
 

 

FONS VALL-LLOBERA 

[ÀREA D’IDENTIFICACIÓ]: CAT-AMCS-708 

[NIVELL DE DESCRIPCIÓ]: Fons 

[VOLUM I SUPORT]: Paper, pergamí 0,6 ml 

[NOM DEL(S)PRODUCTOR(S)]: Famílies Vall-llobera, Creixell 

[HISTÒRIA DEL(S) PRODUCTOR(S)]: L’antiga casa pairal dels Vall-llobera estava situada 

en el veïnat de Verneda on avui hi ha la masia anomenada can Abres, que presideix una extensa 

zona de conreus a la riba dreta de la riera Verneda per on s’hi eixampla el denominat pla de 

Vall-llobera que sobrepassant la riera s’estén àmpliament per la seva riba esquerra.  

Al casament de Pere Vall-llobera i Vendrell i M. Rosa Creixell i Negrell, l’any 1811, s’ajunten 

els patrimonis Vall-llobera i Creixell. Josep Vall-llobera Creixell posseirà propietats en els 

termes de Girona, Caldes de Malavella, Llagostera, Riudarenes, Cruïlles i Sant Gregori. 

La família Vall-llobera va fixar la seva residència dins la vila de Cassà de la Selva a finals del s. 

XVIII, a la Plaça de la Coma, a la casa coneguda també com Can Vall-llobera; en aquesta casa 

l’any 1962 hi va morir el darrer Vall-llobera, en Josep M. Vall-llobera i Mas de Xexàs, sense 

deixar descendència; la seva germana  l’heretà i hi continuà residint fins a la seva mort. 

En Josep Maria Vall-llobera i Mas de Xexàs va ser el darrer descendent directe de la nissaga 

Vall-llobera, dins el terme de Cassà de la Selva, posseïa les heretats i finques següents:  

1) Una heretat anomenada can Abres, en el veïnat de Verneda amb una extensió de 489 

vessanes entre secà, sembradura, arbreda, sureda i erm. 

2) Una altra heretat anomenada mas Vall-llobera Antic (mas Vendrell de la Pujada) al 

veïnat de Matamala, de 185 vessanes entre secà, sembradura, oliveret i sureda.  

3) Una altra heretat anomenada mas Vall-llobera Nou, al mateix veïnat de Matamala de 

26,50 vessanes entre secà, sembradura i sureda. 

4) Una casa de pagès al veïnat de Verneda anomenada la Rajoleria d’en Vall-llobera. 

5) Una altra casa al veïnat de Verneda. 

6) Una altra casa situada a la Plaça de la Coma. 

7) Una altra casa situada a la Baixa de la plaça de la República. 

8) Una altra casa situada al carrer Ignasi Iglesias. 

9) Una altra casa de pagès al veïnat de Llebres (Casa Nova d’en Vall-llobera) 

10)  Una altra casa al veïnat de Matamala (mas de les Pinyes) 

11)  Una altra casa de pagès al veïnat de Matamala, núm. 8  

12)  Una altra casa de pagès en el mateix veïnat de Matamala 

13)  Una casa situada al carrer García Hernández, n. 7  

Una gran heretat dins el terme de Riudarenes, en el veïnat de l’Esparra, amb diversos masos i 

una gran extensió de bosc. 

La nissaga Vall-llobera quedà esgotada per via directa al s. XX i la majoria de propietats 

durant el mateix segle i en el segle actual han estat venudes i alienades a diferents 

compradors.  



 

[HISTÒRIA ARXIVÍSTICA]: Es calcula que el fons va ser conservat per la mateixa família i a 

la mort de Josep Maria Vall-llobera i Mas de Xexàs de la mateixa manera que les propietats van 

quedar alineades també va passar amb l’arxiu de la família. En el procés de tractament del fons 

(2021) s’hi va localitzar un inventari realitzat per M.Elena Basora Compte (s/d) i és gràcies a 

aquest inventari que es té el coneixement del possible volum de l’arxiu, cita unes 17 capses de 

documentació però a l’Arxiu Municipal de Cassà de la Selva n’han arribat només 4. 

 

[DADES SOBRE L’INGRÉS]: L’Ajuntament de Cassà de la Selva va adquirir el fons l’any 

2020 via compra, es calcula que només es conserva a l’AMCS una petita part del fons originari i 

es desconeix la situació de la resta del fons. Amb la realització de l’inventari (2021) s’ha 

comprovat com l’ingrés 229 (2018) també és un document que formava part de l’arxiu Vall-

llobera, cosa que porta a pensar que l’arxiu Vall-llobera s’ha disgregat i venut per lots i 

documents solts. 

 

[ABAST I CONTINGUT]: Conjunt documental generat per la família Vall-llobera, hisendats de 

Cassà de la Selva. També hi ha documentació de la família Creixell, patrimoni de la qual 

passarà a ajuntar-se amb el patrimoni Vall-llobera a partir del casament entre Pere Vall-llobera 

Vendrell i M.Rosa Creixell Negrell. Les dates extremes del fons daten entre 1530 i 1976. La 

documentació més antiga i més continuada és la que fa referència a diferents masos i finques del 

veïnat de l’Esparra (Riudarenes). Hi ha un volum de documentació que data entre 1664 i 1927 

que fa referència a altres famílies i aparentment sense vinculació als Vall-llobera i que porta a 

pensar que és un lot que es va barrejar en el procés de la venda de la documentació.  

 

[SISTEMA D'ORGANITZACIÓ]: 

La documentació del fons s’ha agrupat segons el següent QdC. S’ha respectat al màxim 

l’organització original en què ha arribat la documentació, només s’ha reagrupat la documentació 

agregada. 

