
El bisbe Bernat de Vilamarí firma debitori a Jaume Baier de 500 sous, rebuts en concepte de préstec, 1 agost 1294. G-1 f. 1
Bernat Picó, clergue de la Seu, en nom del bisbe firma rebut a Jaume Baier, jurista i ciutadà de Girona, de 500 sous, 1 agost 1294. G-1 f. 1
Arnau Berenguer, Tomàs, Guillem, Dalmau, Ramon i Berenguer, abats dels monestirs de Banyoles, Santa Maria d’Amer, Sant Feliu de Guíxols, Sant Pere de Galligants, Sant 
Pere de Camprodon, Santa Maria de Vilabertran, Sant Quirze de Colera, Sant Salvador de Breda i Santa Maria de Roses fan poders a Bernat, abat de Sant Llorenç del 
Mont, i Berenguer, prior de Santa Maria de Lladó, per assistir en nom seu al concili provincial convocat per Roderic, arquebisbe de Tarragona, a celebrar a Lleida, 17 juliol 
1294.

G-1 f. 1rv

El bisbe Bernat confereix la capellania de Peralada que posseïa abans de ser consagrat, a Berenguer de Palau, abat de Sant Feliu de Girona, 17 juliol 1294. G-1 f. 1v

Nota d’haver estat conferida la capellania de Fonolleres a Ramon de Vilarig, ardiaca de Rabós, 17 juliol 1294. G-1 f. 1v
Nota d’haver estat conferida la capellania de Sant Esteve de Bas a Bernat de Güell, canonge de la Seu, 17 juliol 1294. G-1 f. 1v
Nota d’haver estat conferides de nou les dues capellanies referides als esmentats, i la de Pedret a Arnau de Corsavell ardiaca d’Empordà, 17 juliol. G-1 f. 1v
El bisbe, Ponç d’Urgio sagristà, Pere de Pontós ardiaca de Besalú, Arnau de Corsavell ardiaca d’Empordà i Pere de Banyoles, sagristà segon de la Seu, a Bernat d’Abadia, 
jurista de Girona. L’autoritzen a fer d’advocat en la causa que tenen contra Simó de Gironella, 11 maig 1296, full solt entre. G-1 f. 1 i 2

El bisbe al prior de Sant Pol de Mar. Pagui els trenta sous que li han estat assignats en una talla feta sobre els monestirs del bisbat de Girona, 3 setembre 1295, full solt 
entre. G-1 f. 1 i 2

Pere de Creixell, canonge de la Seu, promet al bisbe que, si Simó de Gironella li compra una octava part del delme de Sant Pere i Santa Maria de Pineda, pagarà 1.000 sous 
de terç, amb nota d’haver estat anul·lada l’escriptura. G-1 f. 4

El bisbe confereix la capellania de Peralada a Berenguer de Palau, abat de Sant Feliu de Girona, 26 juliol 1294, amb reiteracions referents a les altres capellanies 
esmentades, en un itinerari que comprèn Sant Cugat, Vilafranca, Juneda, Montblanc, Vilafranca, Martorell, Barcelona, Cardedeu, Hostalric, Tordera, Riudarenes, Vilobí, 
Girona, la Bisbal, Ullà i Vilamalla.

G-1 f. 4-5

Clàusula del testament d’Arnau de Peralta, que mana sepultar les seves restes a la capella de Santa Maria i Sant Pere de Peralta, hi institueix un benefici i dóna el dret de 
patronat del mateix a Dalmau de Sant Iscle, s.d. G-1 f. 5v

Bartomeu Brudell, clergue de Castelló, renuncia davant el bisbe el benefici fundat a Santa Maria de Castelló per Pere Ferrer de Castelló, 27 agost 1294. G-1 f. 6
Ponç d’Ullà dona firma de dret, en nom propi i d’Arnau de Millàs cavaller, al bisbe pel deute de 2.400 sous que té a Arnau Adroher, paborde de l’Almoina del Pa, 5 
setembre 1294. G-1 f. 6

Ordre d’expedir escriptura de debitori del bisbe a Arnau de Planes, sagristà segon de Sant Feliu de Girona, de 1.000 sous en concepte de préstec, 7 setembre 1294. G-1 f. 6

El bisbe defineix Guillema, filla de Guillem Isarn de Queixàs, junt amb les seves filles Sibil·la i Agnès, per 20 sous, 14 setembre. G-1 f. 6v
Nota d’escriptura semblant a favor d’Ermessenda, filla d’Arnau de Trilla de la Bisbal, per 2 sous i 8 diners, 14 setembre 1294. G-1 f. 6v
Nota d’escriptura semblant a favor de Benvinguda, filla de Bernat de Púbol, de Celrà, per 2 sous 8 diners, 23 setembre 1294. G-1 f. 6v
Dubte sobre l’autenticitat del privilegi que reivindica el prior del monestir de Sant Pol de Mar, de no haver d’acudir al sínode, 25 setembre 1294. G-1 f. 6v
Pere, enfermer del monestir de Camprodon, fa poders a Bernat de Pomer, clergue, per aplegar els fruits del delme de Greixenturri, el Catllar i les terres novals o “tretes” 
de Camprodon, 16 setembre 1294. G-1 f. 7

El bisbe estableix a Ramon de Taialà jurista, el molí de Pas de Domeny, parròquia de Paret Rufí, a cens de 12 migeres de blat, 22 setembre 1294. G-1 f. 7

Nota d’escriptura semblant a favor de Bernat Esteve i Ramon de Pedró, de Domeny, del molí de Pedró de Domeny, a cens de 12 migeres de blat, 22 setembre 1294. G-1 f. 7

El bisbe, trobant-se al monestir d’Ullà, comissiona Berenguer de Santaniol, cambrer del mateix monestir, per administrar-lo mentre duri la vacant de prior, a condició de 
donar comptes anualment, 30 setembre 1294. G-1 f. 7v

Nota d’acte semblant a favor d’Arnau d’Ullastret, sagristà, pel que fa a l’administració espiritual del mateix monestir, 30 setembre 1294. G-1 f. 7v

Vacant el benefici fundat per Ademar d’Empúries cavaller a l’església de Sant Esteve de Pedret, el bisbe el confereix a Pere Reglella clergue, 26 setembre 1294. G-1 f. 8

El bisbe firma a Guillem de Miana, cavaller, dues parts del delme de Sant Miquel de Campmajor, comprades a Tortosa de Rec, de Banyoles, 4 octubre 1294. G-1 f. 8



Bernat Picó reconeix en nom del bisbe haver rebut de Bernat de Caner, clergue, 200 sous en concepte de préstec, 27 setembre 1294. G-1 f. 8v

Ordre d’expedir escriptura de rebut per part del bisbe a Guillem de Susqueda, clergue jurista d’Amer, de 400 sous en concepte de préstec, 29 octubre 1294. G-1 f. 8v

Atès que els abats Ramon de Sant Pere de Rodes i Joan de Sant Miquel de Fluvià han requerit el bisbe que procedeixi d’acord amb les constitucions de Tarragona contra 
els nobles Ramon Folc i Dalmau de Rocabertí, Huguet d’Empúries i altres, el bisbe promet que procedirà, Vilanova, 4 novembre 1294. G-1 f. 8v

Arnau de Corsavell, ardiaca d’Empordà, trobant-se a Sant Esteve de Pedret, terme del castell de Marzà, notifica a Arnau de Llacuna i altres parroquians la notícia d’haver 
estat proveït de la capellania de Pedret, i en pren possessió, 7 novembre 1294. G-1 f. 8v

El bisbe nomena Ramon de Juell, clergue, saig, nunci i “caminador” de la seva cúria, amb descripció de facultats, 15 novembre 1294. G-1 f. 9
Nota de semblant nomenament fet a favor de Pere de Boada de Bas, clergue, 11 març (1294) 1295. G-1 f. 9
Ferrer Riquer, rector de l’església de Canoves, bisbat de Barcelona, comissiona Arnau de Corsavell, ardiaca d’Empordà, per conferir els beneficis de col·lació seva a 
Granollers i Cantallops, d’on és capellà, 24 gener (1294) 1295. G-1 f. 9

Nota de nomenament de nunci de la cúria a favor d’Arnau de Pla, de Sant Esteve de Bas. Albanyà, 5 setembre 1295. G-1 f. 9
Nota d’igual nomenament a favor de Pere Berenguer, veí de Girona, 9 gener (1298) 1299. G-1 f. 9

Nota de nomenament de nunci jurat a favor de Bernat de Turà, laic del bisbat d’Elna, al qual, però, no es permet d’empresonar clergues, 26 gener (1295) 1296. G-1 f. 9

El papa Celestí als germans de l’Hospital. Els concedeix de poder rebre el diner dit “diner de Déu”. “Primordia vestri ordinis”, Aquila, 18 kal octubre anno primo. G-1 f. 9v

Còpia de privilegi del papa Nicolau al prior de Sant Pol de Mar, 1 agost 1289. G-1 10, i 11, part in
El papa Celestí a l’orde de l’Hospital. Llicència de rebre llegats. “Haurimus de archa”, Aquila, 14 setembre any 1. G-1 f. 10
El despeser del monestir de Ripoll, fra Bianya, intima al bisbe una lletra adreçada als prelats de la província Tarragonesa per Guerau Uoilane, cabiscol de la Seu de 
Carcassona i executor delegat del cardenal Joan del títol de Santa Cecília, que els comunica haver revocat totes les excomunions fulminades contra el monestir de Ripoll, 
14 desembre 1294.

G-1 f. 10v

El bisbe a tots els rectors d’esglésies. Els comunica la lletra anterior, 14 desembre 1294. G-1 f. 10v
A Pere de Banyoles, sagristà segon de la Seu. S’absolen els clergues obtentors de beneficis que no haguessin rebut els ordes sagrats a pesar d’exigir-ho els documents 
fundacionals dels mateixos beneficis, 17 desembre 1294. G-1 f. 10v-11

Edicte general del bisbe d’acord amb el tenor de la lletra anterior, 17 desembre 1294. G-1 f. 11v
Còpia de butlla del papa Nicolau al capítol de la Seu, al qual recomana afavorir el monestir cartoixà de Sant Pol de Mar, que ha rebut ofenses de part de certs laics, Rieti, 
23 juny anno secundo. G-1  1v-12, part infe

Acta de presentació al bisbe de lletra de deseiximent (TC) de Bernat Senesterra que es querella per haver estat desheretat, 20 febrer (1294) 1295. G-1 f. 12

Ordre d’expedir rebut del bisbe a Pere de Vilanova, clergue hospitaler de l’hospital nou de Girona de 500 sous en concepte de préstec, 7 març (1294) 1295. G-1 f. 12

Ordre d’expedir rebut del bisbe a favor de Berenguer de Pedró, clergue de Canet, per 200 sous, 7 març (1294) 1295. G-1 f. 12

Ordre d’expedir rebut del bisbe a favor d’Arnau Adroher, paborde de l’Almoina del Pa, per 200 sous, 15 març (1294) 1295, amb nota d’haver estat anul·lada. G-1 f. 12

Formulari per nomenar nuncis i saigs de la cúria eclesiàstica. G-1 f. 12v
En contenció amb Pere Huguet de Torroella de Montgrí sobre els termes posats entre Canet de Verges i Ullà, dit Pere Huguet reconeix que els arenals i boscos d’Ullà són 
del bisbe, 22 desembre 1294. G-1 f. 13

El bisbe, atès el reconeixement anterior, absol Pere Huguet de qualsevol petició o demanda. G-1 f. 13
Pere Huguet, dit, reconeix que l’indret dit Bosc, Prats, Pastures i Arenal d’Ullà pertany al terme d’Ullà i es té en feu pel bisbe i promet satisfer-ne terços. G-1 f. 13rv
Extracte del testament de Guillem Moner de Vilafant, que dotà amb cent migeres de blat censals la missa matinal a l’altar de Santa Maria i una almoina a la seva 
parròquia. G-1 f. 13v

Acte de presentació de lletra del papa Celestí al bisbe, 4 febrer (1294) 1295. G-1 f. 13v



El bisbe, en presència del seu notari Guillem de Socarrats, nomena notari públic Guillem de Fortià, 20 febrer (1294) 1295. G-1 f. 14

Presentació al bisbe de lletra de Bernat des Pou, lloctinent de Riembau des Far, veguer reial que el citen per haver pres un saig reial, 26 febrer (1294) 1295. G-1 f. 14v

Nota d’haver el batlle d’Ullà presentat al bisbe una altra lletra sobre la mateixa matèria “que est in alio libro litterarum” 11 març 1295. G-1 f. 14v
Acta de presentació al bisbe Bernat de Vilamarí de lletra de Riembau de Far, veguer de Girona i Besalú, que el requereix a castigar en Maçot i altres de Rupià, culpables de 
morts, 2 març (1295) 1296, (cf n. 116). G-1 f. 14v

Rebut a Berenguer de Granollers, de 60 sous, 13 març (1294) 1295. G-1 f. 15
El bisbe Ramon d’Elna certifica haver conferit, a instància del bisbe de Girona, a Castelló Roquer, clergue, l’orde del presbiterat 19 març (1294) 1295. G-1 f. 15
Com el núm. 58, adreçada al batlle de Rupià, 3 març (1295) 1296. G-1 f. 15
El bisbe firma debitori a Arnau d’Ordis, jurista de Girona, de 1.000 sous en concepte de préstec, 10 abril 1295. G-1 f. 15v i 16
El bisbe confereix a Bernat Picó un dels presbiterats de capítol de la Seu, vacant per mort de Pere de Cornabuxo, 15 abril 1295. G-1 f. 16
El bisbe firma rebut a Guerau d’Armentera, cambrer de Sant Pere de Besalú, de 1.000 sous bar en concepte de préstec, 22 abril 1295. G-1 f. 16

El bisbe confereix el benefici vacant de la capella del palau episcopal que tenia Bernat Picó a Arnau de Santmartí, clergue de Girona. Ullà, 29 abril 1295. G-1 f. 16

El bisbe confereix el benefici de Sant Miquel que tenia Bernat Picó a la Seu, a Bernat de Perer, 29 abril 1295. G-1 f. 16
El bisbe firma debitori de 800 sous a Bernat de Torroella, cavaller de la Bisbal, 29 abril 1295. G-1 f. 16v
Nota d’haver Jaume Ballester de la Bisbal fet homenatge al bisbe per l’escrivania de la Bisbal, 29 abril 1295. G-1 f. 16v

El bisbe absol Guillem de Vilamarí, canonge de la Seu excomunicat pel bisbe predecessor, per haver pres possessió il·legítimament d’un benefici, 29 abril 1295. G-1 f. 16v

El bisbe firma debitori de 1.000 sous a Francesc de Santfeliu, ciutadà de Girona, en concepte de préstec, 2 maig 1295. G-1 f. 16v
El bisbe firma debitori a Arnau, clergue de Paret Rufí, de 200 sous en concepte de préstec, 2 maig 1295. G-1 f. 16v
El bisbe firma a Ponç de Cals, fill de Grimau(?) de Cals, cavaller, el delme de Serinyà que ha comprat a Pere Ponç de Besalú, 2 maig 1295. G-1 f. 17

El bisbe firma a Ramon de Miralles un terç del delme de Maià i una part del de Lligordà que té per successió del seu pare, Bernat de Miralles cavaller, i al mateix i a la seva 
esposa Ermessenda dita Englentina, un terç del delme de Fontcoberta i tres parts dels delmes dits de Serra i Torrent, parròquia de Sant Vicenç de Camós, 2 maig 1295.

