcís Oller i Vila, d'Esclet, sobre Alta de Contribució Industrial, per una Parada de Cavalls, al veïnat indicat.

1907 Contribució industrial 131182 2

Rebut a càrrec de Narcís Oller, corresponent a la Contribució del 1r. Trimestre sobre Parada de Cavalls, de 16,14 ptes.

1907 Contribució territorial 131180 2

Rebut a favor de Josep Frigola, de la quantitat de 3,96 ptes., corresponents  al 1r.  Trimestre de la Contribucio Territorial de rústica.

1907 Contribució territorial 131181 2

Rebut pagat per Narcís Oller Vila, de la quantitat de 105,83 ptes pel  1r. Trimestre ce Contribució rústica i pecuaria; Rebut pagat per Narcís 
Oller, de 18,19 ptes. Pel primer trimestre de Contribució sobre edificis i solars; Rebut pagat per Narcís Oller,
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1907 Rebuts de contribució a nom de Narcís Oller 131189 2

Rebuts de Contribució Territorial a càrrec de Narcís Oller, d'Esclet, corresponent al 4t trimestre, de 60,55 ptes.; i 4,20 ptes.

1907 Rebuts de contribució a nom de Narcís Oller 131186 2

Rebut a càrrec de Josep Frigola, corresponent a la contribució territorial del 3r trimestre, de 3,96 ptes.

1907 Rebuts de contribució a nom de Narcís Oller 131184 2

Rebuts de Contribució a càrrec de Narcís Oller, corresponents al 2n. Trimestre d'imports 60,65 ptes.; 4,90 ptes, ; 78,82 ptes.; 1,85 ptes,; 1,66 
ptes.;2,65 ptes.; i 3,96 ptes.

1907 Rebuts de contribució a nom de Narcís Oller 131187 2

Rebuts a càrrec de Narcís Oller, corresponents al 3r. Trimestre, de 64,74 ptes.; 4,20 ptes.; 78,52 ptes.; i 1,85 ptes.

1907 Rebuts de contribució a nom de Narcís Oller 131190 2

Rebuts de Contribució Territorial a càrrec de Narcís Oller i Vila, d'Esclet, corresponents al 4t. Trimestre, de 105,83 ptes.; 4,96 ptes.; 4,55 
ptes.; 16,20 ptes.; i 22,28 ptes.

1907 Rebuts de contribució a nom de Narcís Oller 131192 2

Rebuts de Contribució Territorial a càrrec de Narcís Oller, d 'Esclet, corresponents al 4t trimestre, de 78,52 ptes; i 1,85 ptes.