 

00000000000000 LLIBRES MESTRES 

01000000000000 FAMÍLIA I PATRIMONI 

01010000000000 Documentació familiar 

01010100000000 Genealogia i heràldica 

01010200000000 Partides de baptisme, casament i defunció 

01010300000000 Nupcials i capítols matrimonials 

01010400000000 Heretaments 

01010500000000 Testaments 

01010600000000 Codicils 

01010700000000 Tutories (nomenament i emancipació...) 

01010800000000 Fundació de misses i aniversaris 

01010900000000 Títols, privilegis i permisos 

01011000000000 Correspondència 



01011100000000 Memòries 

01011200000000 Diversa 

01020000000000 Documentació patrimonial 

01020100000000 Inventari de béns 

01020200000000 Plànols de propietats 

01020300000000 Acanaments i atermenaments 

01020400000000 Establiments. Subestabliments 

01020500000000 Precaris 

01020600000000 Transferències de la propietat 

01020601000000 Compravendes 

01020602000000 Ratificacions de compravenda 

01020603000000 Vendes a carta de gràcia 

01020604000000 Revendes 

01020605000000 Compravendes del dret de lluir i quitar 

01020606000000 Permutes 

01020607000000 Agnicions de bona fe 

01020608000000 Cessions i donacions 

01020609000000 Preses de possessió 

01020700000000 Crèdit i endeutament 

01020701000000 Violaris 

01020702000000 Censals 

01020703000000 Ratificacions 

01020704000000 Llevadors de censals i violaris 

01020705000000 Lluïcions de censals i violaris 

01020706000000 Debitoris 

01020707000000 Préstec 

01020708000000 Cartes de pagament 

01020800000000 Beneficis. Causes pies. Patronats 

01020900000000 Arrendaments 

01020901000000 Ajustaments de preu 

01020902000000 Llibres de comptes 

01020903000000 Atorgament de poders 

01020904000000 Procures 

01021000000000 Administració del patrimoni 

01021001000000 Àpoques 

01021002000000 Dipòsits a la taula de canvi 

01021003000000 Contribucions: municipal, estatal i de guerra 

01021004000000 Rebuts 

01021100000000 Renúncies 

01021200000000 Definicions 

01021300000000 Llicències 

01021400000000 Diversa 

02000000000000 PLETS 

02010000000000 Plets 

02020000000000 Concòrdies, convenis i transaccions 

02030000000000 Nomenament d'àrbitres 



02040000000000 Sentències 

02050000000000 Judicis verbals 

02060000000000 Recursos 

02070000000000 Diversa 

03000000000000 DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL 

03010000000000 Administració municipal 

03010100000000 Correspondència 

03020000000000 Finances 

03020100000000 Cadastre 

03020200000000 Amillaraments 

03020300000000 Talles 

03020400000000 Rebuts 

03030000000000 Recomptes de població 

03040000000000 Diversa 

04000000000000 DRETS I RENDES FEUDALS 

04010000000000 Capbreus 

04020000000000 Reconeixement de senyoria 

04020100000000 Sobre una persona 

04020200000000 Sobre una terra 

04030000000000 Prestacions del domini útil 

04030100000000 Llevadors de censos 

04030200000000 Àpoques de censos 

04030300000000 Àpoques de foriscapis i de lluïsme 

04030400000000 Definicions de censos 

05000000000000 DOCUMENTACIÓ AGREGADA 

05010000000000 Documentació d'altres famílies 
 

  

[INFORMACIÓ SOBRE AVALUACIÓ, TRIA I ELIMINACIÓ]: La documentació és de 

conservació permanent. 

[INCREMENTS]: No es preveuen nous ingressos. 

[CONDICIONS D'ACCÉS]: L'accés a la documentació del fons és públic. 

[CONDICIONS DE REPRODUCCIÓ]: Les condicions de reproducció es regiran pel reglament 

de l'AMCS. 

[LLENGÜES I ESCRIPTURES DELS DOCUMENTS]: Les llengües predominants són el 

català, el castellà i el llatí. 

[CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES I REQUERIMENTS TÈCNICS]: La documentació es troba 

en bon estat de conservació.  

[INSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ]: Inventari del fons Vall-llobera. 

[EXISTÈNCIA I LOCALITZACIÓ DELS ORIGINALS]: Els originals es troben a l’AMCS. 

[DOCUMENTACIÓ RELACIONADA]: AMCS. Sentència original, reclamació per difamació 

arran de l’assassinat de Can Vall-llobera (1887). Ingrés 229. (D-335) 



ACPE. Fons Casa Missió de Banyoles. Relació del mèrits, títols, exercicis literaris i serveis de 

Fra Josep Vall-llobera, monjo profés i sacerdot de Sant Esteve de Banyoles (1827). 

[BIBLIOGRAFIA]: FORMIGA BOSCH, Josep. Evolució de la propietat a l’Esparra (1497-

1900). Quaderns de la Selva, 8. Centre d’Estudis Selvatans. 1995.  

[NOTES]: La història del productor ha estat proporcionada per Quim Mundet amb el seu escrit 

“Apunts sobre la família Vall-llobera de Cassà de la Selva” (agost 2020). 

[AUTORIA I DATA(ES)]: Núria Casellas i Noguer, octubre del 2021.  

[FONTS]: Inventari del fons Vall-llobera. 

[REGLES O CONVENCIONS]: Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). 

Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d'Arxius i 

Associació d'Arxivers de Catalunya, 2007. 
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