G-1 f. 17

El bisbe absol tots els clergues excomunicats a causa de la constitució del bisbe Bernat de Vilert predecessor seu sobre la col·lació de beneficis, 17 maig 1295, amb nota 
d’haver impartit la mateixa absolució altres vegades. G-1 f. 17

El bisbe confereix a Arnau Bacó, diaconil de Montnegre, el benefici fundat per Berenguera d’Arenys a l’altar de Sant Pere d’Arenys, 7 maig 1295. G-1 f. 17
El bisbe nomena saig Ramon de Maiola, de les Preses, 9 juliol 1295. G-1 f. 17v
Bernat Picó, prevere de capítol, firma debitori a Simó de Santacília de 900 sous bar, 26 juliol 1295. G-1 f. 17v

El bisbe requereix Beatriu Arnau, viuda de Bernat Arnau de Canet i Esteve de Canet que paguin els drets de terres que tenen dins del terme d’Ullà i els empara les 
mateixes terres, 16 juny 1295, amb nota d’haver fet semblant empara a Berenguer Mateu de Gualta i Pere Capmany i altres veïns de Torroella de Montgrí.

G-1 f. 18

El bisbe fa poders a Pere Faia, sagristà de Torroella de Montgrí, per llevar els fruits de les terres entre el riu Ter i el terme d’Ullà, 19 juny 1295. G-1 f. 18
El bisbe fa poders a Bernat de Vilar de Vilanova, jurista, per al mateix fi, 30 juny 1295. G-1 f. 18v
Cervià, domer de Vidreres, presenta al bisbe Ferrer de Prat, clergue, per la benefici fundat a la mateixa església per Ponç, clergue de la mateixa església, presentació que 
és acceptada, 8 juliol 1295. G-1 f. 18v

Bernat de Figueroles, clergue de Vilobí, firma debitori a Ponç Albert, oficial, de 70 sous, 16 juliol 1295. G-1 f. 18v
Guillem de Xesa, domer de Parlavà, firma rebut a Bernat Picó, prevere de capítol i majordom del bisbe, de 300 sous en concepte de préstec, pels que obliga un llibre 
titulat “Speculum iudiciale” del que es descriuen els incis dels sisterns, 19 juliol 1295. G-1 f. 18v

Arnau de Corsavell, capellà de Cistella, defineix Guillema, filla de Joan de Clotes de Cistella per 2 sous 8 diners, 19 juliol 1295. G-1 f. 19



El bisbe firma debitori a Pere Berenguer, domer d’Ordis, de 1.000 sous en concepte de préstec, 14 agost 1295. G-1 f. 19
El bisbe firma a Eimeric d’Usall i Arnau Llorenç de Banyoles el delme d’una vinya dita d’Espluga, situada a Santa Maria de Camós, indret de Puig de la Creu, per 20 sous, 
s.d. i amb nota d’haver estat anul·lada. G-1 f. 19

El bisbe absol els clergues excomunicats per no haver obeït la constitució del seu antecessor sobre beneficis, 23 setembre 1295. G-1 f. 19
Berenguer de Torrent, clergue natural de Vidreres, renuncia el benefici de Sant Pau de Vidreres, 23 setembre 1295. G-1 f. 19v
El bisbe confereix el benefici del núm. anterior a Arnau de Castell, de Vidreres 23 setembre 1295. G-1 f. 19v
Arnau de Trilla, obtentor del diaconil de Biert, fa donació al mateix benefici i als seus rectors d’una casa de Biert, a condició de que cada any celebrin una missa per ell, 25 
setembre 1295. G-1 f. 19v

Pere Gironès, clergue de Vila-sacra, renuncia el benefici de Mollet d’Empordà que li ha estat conferit per Ramon Fort, clergue de Castelló, procurador de Bernat de Frigola, 
vicari de Xàtiva, bisbat de València, capellà de Delfià, 30 octubre 1295. G-1 f. 19v

Bernat de Boada, sagristà de Molló, reconeix haver incorregut en suspensió per causa de la constitució sinodal sobre beneficis i rep l’absolució, 26 novembre 1295, amb 
nota d’haver-se expedit un document semblant per en Prat, diaconil del mateix lloc. G-1 f. 20

El bisbe, havent accedit al mas Reixach de Casavells, en presència d’Arnau i Bernat de Reixach cavallers, denuncia “per trinum lapilli iactum” l’obra nova o fortificació feta 
que declara ser perjudicial al castell de Rupià, 7 desembre 1295. G-1 f. 20

Miquel de Ginestet presenta al bisbe Bernat de Vilosa, clergue de Sant Martí Vell, per al benefici fundat per Bernat de Ginestet a l’altar de Santa Maria de Sant Martí Vell, 
presentació que és admesa, 3 febrer (1296) 1297. G-1 f. 20

Guillem de Castell, clergue de Santa Eugènia Sobrehorta, es declara disposat a rebre el presbiterat que exigeix el seu benefici, 16 desembre 1296. G-1 f. 20v
Guillem Escuder, comanador de la casa de Santa Anna de Barcelona i capellà de Garrigoles, confereix a Arnau de Colomers, clergue natural de Caldes, la doma de 
Garrigoles vacant per mort d’Arnau Esteve, s.d. G-1 f. 20v

Nota d’haver Joan de Bianya clergue de Girona conferit per autoritat del bisbe la doma de Santa Maria de Bell-lloc a Bernat Vidal clergue, s.d. G-1 f. 20v
Bernat de Mallorques de Besalú, obtentor de la doma de Corsavell, i Bernat de Fàbrega, domer de Beuda, renuncien en mans de Guillem de Socarrats els beneficis que 
posseeixen, 19 desembre 1295. G-1 f. 20v

Arbitratge del bisbe i Ponç d’Urgio, sagristà de la Seu, en causa entre l’abat Gispert de Breda i Pere de Menola, cambrer del mateix monestir, sobre despeses en ocasió de 
penyores fetes per autoritat real, 25 gener (1295) 1296, full entre. G-1 f. 20 i 21

Arnau de Juvinyà, clergue de capítol de la Seu, es querella contra Simó de Gironella, cavaller, que l’ha ferit i requereix el bisbe que l’excomuniqui, 33 desembre 1295. G-1 f. 21

Bernat de Santpau i Berenguer de Maioles, domers de Peralada, presenten un document al bisbe, 9 gener 1295. G-1 f. 21
El bisbe absol Berenguer de Palau, abat de Sant Feliu de Girona, de l’excomunió fulminada de temps enrera contra l’aleshores rei Pere d’Aragó i els seus seguidors per raó 
de la guerra de Sicília, 27 novembre 1295. G-1 f. 21

Absolució semblant a favor d’Arnau de Vilarig, ardiaca de Girona, Pere de Camps, domer de Biure, Jaume de Cistella i Berenguer de Garriga, clergue, a petició de 
l’esmentat Berenguer de Palau, 10 gener 1296. G-1 f. 21

Nota d’haver Bernat de Casals clergue renunciat el diaconil de Palera, 27 novembre 1295. G-1 f. 21
El capítol de la Seu fa procura a Huguet de Cruïlles i Berenguer de Juià per a l’afer de les injúries causades per Simó de Gironella, cavaller, a per Arnau de Juvinyà, clergue 
de capítol, 10 gener (1295) 1296, amb continuació al final de la pàgina. G-1 f. 21v

El bisbe reitera l’absolució als clergues contraventors de la constitució sobre beneficis eclesiàstics, 17 febrer 1296. G-1 f. 21v
Ordre d’expedir escriptura d’autorització donada pel bisbe a favor de Ramon de Baieria, domer de Santa Maria de Granollers, a fi que pugués fer testaments i cartes 
nupcials, 24 febrer 1296. G-1 f. 21v

Bernat de Camós, ciutadà de Girona, presenta al bisbe Guillem Miquel, prevere per al benefici de Santa Margarida de Sant Martí Sacosta, fundat per Pere de Fontclara, 
jurista de Girona, 4 febrer 1296. G-1 f. 22

Bernat de Camós, dit, requereix Pere Alemany, prepòsit de Sant Martí Sacosta que doni possessió a Guillem Miquel de l’anterior benefici, 27 gener 1296. G-1 f. 22
Bernat Moner de Vilanova presenta al bisbe escriptura per la qual Guillem de Darnius cavaller, titular del dret de patronat del benefici de Sant Pere de la parroquial de 
Darnius, el presenta per al benefici, i rep del bisbe l’admissió, 13 febrer. G-1 f. 22v

El bisbe faculta Ramon de Bayeria, domer de Granollers, per fer de notari dins el terme de la seva parròquia (num. 107), 24 febrer (1295) 1296. G-1 f. 22v



Nota de concessió semblant feta a Pere de Bosc, domer de Vilanant, 22 maig 1296. G-1 f. 22v
Francesc Alquer, ardiaca de la Selva i Ramon de Santacília prevere de capítol, com a fermances d’Arnau d’Olives prevere de capítol difunt, protesten davant del bisbe que 
la pabordia de maig que havia tingut dit Arnau no disposa de prous béns per fer el servei assignat, 27 febrer 1296. G-1 f. 23

Pere Boada, clergue i nunci jurat declara haver-se traslladat a Celrà on intimà a Bernat de Cabanelles clergue, marmessor de dit Arnau d’Olives que el bisbe emparava els 
béns de la pabordia, 27 febrer 1296. G-1 f. 23

Bernat Jover, clergue de Castelló, presenta comunicació de Guillem de Riumors al bisbe que el presenta per al benefici fundat per Dionís de Riumors a la parroquial de 
Riumors, 1 març 1296. G-1 f. 23v

Pere Boada, nunci jurat, declara que Bernat Sanxo, batlle de Rupià, li ha encarregat de presentar a Riembau de Far, veguer de Girona la lletra que es transcriu, referent a 
la presó de Jaume Maçot, Guillem Maçot, Adam Berenguer fill d’en Brancons, el fill d’en Farner, Bord de na Estefania, el fill de na Rupiana, 9 març 1296, (cf num 58).

G-1 f. 24

El bisbe, després de procés, mana que Pere de Comelles, diaca, es faci promoure al presbiterat per poder continuar tenint el benefici de la Seu que posseeix fa uns deu 
anys, 14 març (1295) 1296. G-1 f. 25

Monició semblant s’intima a Arnau de Sexà, rector de l’altar de Sant Joan de la Seu, 15 març 1296. G-1 f. 25
Monició semblant a Ramon de Flaçà, obtentor del benefici de Sant Jaume des de fa 7 anys, 5 maig 1296. G-1 f. 25
Reiteració del num 118, 5 maig 1296. G-1 f. 25
Berenguer de Palau, abat de Sant Feliu de Girona, fa poders a Berenguer de Pau, canonge de Girona i València, per a la causa que té amb Marc de Santa Eugènia, sagristà 
de la Seu de Barcelona sobre la pabordia de desembre de la Seu de Barcelona, 11 maig 1296. G-1 paper solt

El bisbe i el capítol de la Seu prenen Ramon de Cornellà, cirurgià de Girona, com a metge, amb sou de 100 sous anuals, 30 març 1296. G-1 f. 26
El capítol de la Seu ven al bisbe totes les rendes que rep a Mallorca durant cinc anys pel preu de 2.000 sous, dels que el bisbe pagarà al paborde de juny 300 sous, al de 
desembre 200 sous i al de gener 100 sous anuals; la resta de la quantitat serà destinada a l’almoina del vestuari, 11 abril 1296. G-1 f. 26rv

El bisbe i el capítol, a fi de poder pagar 18.000 sous per la compra de la possessió de Corçà que havia estat de Gueraua de Mosset viuda de Pere de Llavanera, acorden 
establir les deveses del castell de Rupià i diversos camps de Vila-romà, 10 abril 1296, (cf. núm. 157). G-1 f. 26v

Havent exigit Pere de Montcada, veguer reial, que el bisbe mostrés els seus privilegis sobre la jurisdicció que té a Bàscara (num. 130), el prelat declara que la té de temps 
immemorial i que està disposat a sotmetre’s a un arbitratge, s.d., full entre. G-1 f. 26 i 27

Pere de Menola, cambrer, Bernat de Vilar, paborde, Galceran de Cartellà, Bernat Torró i Galceran de Montcorb, monjos de Breda, reconeixen que no poden contrastar la 
provisió abacial de l’abat Gispert feta pel bisbe anterior, 25 gener (1295) 1296, full entre. G-1 f. 25 i 26

El bisbe fa procura a Guillem Escrivà d’Eivissa per rebre els fruits que la seu de Girona té a Mallorca, 12 abril 1296. G-1 f. 27
Nota de semblant procura expedida a favor de Bernat Barrau, 8 abril 1301. G-1 f. 27
Pere David, clergue de Fortià, renuncia als seus drets sobre el benefici de Santa Maria de Fortià, conferit a Berenguer Reger, 26 abril 1296. G-1 f. 27
Bernat de Noguera, saig de la cúria de Besalú, presenta al bisbe una requisitòria de Pere de Montcada, veguer de Besalú que exigeix poder tenir plena jurisdicció a la vila 
de Bàscara, 17 maig 1296. G-1 f. 27

Berenguer de Palau, abat de Sant Feliu de Girona, nomena Joan Antoni, clergue, notari de l’església de Sant Feliu, 17 abril 1296. G-1 f. 27v
Dalmau de Garriga, canonge i obrer de Sant Feliu de Girona, fa procura a favor de Berenguer de Serreda, prevere, per cobrar de Romeu de Parellada, de Piera (Barcelona) 
700 sous que aquest havia promés pagar anualment de l’acaptiri de la mateixa església, 17 abril 1296. G-1 f. 27v

Berenguer Sord, fill de Bernat Sord cavaller, reconeix tenir pel bisbe un quart del delme de Noves i tot el delme que rep al Far, 16 abril 1296. G-1 f. 27v
El bisbe, que es troba prop del pedró del cap de l’escala de la Seu, requereix Pere de Montcada, nou veguer de Girona, que presti el jurament habitual, cosa que aquest 
compleix, 10 maig 1296. G-1 f. 28

El bisbe fa procura a Berenguer de Pau, canonge de Girona i València per a afers que té a la cúria romana, 10 maig 1296. G-1 f. 28

Guillem Oliver de Soler, de Sant Climent Sasebes, firma debitori al bisbe de 120 sous per la firma de part del delme de Sant Climent i Espolla que dit Guillem estableix a 
Elicsenda, batllessa de Sant Climent, 10 juny 1296, amb nota de no haver-se dut a terme, i correcció de la mateixa escriptura de data 18 agost.

G-1 f. 28

Manament d’expedir escriptura per la que Pere de Creixell, canonge de la Seu, firma rebut a Bernat Picó, majordom del bisbe, de 500 sous que se li devien en concepte de 
préstec, 22 maig 1296. G-1 f. 28v



Ponç d’Ullà reconeix tenir pel bisbe i pel castell de Rupià l’estany d’Adroher que havia tingut Bernat de Serra, cavaller, pare d’Ermessenda, esposa seva, 31 maig 1296. G-1 f. 28v

Guillem de Salelles, de Fonolleres, i Ramon de Fisc, domer de Rupià, pabordes de la confraria de l’església de Sant Andreu d’Estany d’Ullastret, presenten al bisbe Ramon 
Martí per al benefici de la confraria, 1 juny 1296. G-1 f. 28v

Joan Bianya, clergue de la capella del palau episcopal, per sí i per Arnau de Santmartí, clergue de la mateixa capella, ven a Pere Boada, clergue un cens que reben a Sant 
Esteve de Bas pel preu de 80 sous, 2 juny 1296. G-1 f. 28v

Pere de Mata prevere promet fer el servei de l’església de Mieres que correspon a Dalmau de Montagut, domer, i rep del bisbe la cura d’ànimes de la parròquia, 14 juny 
1296. G-1 f. 28v

Nadal de Lauto de Besalú presenta al bisbe lletres del papa Bonifaci, 5 juny 1296. G-1 f. 29
Ramon de Güell, fill de Guillem de Güell, cavaller difunt, reconeix tenir pel bisbe una part del delme de Noves, 6 juny 1296, amb correcció del text. G-1 f. 29

El bisbe, ateses les pertorbacions causades per Ponç d’Ullà en la possessió del feu de l’estany Adroher, el declara excomunicat, s.d., on remet a “l’altre llibre de lletres”. G-1 f. 29v

El bisbe defineix Guillema, filla de Berenguer Ripoll de Crespià per 2 sous 8 diners, 23 juny 1296. G-1 f. 30
El bisbe firma, a instància de Pere de Juïgues de Vilamarí, l’obligació que aquest ha fet del delme de Setcases a la seva esposa Margarida, 26 juny 1296. G-1 f. 30
Bernat de Banyoles, ciutadà de Girona, presenta al bisbe lletres de fra Mateu, cardenal de Porto i penitencier papal que absolen Bonanat, fill de dit Bernat, d’agressió a 
Pere, fill d’Arnau de Pontós i clergue de la Seu, 26 juny 1296. G-1 f. 30

Guillem de Queixàs, procurador de l’Almoina del Pa, defineix Berenguer Ponç, veí de Serra i la seva esposa Cecília, per 30 sous, 9 juliol 1296. G-1 f. 30
Jaume de Saule, clergue de Castanyet, renuncia el benefici que posseeix en aquesta església, 8 agost 1296. G-1 f. 30
Guerau de Busquets renuncia el benefici fundat per Arnau, clergue de Cervià, a Santa Maria de Cervià, 8 agost. G-1 f. 30
Guillem de Camós, cavaller, firma al bisbe debitori de 600 sous per raó del terç d’un octau del delme de Santa Maria i Sant Pere de Pineda i Hortsavinyà, que havia 
comprat a Simó de Gironella i que ha obligat a la seva esposa Sibil·la, 3 juliol 1296, escriptura reiterada a la mateixa pàgina. G-1 f. 30v

Nota d’haver firmat el bisbe el delme anterior, 10 febrer (1296) 1297. G-1 f. 30v
Guillem de Camós fa homenatge al bisbe pel delme d’Hortsavinyà, 3 juliol 1296. G-1 f. 30v
Bernat de Cabanelles, clergue, presenta al bisbe apel·lació sobre l’herència d’Arnau d’Olives, prevere de capítol de la Seu (cf. núm. 114). G-1 f. 31
Huguet Bou de Castelló presenta al bisbe una butlla papal sobre cert benefici de Santa Maria de Castelló 19 juny 1296. G-1 f. 31v
El bisbe comissiona Ramon de Vilarig, ardiaca de Girona, per proveïr beneficis durant la seva absència, 30 octubre 1296, full entre. G-1 f. 31 i 32

El bisbe firma debitori de 13.000 sous a Bernat de Montpalau, fill de Pere de Llavanera, per raó de la venda de la possessió de Corçà, 9 abril 1295, full entre, (cf. num 124). G-1 f. 31 i 32

Bernat Roger, clergue de Fortià, presenta al bisbe butlla papal que el comissiona per rebre testimonis sobre la seva vida i costums, 14 juliol 1296, (“quere in cabació hunc 
processum”). G-1 f. 32

Huguet Bou de Castelló requereix el bisbe perquè executi una provisió beneficial feta pel papa a Santa Maria de Castelló, 17 juliol 1296. G-1 f. 32
Pere Escuder, saig de Rupià, presenta al bisbe una carta que el comte Ponç Hug d’Empúries havia enviat als batlles de Rupià i Parlavà, autoritzant-los a castigar homes 
criminals del comtat, i queixant-se que s’hagi fet fortificació a Parlavà, 23 juny 1296. G-1 f. 33

Guillem de Riumors firma al bisbe debitori de 300 sous pel terç del delme de Sant Feliu de la Garriga, 2 juliol 1296. G-1 f. 33v
El mateix reconeix tenir pel bisbe un quart del delme d’Albons heretat del seu pare, Berenguer de Riumors. G-1 f. 33v
Ros de Pineda, cavaller, promet pagar 200 sous per la hipoteca de certs delmes feta a Sança, esposa seva, 7 agost 1296. G-1 f. 33v
Ros de Pineda cavaller, firma a Guillem de Queixàs, clergue de capítol de la Seu, debitori de 60 sous pel lluïsme del delme de Tordera hipotecat a la seva esposa Sança, 28 
juliol 1296. G-1 f. 33v

El bisbe firma a Guillem de Castell, cavaller de Bescanó, delmes de Palau-sator i Vilanna hipotecats a la seva esposa Agnès, 15 juliol 1296. G-1 f. 34v
Guillem de Castell reconeix tenir pel bisbe un terç del delme de Vilanna per successió del seu pare Arnau de Castell, 15 juliol 1296. G-1 f. 34
Huguet d’Espasèn firma debitori al bisbe de 50 sous per raó del lluïsme de delmes d’Espasèn, parròquia d’Ollers, Fontcoberta i Vilanova de la Muga, que en part posseeix 
com a dot de la seva esposa Eliardis, 23 juliol 1296. G-1 f. 34



El bisbe firma els anteriors delmes. G-1 f. 34

El bisbe requereix Arnau, abat de Sant Pere de Galligants, que li satisfaci certa prestació per haver acudit a celebrar la missa el dia de Sant Pere al monestir, 3 juliol 1296. G-1 f. 34v

El bisbe confereix a Berenguer de Palau, abat de Sant Feliu de Girona, la capellania de Torroella de Montgrí, vacant per mort d’Arnau Ponç, clergue de Celrà, 6 juliol 1296. G-1 f. 34v

El bisbe firma a Ramon de Puigpardines un terç del delme de Molló, 9 juliol 1296. G-1 f. 35
Berenguer de Vilert renuncia la doma de l’església de Pujals dels Cavallers, 12 juliol 1296. G-1 f. 35
Arnau de Terrades, fill d’Arnau de Terrades d’Ullastret, presenta al bisbe Arnau, fill de Guillem de Terrades, per al benefici de Sant Joan d’Ullastret fundat per Bernat 
Arnau de Terrades, 23 juliol 1296. G-1 f. 35

El bisbe, atenent una lletra apostòlica presentada per Huguet de Cruïlles, confereix a en [Guerau] Cervià la canongia de la Seu vacant per mort d’en Palafolls, 26 juliol 
1296. G-1 f. 35

Pere de Serrat, clergue, presenta al bisbe una butlla papal que el dispensa de ser fill de solter i soltera, i el bisbe rep informació sobre el mateix i executa la dispensa, 9 
juliol 1296. G-1 f. 35v-36

L’abat Berenguer i el monestir d’Amer, a causa dels deutes que graven la casa, manifesten la seva disposició que el bisbe els transfereixi a altres cases i prengui altres 
mesures per resoldre la situació, 2 agost 1296, les ordinacions donades pel bisbe es troben en fulls solts. G-1 f. 36v

Mestre Ermengol Blasini, físic de Girona, firma rebut a Berenguer, abat d’Amer, de 1.000 sous, dels quals la meitat els havia donat a préstec i l’altra meitat són el preu 
d’un mul i vaixella que li havia venut, 6 setembre 1296. G-1 f. 37v

Jaume de Bordils, ciutadà de Girona, firma rebut al mateix abat de 200 lliures que li havia prestat, 6 setembre 1296. G-1 f. 37v
Guillem de Banyeres, ciutadà de Girona, firma rebut al mateix abat de 1.000 sous que li havia prestat, 6 setembre 1296. G-1 f. 37v
Pere Pelegrí, apotecari de Girona, firma rebut al mateix de 210 lliures que havia prestat al dit abat, 6 setembre 1296. G-1 f. 37v
Ferrer de Lladó, fuster de Girona, firma rebut al mateix abat de 14 lliures que li havia prestat, 6 setembre 1296. G-1 f. 37v
Fra Berenguer de Castell, prior de Santa Maria del Coll, assigna al seu priorat 500 sous que li llegà el seu pare, Berenguer de Castell i que exigirà a la seva mare Elicsenda i 
al seu germà Guillem de Castell, 5 octubre 1296. G-1 f. 37v

Pere, prior de Santa Maria de Besalú, Pere de Banyuls, piater de Sant Llorenç del Mont i Jaume de Masó, monjo del mateix monestir, presenten al bisbe escriptures sobre 
l’elecció de Bernat per abat de Sant Llorenç i en demanen la confirmació, que és concedida, 6 i 12 agost 1296. G-1 f. 38

L’abat Bernat de Sant Llorenç del Mont sol·licita del bisbe la benedicció abacial, 14 març (1298) 1299. G-1 f. 38
El bisbe, Arnau abat de Sant Pere de Galligants i Pere de Palol, guardià dels framenors de Girona, atès el llegat fet per Bernat de Sitjar del castell de Palagret a fi de 
distribuir almoines, n’assignen l’administració a la pabordia de juny de la Seu, 26 juliol 1296. G-1 f. 38v-39

Pere de Mauta i Arnau Fabre, canonges de Santa Maria d’Ullà, sol·liciten al bisbe que confirmi l’elecció de Berenguer de Santaniol, cambrer, com a prior, 11 agost 1296, (cf 
num 23). G-1 f. 39

El bisbe als clergues de Santa Maria de Castelló. Els tutors de Bernat Rami, que té dret de patronat sobre un benefici fundat a la mateixa església per Bertran Salmates han 
presentat Berenguer Rami per al dit benefici; mana donar-li possessió, 12 setembre 1296. G-1 f. 39v

Bartomeu Maià, veí de Bàscara, remet tota rancúnia a Ramon Berenguer, escuder del bisbe que l’havia empresonat, 9 setembre 1296. G-1 f. 39v
Berenguer de Costes de Bàscara, remet tota rancúnia a Ramon Berenguer, escuder del bisbe que l’havia empresonat, 13 setembre 1296. G-1 f. 39v

Bernat Guillem, canonge i paborde de setembre a la Seu firma rebut a Bernat Picó, majordom del bisbe de 200 sous de rendes de Mallorca, 18 setembre 1296. G-1 f. 39v

Bernat de Flaçà, fill de Dalmau de Flaçà firma debitori al bisbe de 80 sous pel lluïsme de part del delme de Fellines que ha obligat a la seva esposa Guillema, 20 setembre 
1296. G-1 f. 39v

Bernat de Santmiquel, rector de Santa Maria de Jonqueres, fa poders a Guillem Tarascó, clergue jurista, i Arnau Joan de Bàscara, 24 setembre 1296. G-1 f. 40

Pere de Palol, guardià dels framenors de Girona, presenta butlla del papa Bonifaci VIII sobre les monges de Sant Pere de les Puelles de Barcelona, 26 setembre 1296. G-1 f. 40

Berenguer, clergue de Gaüses, firma debitori a Guillem de Beuda, tresorer de la Seu, de 115 sous de rendes de la capellania de Gaüses, 26 setembre 1296. G-1 f. 40



Guillem Pere, de Sant Miquel de Fluvià, presenta Bernat de Vilar, clergue, per al benefici fundat a Sant Miquel de Fluvià per Ramon Pere, pare seu, amb transcripció de 
clàusules de l’escriptura fundacional, 30 setembre 1296. G-1 f. 40

Presentació al bisbe de lletra de Pere de Santcliment, batlle reial i Mosse Ravaia que prenen mesures per al cobrament del bovatge al bisbat de Girona, 29 setembre 1296. G-1 ll entre f. 39 i 4

Pere Ramon de Vilar renuncia el diaconil de Sant Cebrià dels Alls, 4 octubre 1296. G-1 f. 40v
Ponç de Mieres renuncia la claveria de Vilobí, 3 novembre 1296. G-1 f. 40v
Berenguer de Masvidal renuncia la doma de Castanyet, 3 novembre 1296. G-1 f. 40v
Guillem Joan de Sant Pere Pescador, patró del benefici fundat per Guillem Joan difunt a l’altar de Sant Andreu de l’esmentada parròquia, comissiona fra Pere de Palol, 
guardià dels framenors de Girona per presentar el futur beneficiat, 9 octubre 1296, amb nota d’haver presentat Ramon Perpinyà. G-1 f. 40v

L’abat Gispert de Breda presenta al bisbe lletres pontificies que confirmen l’elecció que d’ell havia fet, essent monjo de Santa Maria de Roses, el bisbe de Girona per a 
l’abadiat i li permeten de retenir-ne els fruits, 20 octubre 1296. G-1 f. 41v

El mateix abat presenta una escriptura per la que els monjos que s’enumeren l’accepten com a abat i li prometen obediència, i demana la benedicció abacial al bisbe, 20 
octubre 1296. G-1 f. 41v-42

Guillem Llopart clergue, presenta al bisbe butlla papal per a dispensa de defecte de naixement, amb deposicions per al procés d’execució de la dispensa, 22 octubre 1296. G-1 f. 42rv

Ponç Albert, oficial del bisbe, en nom procuratori, renuncia la capellania de Sant Martí de les Escaules, 22 octubre 1296. G-1 f. 42
Berenguer de Palau, abat de Sant Feliu de Girona i Ramon de Cornellà confereixen la capellania de les Escaules a Ramon d’Avinyó canonge de Sant Feliu de Girona, 23 
octubre 1296. G-1 f. 42

El bisbe confereix el benefici diaconil de la Seu que té annexe la capellania de Canet, vacant per mort de Guillem de Sala a Guillem Pere de Castellar, clergue 30 octubre 
1296. G-1 f. 43

Guillem Ferrer, beneficiat de Santa Maria d’Eivissa, renúncia la capella de Santa Maria de Bell-lloc, situada al castell de Vila-romà, 24 novembre 1296. G-1 f. 43
El capítol de la Seu firma debitori a Arnau de Soler i Berenguer de Juià, canonges, de 1.200 sous que havia deixat Ramon d’Avinyó, abat de Sant Feliu de Girona, a fi de 
dotar un aniversari, 25 novembre 1296. G-1 f. 43

Bernat Batlle de Cervià presenta el seu fill Valerià per a un dels beneficis fundats a Cervià per Arnau clergue de Cervià, amb el procés de provisió, 26 novembre 1296. G-1 f. 43rv

Berenguer de Palau renuncia la capellania de Torroella de Montgrí, que el bisbe confereix a Guillem de Vilamarí, canonge de la Seu, 29 novembre 1296. G-1 f. 43v
El mateix renuncia la capellania de Sant Julià de Palol, que Ramon de Vilarig, ardiaca, confereix a Guillem de Vilarig, 29 novembre 1296. G-1 f. 43v
Pere d’Escala, prevere de Besalú, renuncia en mà de Guillem Burgués de Besalú, que rep la renúncia en nom de Guillem Galceran de Cartellà, al benefici de la capella de 
Santa Maria Magdalena de Montpalau, 4 desembre 1296. G-1 f. 44

El bisbe confereix a Berenguer de Pau, canonge de la Seu, la capellania de Vilanant, vacant per mort de Dalmau de Cabrera, canonge, 4 desembre 1296. G-1 f. 44
Berenguer de Palau, sagristà de la Seu, firma debitori a Pere de Pontós, abat de Sant Feliu de Girona, de 400 tornesos d’argent, rebuts en concepte de préstec, 17 gener 
(1296) 1297. (Les correccions fetes al text suposen un recent canvi; en endavant Berenguer de Palau consta com a sagristà de la Seu). G-1 f. 44

Romeu de Montoliu, canonge i paborde de novembre de la Seu, firma rebut al bisbe de 200 sous procedents de les rendes de Mallorca, 5 desembre 1296. G-1 f. 44

El bisbe firma a Brunissenda, viuda de Ramon Diumer de Sant Llorenç de la Muga el delme de Calm d’aquest lloc, 5 febrer (1296) 1297. G-1 f. 44

Bernat, abat de Santa Maria de Roses, presenta al bisbe butlla papal d’aquest tenor; durant l’entredit posat al regne d’Aragó morí l’abat Ramon del mateix monestir i els 
monjos, ignorant que el papa s’havia reservat l’elecció del successor, elegiren dit Bernat; el papa aprova i dispensa la irregularitat de l’elecció, 5 desembre 1296.

G-1 f. 44v

L’abat Joan de Sant Miquel de Fluvià sol·licita al bisbe la benedicció abacial, 8 desembre 1296. G-1 f. 44v

Pere Goxat, de Llambilles, fa homenatge i promesa a Berenguer de Palau, sagristà de la Seu, que guardarà fidelment el castell de Solius, 11 desembre 1296. G-1 f. 44v

Berenguer de Palau, sagristà de la Seu, renuncia en mà de Ramon de Vilarig, ardiaca de Girona, la capellania de Medinyà, 12 desembre 1296. G-1 f. 45
Ramon de Vilarig, ardiaca de Girona, resigna en mà del bisbe la capellania de Fonolleres, 13 desembre 1296. G-1 f. 45



El bisbe confereix a Ramon de Vilarig, dit, la capellania d’Ordis, vacant per mort de Ponç d’Urgio, 13 desembre 1296. G-1 f. 45
Arnau de Soler, canonge de la Seu, resigna en mà del bisbe la capellania de Bordils, 13 desembre 1296. G-1 f. 45
El bisbe confereix a Arnau de Soler la capellania de Sant Pere Pescador, vacant per mort de Ponç d’Urgio, 13 desembre 1296. G-1 f. 45
El bisbe confereix a Berenguer de Pau, canonge, la capellania de Llanars, vacant per mort de Ponç d’Urgio, 13 desembre 1296. G-1 f. 45
El bisbe dispensa Pere de Rocabertí, fill de Dalmau de Rocabertí senyor de Torroella, de manca d’edat per tenir beneficis, 13 desembre 1296. G-1 f. 45

Gilabert de Cruïlles renuncia en mà del bisbe la capellania de Begur i rep d’ell la de Fonolleres, vacant per renúncia de Ramon de Vilarig, 14 desembre 1296. G-1 f. 45

Bernat de Güell, ardiaca de la Selva, renuncia la capellania de Sant Esteve de Bas, que el bisbe confereix a Bernat de Vilert, canonge de la Seu, 14 desembre 1296. G-1 f. 45v

Bernat de Vilert, dit, renuncia en mà del bisbe la capellania de Terradelles, que és conferida a Pere de Galliners, 14 desembre 1296. G-1 f. 45v
El bisbe confereix a Dalmau de Totzó, cabiscol de la Seu, la capellania de Begur, vacant per renúncia de Gilabert de Cruïlles, 14 desembre 1296. G-1 f. 45v
El bisbe confereix a l’oficial la capellania de Bordils, vacant per renúncia d’Arnau de Soler, 14 desembre 1296. G-1 f. 45v
L’oficial del bisbe renuncia la capellania de Bescanó, que el bisbe confereix a Joan de Bianya, clergue de Girona, 14 desembre 1296. G-1 f. 45v
El bisbe confereix a Guillem de Queixàs, clergue de capítol de la Seu la capellania d’Orfes que havia tingut Berenguer de Pau, 14 desembre 1296. G-1 f. 45v

Pere Oliver, clergue, presenta al bisbe escriptures de renúncia feta per Pere de Bosch al benefici fundat pels parroquians a l’altar de Sant Nicolau de l’església del Vilar, i 
que el sagristà de Vilanant acceptà la renúncia, i altra de presentació feta pels mateixos parroquians a favor de dit Pere Oliver, 14 desembre 1296.

G-1 f. 45v

El bisbe reitera l’absolució d’excomunió per als clergues que haguessin faltat a la constitució sinodal sobre beneficis, 19 desembre 1296. G-1 f. 45v
El bisbe dispensa de la constitució referida a Guillem de Vilamarí, canonge de la Seu, 19 desembre 1296. G-1 f. 45v
Ponç Franch, domer de Castelló, presenta al bisbe Berenguer Ballester, clergue de Castelló, per al benefici fundat per Castelló Sardina ardiaca d’Elna a Santa Maria de 
Castelló, vacant per mort de Castelló Bou, 21 desembre 1296. G-1 f. 45v

Fra Travesseres, prior dels dominics i Pere de Palol, guardià dels framenors de Girona, presenten al bisbe lletres del papa que els encarrega proveïr de prior el monestir 
d’Ullà i d’abadessa el monestir de Sant Daniel, 28 desembre 1296. G-1 f. 46

Arnau de Juvinyà, clergue de capítol de la Seu, renuncia el seu lloc presbiteral, que l’ardiaca Ramon de Vilarig confereix a Guillem Pere de Castellar, 31 desembre 1296. G-1 f. 46

Guillem Pere de Castellar renuncia les capellanies de Riudarenes, les Planes, Lligordà, Canet d’Adri i el bisbe comissiona l’ardiaca Ramon de Vilarig per proveïr-les, 7 gener 
(1296) 1297. G-1 f. 46

El capítol de la Seu fa poders a Hug de Cruïlles, canonge i Pere de Galliners, clergue de capítol de la Seu per a la causa entre el mateix capítol i els dominics, 8 gener 1297. G-1 f. 46

El mateix capítol fa poders a Dalmau de Totzó canonge i a Pere de Galliners per a la causa entre el capítol i la universitat dels homes de Girona, 8 gener 1297. G-1 f. 46

Blanca d’Hostoles, esposa de Guillem Galceran de Cartellà presenta Bernat de Mallorques clergue, per al benefici de Santa Maria d’Argelaguer vacant per mort de Joan de 
Pera, que és admés, 10 gener (1296) 1297. G-1 f. 46v

El bisbe publica una carta de Pere de Montcada, senescal de Catalunya (num. 130) i reafirma el seu dret a la jurisdicció de Bàscara, s.d. G-1 f. 47
A Pere Saurí i altres homes de Bàscara. El bisbe els cita a comparèixer per testificar sobre la jurisdicció seva a la vila, 3 agost 1296. G-1 f. 48
Lletra del bisbe a Berenguer de Colltort, sotsveguer de Besalú que l’invita a no pertorbar la jurisdicciò de Bàscara, 20 agost 1296. G-1 f. 48rv

Dalmau de Totzó, cabiscol, Huguet de Cruïlles canonge i Guillem de Santromà clergue de capítol, firmen debitori a Berenguer de Palau, sagristà de la Seu, i altres de 2.500 
sous, part de la suma que Guillem Gaufred, tresorer de la Seu destinà”operi capitis sedis”, i que els ha estat prestada, 21 gener (1296) 1297.

G-1 f. 49

El bisbe confereix a Bernat de Vilar de Vilanova un benefici dels dits “manats” de la Seu, vacant per mort d’en Mercadal, 24 gener 1297. G-1 f. 49
Pere Oller, clergue de Peralada presenta al bisbe lletres del papa, 26 gener 1297, la butlla es transcriu f 51rv, i el procés informatiu, f 49v; el bisbe comissiona l’abat de 
Sant Feliu de Girona per conferir-li un benefici, f 50rv. G-1 f. 49



Perpinyà, clergue d’Albons, renuncia la capellania de Calabuig que havia tingut Jaume d’Albons, cabiscol de Sant Feliu de Girona, i el bisbe la confereix a Dalmau de Pujals, 
clergue, obtentor de la capellania de Marenyà, que rep dit Perpinyà, 1 febrer (1296) 1297. G-1 f. 49

Berenguer Todó, sagristà de Siurana, per sí i per Pere Arrufat i Joan Floret i Pere Gilabert, obrers de Siurana, presenta al bisbe Bernat Blanch, prevere de Siurana per al 
benefici de Santa Maria de la seva església, 19 febrer 1297. G-1 f. 50v

Clàusula de la fundació, feta per Berenguer Todó, sagristà de Siurana, Ramon Todó i Pere Todó, domers de la mateixa i Blanca, viuda de Guerau de Basella, Arnau Arrufat, 
Pere Barrera i altres de Siurana, d’un benefici a l’altar de Santa Maria de la mateixa parròquia, s.d. G-1 f. 50v

Berenguer de Palau, sagristà de la Seu, firma debitori a Vidal de Queixàs de 300 sous en concepte de préstec, 19 febrer 1297. G-1 f. 50v
Ferrer de Sala, domer de Sant Martí d’Arenys, fa donació d’un camp al diaconil de la seva església, amb obligació de fer-li sufragis, 26 febrer 1297. G-1 f. 51
Procés de provisió de benefici conferit pel papa a Bernat Cavaller, clergue de Besalú, 28 febrer - 6 març (1296) 1297. G-1 f. 52rv i 53
Procés de provisió de benefici conferit pel papa a Bernat sa Mascorda, 9 març 1297. G-1 f. 52v-53
Nota d’haver dispensat de l’observança de la constitució sinodal sobre beneficis diversos clergues que s’enumeren en diverses dates, 1297-1300. G-1 f. 53v
Monitòria d’excomunió als que pertorbin la possessió dels aigualeixos d’Ullà, 23 març (1296) 1297. G-1 f. 54
Joan Malià, prior de Sant Joan les Fonts i Ramon d’Espàrrec clergue informen el bisbe de la vacant de la capellania de la mateixa església per renúncia de Bernat Gibert, 
clergue de la Pinya i presenta dit Ramon d’Espàrrec, 12 març (1296) 1297. G-1 f. 54v

El bisbe nomena Bernat d’Ullastret batlle d’Ullà, amb encàrrec especial de recaptar les rendes dels aigualeixos, 17 març (1296) 1297. G-1 f. 44v
Constitucions donades pel bisbe a les religioses de Sant Nicolau de Camprodon, 17 juny 1297, full solt entre. G-1 f. 54 i 55

Berenguer de Puig, clergue de la Barroca, defineix les injúries causades per Ramon de Caselles, ciutadà de Girona i consenteix que sigui absolt d’excomunió, 28 març 1297. G-1 f. 55

El bisbe publica monitòria contra els que perjudiquen el bosc d’Ullà, 28 març 1297. G-1 f. 55rv
El bisbe confereix el benefici de la capella de Sant Joan del castell de Blanes, vacant per renúncia de Miquel de Serra, a Berenguer Casell(sic), presentat per Guillem de 
Blanes, cavaller, 29 març. G-1 f. 55v

Bonanat, fill de Bernat de Banyoles, promet pagar al bisbe 100 sous a fi de satisfer la violació de la immunitat eclesiàstica en haver injuriat d’obra Pere, clergue fill d’Arnau 
de Pontós, presenta lletres del cardenal Mateu, bisbe de Porto i rep absolució, 1 abril 1297, les lletres del cardenal continúen a f 54v baix.

G-1 f. 55v

Ramon Roig, domer de Siurana, presenta al bisbe dispensa, concedida pel penitencier papal Joan de Guàrdia, d’irregularitat per haver tingut una concubina, i rep 
absolució, 8 abril 1297. G-1 f. 56

Francesc Alquer, ardiaca d’Empordà, protesta que no s’hagi dut a terme una carta de la reina Blanca d’Aragó sobre el dret de sepultura dels dominics i franciscans; bisbe i 
capítol protesten al seu torn que no s’ha de causar perjudici als clergues seculars, 8 abril 1297. G-1 f. 56rv

Guillem d’Estranya prevere promet obediència al bisbe, després que l’abat de Camprodon li ha assignat l’església de Sant Andreu d’Olivera(sic), 17 abril 1297. G-1 f. 56v

Mandat de Bonifaci VIII al bisbe de Girona per absoldre Bernat Amat de Cardona, del bisbat d’Urgell, que agredí l’ardiaca de Pontós. Anagni 23 agost any segon. G-1 f. 57

Mateu de Llaneres, laic, jura que pagarà 200 sous que s’han d’esmerçar en ornament de l’església de Corçà, en penitència per haver mort en Vilosa, clergue de Corçà, 22 
maig 1297. G-1 f. 57v

Simó de Gironella dóna firma de dret sense penyores, en la querella que li ha posat el capítol de la Seu, 22 maig 1297. G-1 f. 57v
El bisbe accepta la renúncia que li presenta Pere de Cortils, de la doma curada de Canelles, 26 maig 1297. G-1 f. 57v
Esquiu de Xalabia, domer de Fontanilles requereix el bisbe que li confereixi el presbiterat, 29 maig 1297. G-1 f. 57v
Arnau de Planes, sagristà segon de Sant Feliu de Girona, promet al bisbe que si Ramon d’Avinyó, canonge de Sant Feliu no li compra la meitat d’una casa situada al burg 
de Sant Feliu i que havia estat de Ramon de Montagut canonge, li donarà opció a comprar-la pel preu de 400 sous, 7 juny 1297. G-1 f. 58

El bisbe firma a Arnau de Planes, canonge de Sant Feliu de Girona, la venda que li ha fet Ramon d’Avinyó de la meitat d’una casa situada al burg de Sant Feliu, 7 juny 1297. G-1 f. 58

Presentació al bisbe de lletres de Pere de Montcada, senescal de Catalunya, als batlles de Bàscara i la Bisbal, als que ordena trobar-se a Caldes o Llagostera amb els homes 
de Bàscara per anar al Pallars, 15 juny 1297. La numeració passa al f 62. G-1 f. 58v



Document incomplet; vé del núm. 302. Es confereix a Arnau de Mont-rodon una canongia de la Seu, 18 juliol 1297. G-1 f. 62
El bisbe, havent conferit a Arnau de Mont-rodon una canongia de la Seu, mana donar-li possessió, cosa que s’executa, 18 juliol 1297. G-1 f. 62rv

Testimoni de l’absència de guardians de la catedral i de Bernat de Puig, claver de la mateixa, que impediren completar la presa de possessió anterior, 18 juliol 1297. G-1 f. 62v

El bisbe mana a Bernat de Vilademany, canonge de la Seu, donar a Arnau de Mont-rodon possessió de la porció canònica, 18 juliol 1297. G-1 f. 63
Dalmau de Totzó, cabiscol, dona possessió a Arnau de Mont-rodon d’un lloc al cor de la Seu, 18 juliol 1297. G-1 f. 63
El bisbe comunica als feligresos de Vilanant haver conferit la capellania d’aquest lloc, vacant per mort de Dalmau de Cabrera, canonge, a Arnau de Mont-rodon, també 
canonge, 18 juliol 1297. G-1 f. 63

Bernat Rociner de Cardona, notari de Bernat Amat de Cardona, presenta al bisbe una lletra d’aquest que es transcriu, i que comunica una agressió d’homes de Corçà 
contra homes de Verges, 21 juliol 1297, amb resposta del bisbe, que promet el càstig dels culpables. G-1 f. 63v

Presentació al bisbe de lletra de Bernat de Banyoles, sotsveguer de Girona, que comunica la querella presentada per homes de Madremanya contra els de Corçà, la Pera, 
Rupià i Bàscara, als que acusen de “regardium”, 24 juliol 1297. G-1 f. 64

Berenguer Ballester, clergue de Castelló, renuncia un benefici instituït a Santa Maria de Castelló per Castelló Sardina, ardiaca d’Elna, 10 agost 1297. G-1 f. 64
Monitòria d’excomunió contra els que pertorben la possessió del bosc d’Ullà al bisbe, 9 agost 1297. G-1 f. 64v-65
Huguet de Cruïlles, canonge de la Seu, procurador d’Hug de Cardona, ardiaca de Barcelona, declara no voler rebre el benefici de Sant Pere fundat a la parroquial de 
Peralada, vacant per mort de Pere de Vilella, 17 agost 1297. G-1 f. 65

El bisbe admet a Ramon Miró la renúncia a la doma de Pontós, 17 agost 1297. G-1 f. 65
Berenguer Macip, de Santa Llogaia d’Àlguema, reconeix haver intervingut a la tala de Bàscara amb Pere de Montcada i els exèrcits de Girona i Besalú, per bé que obligat, 
26 agost 1297. G-1 f. 65

Berenguer Tedeu, prior de Sant Tomàs de Fluvià, com a procurador del comte d’Empúries, compareix davant el bisbe en l’afer de revocació del procés iniciat per aquest 
sobre la possessió d’Ullà; el bisbe li lliura còpia -que es transcriu- de la seva querella contra el comte presentada a l’arquebisbe de Tarragona, 27 agost 1297, el text acaba 
al f (62).

G-1 f. 65v-66v

Bernat Picó, prevere de capítol de la Seu, ven a Pere de Pontós, abat de Sant Feliu de Girona, un missal amb lletres daurades per 100 sous, 27 gener (1297) 1298. G-1 f. 65v

Pere de Pontós, abat de Sant Feliu de Girona, firma rebut a Guillem de Vilaüt, cavaller, de 500 sous en esmena d’unes ferides rebudes, 27 gener (1297) 1298. G-1 f. 65v

Persentació al bisbe de lletres de Pere de Montcada, senescal de Catalunya que ordena al batlle de la Bisbal ser a Caldes amb vianda per dos mesos per anar a Tremp, 17 
juny 1297. G-1 f. 59

Presentació de lletra semblant adreçada al batlle de Bàscara, 17 juny 1297. G-1 f. 59
Pere d’Estranya renuncia la doma de Llanars, 26 juny 1297. G-1 f. 59
Els procuradors de Berenguer de Pau, canonge de Girona, confereixen la doma de Llanars a Bernat de Pradell, 28 juny 1297. G-1 f. 59
Presentació al bisbe de lletres de Pere de Montcada als batlles de la Bisbal i Bàscara, que traslladen carta reial amb l’ordre d’anar amb l’exèrcit al comtat de Pallars, 28 
juny 1297. G-1 f. 59rv

Bernat clergue, domer de Sant Joan de Rabós, renuncia el seu benefici, 5 juliol 1297. G-1 f. 59rv
Resposta del bisbe al senescal Pere de Montcada, 30 juny 1297. G-1 f. (60)
El bisbe mana donar a Arnau de Mont-rodon una canongia i la capellania de Vilanant d’acord amb la butlla que ha presentat, 17 juliol 1297. G-1 f. (60)v

El bisbe i el capítol de la Seu, amb excepció d’Arnau de Corsavell, ardiaca de Besalú, Bernat de Vilert canonge, Guillem de Comelles, Guillem Bernat de Santromà i 
Berenguer de Juià, clergues de capítol, que contradiuen i apel·len, admeten Arnau de Mont-rodon com a canonge, doc. incomplert que s’acaba amb el nostre núm. 277.

G-1 f. (60)v

Berenguer de Palau, sagristà de la Seu, fa donació de la seva casa de Bellmirall que es té pel monestir de Vilabertran a Ramon de Vilarig, ardiaca de Girona, 30 juny 1297. G-1 f. (61)

El bisbe i el capítol firmen debitori a Arnau Adroher, paborde de l’Almoina del pa, de 400 sous en concepte de préstec, 19 juny 1297. G-1 f. (61)



Bernat de Pradells, clergue, requereix el bisbe que confirmi la col·lació de la doma de Llanars (num. 297), 28 juny 1297. G-1 f. (61)
Publicació de lletra del bisbe que excomunica Pere de Montcada per havet talat Bàscara, 29 juny 1297. G-1 f. (61)v
Berenguer Tedeu, monjo de Sant Víctor de Marsella i prior de Sant Tomàs de Fluvià presenta poders conferits pel comte d’Empúries per composar amb el bisbe de Girona, 
17 agost 1297, Cf. núm. 290. G-1 f. (62)rv

Ramon de Mas, domer de Briolf, renuncia el seu benefici, 28 agost 1297. G-1 f. (62)v

Ramon de Vinyes, clergue d’Aiguaviva, exhibeix al bisbe l’escriptura per la qual Fina de Vilademany el presenta per al benefici de la capella de Vilademany, 29 agost 1297. G-1 f. (62)v

El bisbe, en presència del capítol de la Seu i de ciutadans de Girona requereix Berenguer de Castellolí, veguer de Girona que juri observar les exempcions eclesiàstiques, i 
rep el dit jurament, 31 agost 1297. G-1 f. 68

Gilabert de Cruïlles, canonge de la Seu, fa poders a Arnau de Cortacans per a la causa que té amb Pere de Pontós, abat de Sant Feliu de Girona, 3 setembre 1297. G-1 f. 68

El bisbe, a presentació de Sibil·la, comtessa d’Empúries i senyora de Monells, confereix a Berenguer de Comes el benefici del castell de Monells, vacant per renúncia 
d’Huguet de Cruïlles, ardiaca de Barcelona, 5 setembre 1297. G-1 f. 68

El bisbe firma debitori a Guerau d’Armentera, cambrer de Sant Pere de Besalú, de 2.000 sous en concepte de préstec, 6 setembre 1297. G-1 f. 68
Bernat de Boada, clergue de Peralada, exhibeix al bisbe la seva presentació per al benefici de Sant Pere de Peralada, feta per Beatriu, filla i hereva de Guillem Gros, 12 
setembre 1297. G-1 f. 68v

Berenguer d’Ullà, clergue, renuncia un benefici de Sant Feliu de Girona, que és assignat a Guillem de Castelló, clergue, 13 setembre 1297. G-1 f. 68v
Jaume de Segueró renuncia el diaconil de Santa Maria de Segueró, 14 setembre 1297. G-1 f. 68v
El bisbe admet la presentació de Pere Bou, clergue, feta per Pere de Santjoan de Castelló, per a un dels beneficis fundats a Santa Maria de Castelló per Castelló Sardina, 
ardiaca d’Elna, 14 setembre 1297. G-1 f. 68v

Esquiu de Xelabia, domer de Fontanilles, sol·licita al bisbe que li confereixi el presbiterat, 14 setembre 1297, (cf. núm. 273). G-1 f. 69
Ramon de Vilarig confereix a Guillem de Castelló un benefici de Sant Feliu de Girona que havia tingut Berenguer d’Ullà, 16 setembre 1297. G-1 f. 69
Ramon Picó renuncia un benefici de l’església de Sant Martí de Romanyà, 18 setembre 1297. G-1 f. 69
Dalmau de Garriga, cabiscol de Sant Feliu de Girona, confereix a Guillem de Castelló un benefici de l’esmentada església que vaca per renúncia de Berenguer d’Ullà, 19 
setembre 1297. G-1 f. 69

Berenguer Otger sol·licita l’orde del sotsdiaconat, requerit pel benefici que té a Sant Joan de Palau Saverdera, 21 setembre 1297. G-1 f. 69
Bernat Paiola, diaconil de Sant Feliu de Boada, renuncia el seu benefici, 21 setembre 1297. G-1 f. 69
Bernat Guillem, canonge i paborde de setembre de la Seu, firma rebut a Bernat Picó, majordom del bisbe, de 200 sous, procedents de les rendes de Mallorca, 23 setembre 
1297. G-1 f. 69v

Guillema de Canet presenta Pere Sifre per al benefici fundat per Ramon de Palau a l’altar de Sant Salvador de la capella de Santa Maria de Palau, 23 setembre 1297. G-1 f. 69v

Castelló de Terramala renuncia el benefici fundat per Guillem Esquerrer a l’altar de Sant Pere de Santa Maria de Castelló, 23 setembre 1297. G-1 f. 69v
El bisbe confereix l’anterior benefici a Guillem Bernat de Castelló, 29 setembre 1297. G-1 f. 69v
El bisbe ratifica la renúncia presentada per Jaume Tresfort a la doma de Santa Eulàlia de Pujals dels Cavallers, 5 octubre 1297. G-1 f. 69v
Bernat Guillem, paborde d’octubre a la Seu, firma rebut a Bernat Picó de 200 sous per a la seva pabordia, 15 octubre 1297, (cf. núm. 324). G-1 f. 69v
Bernat de Garrigoles, domer de Llabià, promet pagar a Bernat Picó, majordom del bisbe 155 sous, 16 octubre 1297. G-1 f. 70
Bord de Vilamarí firma rebut a Bernat Picó, dit, de 600 sous, valor de 400 tornesos de plata que havia prestat al bisbe, 17 octubre 1297, (cf. núm. 214). G-1 f. 70
Guillem de Queixàs i Companyó d’Estanyol, procuradors de l’almoina del Vestuari, firmen rebut a Bernat Picó, majordom del bisbe, de 800 sous, per la renda de Mallorca 
de l’any 1296, 17 octubre 1297. G-1 f. 70

Els abats de la diòcesi fan procura a favor de Guillem Tarascó, clergue jurista, per al pagament de talles, 19 octubre 1297. G-1 f. 70v
Guillem de Beuda presenta al bisbe testimoni d’haver passat a col·lació del papa un benefici de Castelló, 23 octubre 1297. G-1 f. 70v
El bisbe defineix Saura, filla de Pere d’Església, de Brunyola, per 2 sous 8 diners, 24 octubre 1297. G-1 f. 70v



Berenguer de Vilaterme, abat de Colera, promet obediència canònica al bisbe, 27 octubre 1297. G-1 f. 70v
Pere de Cardonets, clergue comissionat per Pere Albert, oficial del bisbe, per a la talla de 20 florins destinada a pagar la legació de Jaume, arquebisbe Idruntinus, firma 
rebut dels 100 sous corresponents a la Seu, 30 octubre 1297. G-1 f. 71

Ramon Ribera i Segur, saigs de Besalú, presenten al bisbe una lletra de Berenguer de Colltort, sotsveguer de Besalú, sobre els processos de pau i treva, 16 novembre 1297. G-1 f. 71

Havent-se denunciat al bisbe que el sotsveguer de Besalú havia gitat de pau i treva alguns de Banyoles sense consentiment del bisbe, aquest li adreça lletra, 13 novembre 
1297, acaba a f 70v. G-1 f. 71

Els marmessors de Guillem Gaufred, tresorer de la Seu, reconeixen al capítol de la Seu que han d’atendre les peticions d’aquest en l’execució de la seva marmessoria, 29 
octubre 1298. G-1 f. 71v

El bisbe intima a Arnau de Sexà, clergue de la Seu, ordre de complir les seves obligacions, 23 octubre 1297, full solt entre. G-1 f. 71 i 72
Bernat Picó, majordom del bisbe, reconeix que quan deixà el benefici de la capella del palau episcopal cedí a Joan de Bianya, clergue de la mateixa capella, els crèdits que 
tenia contra homes de Vilaür i altres, 11 gener (1297) 1298, full solt entre. G-1 f. 71 i 72

Bernat de Ferrals, veí de Castelló, promet fer esmena per la ferida donada a Joan Borgonyó de Mallorques, clergue, 19 novembre 1297. G-1 f. 72
El bisbe firma rebut en concepte de préstec al seu majordom de 6.000 sous pagats a Galceran de Puigpardines cavaller, part del preu de la compra de Corçà, 21 novembre 
1297. G-1 f. 72

Ermessenda, filla de Ramon de Vilamarí, cavaller, fa donació a la seva germana Alamanda de 1.000 sous en concepte de part de l’herència, 24 novembre 1297. G-1 f. 72

Berenguer de Palau, sagristà de la Seu, firma debitori a Berenguer d’Aiguaviva, capellà de Sant Martí Sacosta de 200 sous en concepte de préstec, 3 desembre 1297. G-1 f. 72v

Bernat Amat de Cardona intima deseiximent al bisbe, 8 desembre 1297. G-1 f. 72v
El mateix reitera semblants conceptes, 22 desembre 1297. G-1 f. 72v
Pere de Pontós, abat de Sant Feliu de Girona i col·lector de la dècima papal, firma rebut de 960 sous, 24 desembre 1297. G-1 f. 72
Bord de Vilamarí fa poders a fra Miquel, dominic i fra Pere de Palol franciscà per conferir beneficis, 24 desembre 1297, full solt entre. G-1 f. 72 i 73
El bisbe requereix els clergues a acudir a sínode, s.d. full solt entre. G-1 f. 72 i 73
Guerau de Cervià, canonge de la Seu i procurador d’Hug de Cardona, ardiaca de Barcelona, reconeix haver rebut notícia de que vaca un benefici a la capella del palau 
episcopal per renúncia d’Arnau de Santmartí, i el renuncia, 25 març 1298. G-1 f. 72b

El bisbe notifica a Arnau de Torrentí, clergue de Girona, el procés fet en virtut de butlla papal sobre la col·lació a ell de benefici dels que són a disposició del bisbe, i li 
notifica la vacant referida al num 352, 26 març 1298. G-1 f. 72b

Guerau de Cervià, canonge de la Seu i procurador d’Hug de Cardona, ardiaca de Barcelona, reconeix haver tingut notícia de que Guillem de Palafolls i la seva esposa 
Blanca han dotat un benefici, 2 abril 1298. G-1 f. 72bv

El bisbe confereix a Bernat Barrau un dels beneficis de la capella del palau episcopal, 2 abril 1298. G-1 f. 72bv
El bisbe defineix a Guillem Vilert, clergue de Garrigàs, la pena de sacrilegi per perjudicis causats al monestir de Santa Maria de Roses, 27 abril 1298. G-1 f. 72bv
Berenguer de Palau, sagristà de la Seu, declara haver pagat com a canonge de Barcelona, 20 sous per l’any primer de la dècima, 24 desembre 1297. G-1 f. 73
El bisbe dona comissió de vicaris a fra Miquel, dominic i fra Pere de Palol, franciscà per a tota mena d’afers, i especialment sobre col·lació d’ordes a clergues, 24 desembre 
1297. G-1 f. 73

Ponç Albert, oficial del bisbe, publica l’anterior comissió, i els comissionats absolen d’excomunió dos laics, en Besalú i en Poch, 24 desembre 1297. G-1 f. 73

Gilabert de Cruïlles declara estar disposat a pagar la dècima corresponent a la porció que Ramon de Flaçà rep a Sant Feliu de Girona, 24 desembre 1297. G-1 f. 73

Pere de Pontós, abat de Sant Feliu de Girona, com a col·lector de la dècima firma rebut a Bernat Picó, majordom del bisbe, de 964 sous, pel primer any de la mateixa, 25 
desembre 1297. G-1 f. 73v

Pere de Pontós, abat de Sant Feliu de Girona, com a col·lector de la dècima firma rebut a Bernat Picó, majordom del bisbe, de 1.000 sous sobre les rendes del castell de 
Rupià deixades pel bisbe Pere de Castellnou al capítol de la Seu, 25 desembre 1297. G-1 f. 73v



Pere de Pontós, abat de Sant Feliu de Girona, com a col·lector de la dècima firma rebut a Bernat Picó, majordom del bisbe, de 20 sous per la renda dels 400 que el bisbe 
Pere de Castellnou aplicà a dos beneficiats de l’altar de Santa Maria Magdalena de la Seu, 25 desembre 1297. Els tres rebuts anteriors es reiteren en data de 18 juny 1298, 
ibid.

G-1 f. 73v

Guillem Carbó promet a Ponç Albert, oficial del bisbe (document fragmentari), 8 maig. G-1 f. 73A
Arnau de Mont-rodon, canonge de la Seu i procurador de Joan d’Aragó, capellà de Vilopriu, ven a Pere Carbó de l’Armentera els fruits de la capellania per dos anys pel 
preu de 180 sous, 10 maig. G-1 f. 73Av

Berenguer Mosterol, de Cassà de la Selva reconeix a Ponç Albert, com a administrador del ferial de la Seu, tenir per ell un camp dit de ses Teies, situat a Cassà, 10 maig. G-1 f. 73B

Pere Oller, clergue de Peralada, renuncia a continuar una causa contra Ramon Ferrer, clergue de Sant Feliu de Girona sobre benefici obtingut del papa “in forma 
pauperum”, 10 maig. G-1 f. 73B

Els procuradors de Guillem de Vilamarí, abat de Sant Feliu de Girona i capellà de Vilademuls, venen a Berenguer Carbonell, domer de Vilademuls, els fruits de la capellania 
per 100 sous, 13 maig. G-1 f. 73Bv

Ramon de Quadres, rector de l’hospital de la Seu, estableix a Bernat Seguer de Domeny per cinc anys un terç de la coromina que l’esmentat hospital té a Domeny, 13 
maig. G-1 f. 73Bv

Guillem Paiola, clergue, renuncia la doma de Palol de Revardit, 13 maig. G-1 f. 73C
Arnau de Llers renuncia el benefici de Sant Jaume de Palol de Revardit, 13 maig. G-1 f. 73C
Guillem de Torrent, clergue de la Seu, com a procurador de Bernat de Vilert, paborde de gener, ven a Pere de Serra, clergue de Sant Jordi Desvalls les rendes de la 
pabordia, situades a diversos llocs, per 380 sous anuals, 17 maig. G-1 f. 73Crv

Ramon de Corsavell, capellà de Rocabruna, fa procura a Arnau Peregrí, clergue de Girona per rebre renúncies de beneficis, 22 maig. G-1 f. 73D
Els procuradors de Bernat de Vilert, canonge de la Seu i paborde de gener, venen a Guillem Porquera, clergue de Guèmol per tres anys les rendes de la pabordia a Corts i 
Mata pel preu de 1.100 sous, 24 maig. G-1 f. 73Dv

Jordà de Calm, sagristà de Fontcoberta, ven a Bartomeu Bonaventura, clergue del Sallent les rendes del seu benefici per 100 sous, 24 maig. G-1 f. 73Dv
Bernat Resplant, de Torroella de Fluvià reconeix deure a Ponç de Montjuïc, veí de Girona, tres migeres de blat en concepte de préstec, 24 maig. G-1 f. 73E
Arnau de Palol, canonge de Sant Feliu de Girona com a procurador d’Arnau de Llers, clergue, renuncia el benefici de la capella del castell de Requesens, vacant per 
renúncia de Ramon Forner, 24 maig. G-1 f. 73E

Felix Moror, de Bordils, reconeix deure a Ponç Albert, capellà de Bordils, 40 sous per raó de l’obligació que ha fet d’una possessió de Bordils a la seva esposa Dolça, 25 
maig. G-1 f. 73E

Bernat de Güell, ardiaca de la Selva, ven a Jaume de Sarrià, clergue de Romanyà de la Selva, les rendes de la capellania de Romanyà pel preu de 840 sous, 6 kal juny. G-1 f. 73Ev

Berenguer d’Olives, capellà de Peratallada, confereix la doma d’aquest lloc, vacant per renúncia de Pere de Casadevall, clergue, a Pere Isarn, 27 maig. G-1 f. 73Ev
Brunissenda, viuda d’en Sabater de Girona, firma debitori a Bernat de Perer, clergue de Girona, de 30 sous rebuts en concepte de préstec, 28 maig. G-1 f. 73F
Ramon de Riera, clergue de Pau, en nom d’Arnau Roig, procurador de Guillem de Pau cavaller, firma rebut a Bernat Barrau, clergue de la Seu de 785 sous, part dels 835 
que Ramon de Pau, ardiaca d’Empordà havia manat donar-li, 28 maig. G-1 f. 73F

Pere de Serra, clergue de Sant Jordi Desvalls, pren Guillem de Vall de Ridaura com a soci en la compra que ha fet a Bernat de Vilert, canonge i paborde de Gener de la Seu, 
dels fruits de la pabordia, 29 maig. G-1 f. 73F

Simó de Soler, prevere de capítol de la Seu i procurador d’Arnau de Soler, dit Baldrà, paborde de juliol de la Seu, ven a Berenguer Alió, domer de Calonge, els fruits de dita 
pabordia a Calonge pel preu de 23 lliures, 1 juny. G-1 f. 73Fv

Berenguer de Bosc i Ramon Jofre, clergues de Cartellà, es fan definició mútua de deutes, 2 juny. G-1 f. 73Fv
El cardenal Mateu, bisbe de Porto, comissiona el bisbe de Girona per absoldre Berenguer Piquer, fill d’en Reyon, culpable de violència contra un clergue, Roma 23 març a. 
3 de Bonifaci VIII. G-1  solt abans de f  

Pere de Pontós, abat de Sant Feliu i sotscol·lector papal firma rebut a Bernat Picó, majordom del bisbe de 1260 sous, primera paga del segon any de la dècima, 23 
desembre 1298. G-1 f. 74

Pere de Pontós, abat de Sant Feliu i sotscol·lector papal firma rebut a Bartomeu de Mitjavila, majordom del bisbe, de 1.970 sous, 22 juny 1299. G-1 f. 74



Pere de Pontós, abat de Sant Feliu i sotscol·lector papal, firma rebut a dit Mitjavila de 782 sous i 571 sous, corresponents a la dècima, 23 juny 1300. Hom anota que el 
total de la dècima són 1.353 sous, 7 d. G-1 f. 74

Fra Arnau, abat de Sant Pere de Galligants i els monjos que s’enumeren reben per monjo Guillem, fill de Ramon de Socarrats, 6 març (1298) 1299. G-1 f. 74rv
Pere de Pontós, dit, firma a Bartomeu de Mitjavila, dit, rebut de 2.350 sous per la dècima, 23 juny 1301. G-1 f. 74v
Bernió, troter del bisbe de Barcelona, presenta al bisbe de Girona una carta de Bernat Amat de Cardona on li comunica que per ordre del comte d’Empúries abandona el 
deseiximent fet al mateix bisbe, 27 desembre 1297. G-1 f. 75

Bernió, troter del bisbe de Barcelona, presenta al bisbe una carta de Bernat Amat que renova el deseiximent, 2 gener (1297) 1298. G-1 f. 75
Dalmau de Pujals, clergue i procurador de Berenguer de Pau, canonge de Girona, ven a Dalmau de Socarrats de Camprodon la capellania de Llanars per 450 sous bar, 6 
gener (1297) 1298. G-1 f. 75

Els abats i priors del bisbat comissionen Pere de Palol, franciscà de Girona per demanar al rei Jaume II la confirmació de privilegis i exempció de cenes i albergues, 11 
gener (1297) 1298. G-1 f. 75v

El bisbe, Ramon de Vilarig ardiaca i Berenguer de Palau sagristà de la Seu, fan poders a Guillem Tarascó, clergue jurista per als afers de Terra Santa i de Sicília prop de la 
Santa Seu, 19 gener (1297) 1298, amb nota d’haver fet procura semblant a favor de Berenguer de Fortià, canonge de Vilabertran. G-1 f. 76

El bisbe cedeix a Ramon de Palol, canonge de Lladó, les seves accions contra Berenguer, prior d’Ullà, 27 gener (1297) 1298. G-1 f. 76v
Diversos canonges de Sant Martí Sacosta requereixen el bisbe que compel·leixi el seu prepòsit, Pere Alemany, a donar-los porció, 10 febrer (1297) 1298. G-1 f. 76v
El procurador de Pere de Santjoan de Castelló presenta Berenguer Sifred per al benefici fundat per Castelló Sardina, ardiaca d’Elna a Santa Maria de Castelló, que havia 
tingut Marimon Vesià, 9 febrer 1298. G-1 f. 76v

Joan de Guàrdia, domer de Torroella de Mont-ras, renuncia la seva doma, 13 febrer 1298. G-1 f. 76v
Berenguer de Palau fa procura a Pere Vidal, clergue, per al pagament de la dècima, 14 febrer 1298. G-1 f. 76v

Guillem de Beuda, tresorer de la Seu, cedeix a Berenguer de Palau, sagristà, les seves accions contra Berenguer de Terrades, jurista difunt de Girona, 15 febrer 1298. G-1 f. 76v

Presentació al bisbe de la renúncia feta per Berenguer d’Ullà a la doma de Santa Eugènia, Hug de Cardona la renuncia igualment i Arnau abat de Sant Pere de Galligants la 
confereix a Guillem de Salines, 18 febrer (1297) 1298. G-1 f. 77

El bisbe, atesa la renúncia feta per Guillem de Salines, de la sagristia de Verges, la confereix a Berenguer d’Ullà, 18 febrer 1298. G-1 f. 77
Berenguer de Palau presenta a Companyó d’Estanyol prevere de capítol, un albarà d’absolució d’excomunió pel pagament de la dècima, 26 febrer 1298. G-1 f. 77
Lletra del bisbe a Ramon Bou, sagristà de Santa Maria de Castelló i altres clergues, que els mana fer-se promoure a l’orde, 3 febrer (1297) 1298. G-1 f. 77
Guillem Asperó, de Sant Privat de Bas, defineix a Bernat Barrat, batlle de Fornells, la injúria d’haver-lo pres, 12 març(1297) 1298. G-1 f. 77v
El bisbe defineix Maria, viuda de Berenguer d’Església, de Crespià, dona pròpia seva, per 60 sous, 8 març 1298. G-1 f. 77v

Guerau de Cervià, canonge de la Seu i procurador d’Hug de Cardona, ardiaca de Barcelona, renuncia la capellania de Sant Joan les Fonts, 13 juliol 1299. G-1 f. 77v

Gilabert de Cruïlles, amb autoritat de Gaufred, abat de Foix, executor de gràcia papal de 150 marcs de plata en beneficis vacants feta a Hug de Cardona, ardiaca de 
Barcelona, requereix el bisbe i Pere de Pontós, abat de Sant Feliu de Girona sobre el valor de les pabordies de setembre i desembre de Sant Feliu, i rep la resposta de que 
no són suficients per a satisfer les càrregues que tenen assignades, 2 maig 1299.

G-1  olt després de  

Hug de Cardona prega a Gilabert de Cruïlles, canonge de la Seu, que no tingui per excomunicats Pere de Pontós, abat, i Dalmau de Garriga, cabiscol de Sant Feliu de 
Girona. Castelló, 13 gener (1297) 1298. G-1  olt després de  

Berenguer de Palau, abat de Sant Feliu de Girona, requereix Joan de Santantoni, notari de la seva església que posi en forma autèntica una sentència que ha donat sobre 
qüestions entre els canonges i els clergues de Sant Feliu, 13 novembre 1296. G-1 ull solt (f. 77-78

Ramon de Vilarig, ardiaca de Girona i Berenguer de Palau, sagristà de la Seu, executors de gràcia papal feta a Bernat Miquel, clergue, requereixen el procurador de Bernat 
Barrau, clergue, que declari si vaca un benefici de la capella del palau episcopal, 18 abril 1298. G-1 ull solt (f. 77-78

El bisbe fa procura a Berenguer de Pau, canonge de la Seu, Bernat de Vilar clergue i mestre Jaume “Patrisii” (Patrizi) de Bolonya per a afers a la cúria romana, 4 gener 
(1297) 1298. G-1 ull solt (f. 77-78

Final de monitòria d’excomunió sobre el comtat d’Empúries, 17 abril 1298. G-1 f. 78



Ramon Bou presenta al bisbe Alexandre Guerau per al benefici fundat a Santa Maria de Castelló per Guillem Gaufred, vacant per renúncia de Bartomeu de Puig, 24 abril 
1298. G-1 f. 78

Berenguer de Granyanac, clergue, satisfa a Bernat de Güell 13 diners per la capellania de Sant Esteve de Bas, 26 maig 1298. G-1 f. 78
Procés d’apel·lació del comte d’Empúries contra les actuacions del bisbe, 25 abril a 17 maig 1298. G-1 f. 78v-79v
Ramon de Sarrià, canonge de Sant Martí Sacosta, apel·la de mesures preses pel bisbe, 30 abril 1298. G-1 f. 80
El bisbe fa poders a Bernat Pedró, clergue, per a afers a Mallorca i Sicília, 5 maig 1298. G-1 f. 80rv
Berenguer de Vilamarí firma rebut a Bord de Vilamarí de 400 sous en concepte de préstec, 15 maig 1298. Manca f 81. G-1 f. 80v
Oliver d’Aulina, domer d’Argelaguer, declara estar disposat a rebre l’orde del presbiterat, 30 maig 1298. G-1 f. 82

Guerau de Cervià, procurador d’Hug de Cardona, reconeix tenir notícia de la vacant d’un benefici de Massanes per mort de Ferrer Marc, s.d. en extens, f 82v. G-1 f. 82

El mateix renuncia a la sotscabiscolia de Sant Feliu de Girona, vacant per renúncia de Pere de Creixell, 4 gener (1298) 1299. G-1 f. 82

El mateix renuncia al benefici de Santa Maria de Sant Martí Vell, fundat per Pere de Valldemia, 11 gener (1298) 1299, i a altres beneficis que es ressenyen, f 82v. G-1 f. 82

Pere de Terrades, batlle d’Ullastret, en bé d’ànima de l’oncle de la seva mare, Guillem d’Ullastret, dota el benefici de Sant Joan de la parroquial d’Ullastret 15 juliol 1297, 
full entre. G-1 f. 82 i 83

Acte de confirmació de Guillem Loreta, prior de Roca-rossa, com a prior de Sant Martí Sacosta, 30 abril 1299, full entre. G-1 f. 82 i 83
Pere de Terrades, batlle d’Ullastret, presenta al bisbe Bernat de Terrades, clergue, per al benefici que ha instituit (num. 426), 17 juliol 1297. G-1 f. 83v
Guillem Ameli, prior de Sant Tomàs de Fluvià promet obediència al bisbe 11 octubre 1298. Manquen f 84 i 85. G-1 f. 83v
L’abat Joan de Sant Miquel de Fluvià en nom d’altres abats de la diòcesi protesta davant del bisbe d’una talla imposada, 15 juliol 1298. G-1 l després de f. 

Arbitratge de Gilabert de Cruïlles, canonge de la Seu, en una qüestió entre Pere Alemany, prepòsit, i els canonges de Sant Martí Sacosta, 27 setembre 1298. G-1 l després de f. 

Pere de Pontós, abat de Sant Feliu de Girona, i Gilabert de Cruïlles, sagristà major de Sant Feliu, amb consentiment del capítol de Sant Feliu, comissionen Pere de Palol, 
franciscà per arbitrar en la controvèrsia que tenen sobre nomenament de canonges, 23 abril 1298. G-1 l després de f. 

Pere de Pontós i Gilabert de Cruïlles, dits, prometen al capítol de Sant Feliu que, si Ramon de Flaçà pretingués prendre possessió d’una canongia a Sant Feliu, defensaran 
el capítol, s.d.. G-1 l després de f. 

El bisbe i els canonges de la Seu adopten mesures durant la vacant de la pabordia de Cassà, 28 abril 1298. G-1 l després de f. 

Els abats de la diòcesi fan poders a Guillem Tarascó, jurista de Girona, per a una causa que tenen contra el monestir de Sant Miquel de Fluvià, 15 juliol 1298. G-1 f. 86rv

El bisbe, atès que l’abadessa Ermengarda de Sant Daniel, no ha conferit la capellania del seu monestir, la confereix a Bernat de Llach, clergue, 28 juliol agost 1298. G-1 f. 86v

Fra Ponç, prior dels dominics de Girona, fa poders a Arnau de Forn i Pere Alquer, frares del seu convent, per rebre 100 lliures torneses que el rei Felip de França els ha 
donat sobre rendes de Tolosa, 19 agost 1298. G-1 f. 87

Bernat d’Anyells, de Corçà, firma rebut de 100 sous a Bord de Vilamarí en concepte de préstec, 26 novembre 1298. G-1 f. 87
Bernat de Marzà, sagristà de Vilatenim, renuncia el seu benefici, 18 agost 1298. G-1 f. 87v
Guillem Pereta, beneficiat de Sant Joan de la parroquial de Vilatenim, presenta Guillem de Torrent per al benefici de Santa Maria de Vilatenim, fundat per Guillem Albert, 
domer i sagristà de l’esmentada església, 23 agost 1298. G-1 f. 87v

Berenguer Ferrer renuncia la doma d’Agullana, 23 agost 1298. G-1 f. 87v
El bisbe, a querella d’homes de Peralada sobre desordres de l’abat de Sant Pere de Rodes, s’ofereix a intervenir a favor d’ells, s.d.. G-1 l després de f. 
El bisbe comissiona Berenguer, clergue d’Olot, per posar administrador al benefici que té Bernat d’Illa a Sant Andreu del Coll, s.d.. G-1 l després de f. 

Els abats i priors del bisbat donen firma de dret en mà del bisbe i fan procurador seu Guillem Tarascó, 15 juliol, amb nota d’haver estat redactada diversament. G-1 f. 88

El bisbe confirma el nomenament fet per l’abat d’Amer, de Pere de Faja per a la doma de Sant Medir de Cartellà, 19 juliol 1298. G-1 f. 88



Pere de Santjoan, de Castelló, presenta Bernat de Cortacreus per a un benefici de Santa Maria de Castelló, vacant per mort de Marimon, clergue, 26 juliol 1298. G-1 f. 88

Ademar renuncia el benefici fundat per Bernat de Santa Coloma a Santa Maria de Jonqueres, 12 agost 1298. G-1 f. 88v
El bisbe assigna l’anterior benefici a Oliver d’Aulines, 12 agost. G-1 f. 88v
El bisbe nomena Guillem Burgués de Besalú notari de Bàscara, 28 agost 1298. G-1 f. 88v
El bisbe confirma Guillem de Fisc per a la sagristia de la Cellera d’Anglès, vacant per mort d’Arnau de Puig, 18 setembre 1298. G-1 f. 88v
Pere Alemany, prepòsit de de Sant Martí Sacosta, revoca les excomunions fulminades contra canonges de la seva església, 29 setembre 1298. G-1 f. 89
Els canonges de Sant Martí Sacosta prometen estar a l’arbitratge de Gilabert de Cruïlles en la causa que tenen contra el seu prepòsit, s.d. G-1 f. 89
Marc Nadal renuncia la doma de Sant Martí de Romanyà, 29 setembre 1298. Es troben a continuació dos documents deteriorats. G-1 f. 89
Castelló Terramala presenta Bernat de Cortacans per a un benefici de Santa Maria de Castelló, 12 novembre 1298. G-1 f. 89v
El bisbe comissiona Guillem de Fàbrega per a exigir béns de (...), 24 octubre 1298. G-1 f. 90
Ramon de Quadres, domer de Tossa, demana al bisbe d’ordenar-lo per a aquest benefici, 27 octubre 1298. G-1 f. 90

Bernat Torrent sol·licita del bisbe la confirmació del benefici de Santa Maria de Fenals, vacant per promoció de Guillem de Fisc a la d’Anglès, 13 octubre 1298. G-1 f. 90

Guillem de Cistella, cambrer de Sant Esteve de Banyoles, com a capellà de Vilamalla, prega el bisbe que confirmi el nomenament de la doma que ha fet, 14 novembre 
1298. G-1 f. 90

Guillem Sabater renuncia la doma de Serra, 15 novembre 1298. G-1 f. 90v
Lliurament a Bernat de Puig, claver de la Seu, de lletres contra els marmessors del bisbe Guillem, 15 novembre 1298. G-1 f. 90v
El bisbe confereix la sagristia de Serra, vacant per renúncia de Guillem Sabater, a Jaume de Pi, d’Ultramort, 15 novembre 1298. G-1 f. 90v
Sentència de Gilabert de Cruïlles, canonge, en causa entre el prepòsit i els canonges de Sant MartíSacosta, s.d., continúa a f 91, baix. G-1 f. 90v
El bisbe reconeix a Guillem de Puigpardines que els 6.000 sous que aquest ha posat per a la compra de Corçà excedeixen el servei que li deu, i li remet el mateix servei, 22 
novembre 1298. G-1 f. 91

Berenguer de Palau certifica que Sanç Ferran, clergue de Tarragona, ha renunciat un benefici que tenia a Santa Maria de Castelló, i el bisbe el confereix a Pere Martí de 
Ladacio, 22 novembre 1298. G-1 f. 91

Guerau de Cervià, procurador d’Hug de Cardona, renuncia la prepositura de Sant Martí Sacosta, vacant per renúncia de Pere Alemany, 25 novembre 1298. G-1 f. 91

Els canonges de Sant Martí Sacosta elegeixen Guillem Loreta com a prepòsit seu, 26 novembre 1298. G-1 f. 91v
Berenguer de Granollach, clergue de Sant Esteve de Bas, apel·la davant del bisbe en una causa que té amb Bernat de Coromina, clergue de la seva església, i el bisbe 
comissiona Ramon de Vilarig, ardiaca de Girona per jutjar-la, 15 desembre 1298. G-1 f. 92

Arnau Ferrer, clergue d’Avellanacorba, sol·licita del bisbe dimissòries per fer-se promoure a l’orde, 18 desembre 1298. G-1 f. 92v

El bisbe dona llicència a Guillem Loreta, prepòsit de Sant Martí Sacosta, per consentir a l’elecció que el canonges han fet d’ell per al dit càrrec, 18 desembre 1298. G-1 f. 92v

L’abat Dalmau de Santa Maria de Vilabertran defineix Joan Caliu, home propi seu, a Guillem de Queixàs, clergue de capítol, per 30 sous, 17 desembre 1298. G-1 f. 92v

Bernat Burgués de Castelló i la seva esposa Raimunda fan procura a Berenguer de Palau, sagristà de la Seu, per a presentar un clergue per al benefici de l’altar de Sant 
Marc de l’hospital de Castelló que han edificat, 19 desembre 1298. G-1 f. 92v

El bisbe mana a Bernat Boada de Peralada satisfer 21 sous a Bernat Roser, carnicer, en execució de sentència, 22 abril 1296. G-1 f. 93
El bisbe comunica als feligresos de Cadaqués haver nomenat Bernat Bovera per al benefici fundat a Cadaqués per Guillem Gras, 29 octubre 1296. G-1 f. 93
Ramon de Guardiola, prevere de Camprodon, presenta testimoni de l’orde del presbiterat, rebut de mans del bisbe de Barcelona, 1296. G-1 f. 93v
Ramon de Vilarig, ardiaca, firma rebut a Pere de Pontós, abat de Sant Feliu de Girona, de 1.000 sous rebuts en concepte de préstec, 19 desembre 1298. G-1 f. 93v invertit

Arnau de Cabanelles, clergue, declara els béns assignats per Guillem de Soler, canonge de la Seu, per a un aniversari que fundà a la mateixa seu, 1 abril 1297. G-1 f. 94



El bisbe mana citar Guillem Porquera, domer de Guèmol, (...) 1295. G-1 f. 94v
El bisbe concedeix llicència a Guillem Palasí, domer de Santa Coloma de Farners, per absentar-se durant un any, 5 novembre 1295. G-1 f. 94v
L’abat de Sant Esteve de Banyoles promet satisfer les peticions dels seus monjos sobre Santa Maria de Finestres, 10 maig 1296. G-1 f. 94v
El bisbe confereix a Bernat Miquel, clergue, la doma de Massanes que aquest ha obtingut del papa, 8 juliol 1298. G-1 f. 95
Ramon de Ridaura, gramàtic, renuncia l’església de Palol de Revardit, juliol 1298. G-1 f. 95v
Simó de Gironella, veguer de Girona, presta l’habitual jurament, 24 juny 1298. G-1 f. 95v
Guerau de Cervià, procurador d’Hug de Cardona, renuncia un benefici vacant de l’església de Pedret, 29 juliol 1299. G-1 f. 96
Bartomeu, clergue, requereix el bisbe que li firmi el delme corresponent al benefici fundat pel cambrer del monestir de Banyoles, 1 agost 1299. G-1 f. 96
Pere de Riu renuncia un dels llocs presbiterals de la Seu, 24 juliol 1299. G-1 f. 96v

Diversos canonges de la Seu fan poders a Guillem Tarascó, i Bernat Barrau, clergues, en l’afer de béns que els han estat presos per saigs de Girona, 29 juliol 1299. G-1 f. 96v

Ramon de Spago, capellà de Sant Joan les Fonts, renuncia la capellania, 8 gener (1298) 1299. G-1 f. 97
Guillem de Verdera, clergue, renuncia el benefici fundat per Pere de Valldemia a l’altar de Santa Maria de Sant Martí Vell, i el bisbe n’encomana l’administració a Guillem 
de Font, clergue, 10 gener (1298) 1299. G-1 f. 97

Guillem de Vilamarí, canonge de la Seu, firma a Guillem de Queixàs, clergue de capítol de la Seu, rebut de 300 tornesos d’argent, 14 gener 1299. G-1 f. 97

El bisbe, atesa la renúncia d’Hug de Cardona, confereix el benefici fundat a Sant Pere de Galligants per Pere de Llavanera a Berenguer d’Avinyó, 18 gener (1298) 1299. G-1 f. 97v

En presència de canonges i nobles, Ponç Hug comte d’Empúries reconeix tenir pel bisbe 112 cavalleries del vescomtat de Cabrera i els delmes dels peixos del seu comtat, 7 
febrer (1298) 1299. G-1 f. 97v

El bisbe comunica a Romeu de Montoliu, canonge i paborde de novembre de la Seu, una butlla papal que concedeix a Pere de Camppla, clergue, un benefici de renda no 
superior a cinquanta lliures torneses d’entre els que són a col·lació de l’esmentada pabordia, 13 febrer (1298) 1299. G-1 f. 98-99v

Els marmessors de Bernat Ferrer, clergue, defineixen al bisbe 400 sous que aquest li havia prestat, 18 febrer 1299. G-1 f. 99v
El bisbe firma rebut a Galceran de Puigpardines, cavaller, de 6.000 sous dels que li havia firmat debitori en concepte de préstec, 17 febrer 1299. G-1 f. 99v
Bernat Picó, majordom del bisbe, ordena a Ramon de Puig i Pere Marcó, drapers de Girona, que no paguin a Bernat Vidal, ciutadà de Girona, 1.500 sous, sinó  al bisbe, 16 
març 1299. G-1 f. 100

El bisbe i el prior de Santa Maria de Besalú es comprometen a estar a l’arbitratge de l’abat de Camprodon i d’Arnau de Soler, professor de dret, en les controvèrsies que 
tenen pendents sobre compliment de les constitucions de Tarragona, 18 març (1298) 1299. G-1 f. 100

Berenguer de Palau, sagristà de la Seu, fa poders a Bernat Barrau, clergue de Girona, per a la causa que té amb Marc de Santa Eugènia, sagristà de la Seu de Barcelona, 19 
març 1299. G-1 f. 100v

Guerau de Cervià, procurador d’Hug de Cardona, es dona per enterat de la vacant del benefici fundat per Ramon de Ribera de la Tallada a Verges, 15 març 1299. G-1 f. 100v

Guillem Tarascó renuncia la capellania de Palafolls, 1 abril 1299. G-1 f. 101
Berenguer de Roca renuncia un benefici de Sant Martí de Baussitges, 2 abril 1289. G-1 f. 101
El bisbe confereix a en Berart la capellania de Sant Feliu de Pallerols, vacant per renúncia de Guillem Tarascó, 2 abril 1299. G-1 f. 101

Pere de Faja, domer de Sant Medir de Cartellà, demana al bisbe la confirmació de la doma de Sant Medir de Cartellà que li ha conferit l’abat d’Amer, 6 abril 1299. G-1 f. 101

Raimunda, esposa de Ramon Ferran de Lladó reconeix deure a l’església de Sant Feliu de Lladó 100 sous per raó de la mort causada a Joan Cugulo, clergue d’aquesta 
església, i 30 sous al bisbe en concepte de multa, 10 abril 1299. G-1 f. 101rv

Arnau Adroher, paborde de l’Almoina del Pa fa poders a Berenguer de Palau, sagristà de la Seu, per cobrar del capítol 400 sous que li havia prestat, 13 abril 1299. G-1 f. 101v

El bisbe firma la hipoteca que Bernat, fill d’Arnau de Lladracans de Dosquers, ha fet per valor de 400 sous a la seva esposa, Ermessenda de Vilaret de Pampalona, 22 abril 
1299. G-1 f. 101v



Brunissenda, donada de l’hospital de la capella de Santa Magdalena de Riudellots de la Creu, promet a Bernat de Soriguera de les Planes cuidar-lo en salut i en malaltia, i 
aquest fa cessió de tots els seus béns a l’hospital, 9 maig 1299. G-1 f. 102

Bernat Ferrer renúncia la doma de Salt, 12 maig 1299. G-1 f. 102
El bisbe, amb lletra del penitencier papal, absol Ramon de Font, clergue, d’irregularitat per concubinatge, 14 maig 1299. G-1 f. 102
Ramon de Cogullades renúncia el benefici que té de l’església de Sant Climent de Peralta, 22 maig 1299. G-1 f. 102
Pere de Puig renuncia la doma de Quart, 27 maig 1299. G-1 f. 102
Bernat Santigosa de Garriguella renuncia el benefici de Sant Romà de Delfià, 3 juny 1299. G-1 f. 102v
Bartomeu Brudell renuncia la capellania curada de Cadaqués, 13 juny 1299. G-1 f. 102v
Arnau Ferrer renuncia un benefici de Santa Maria de Castelló, 13 juny 1299. G-1 f. 102v
Bernat de Buscastell renuncia la rectoria d’Hostalric, 14 juny 1299. G-1 f. 102v
Bernat de Coma renuncia el benefici de Santa Maria de Calabuig, 18 juny 1299. G-1 f. 102v
Ramon Rossell renuncia la doma curada de Vallmanya, 18 juny 1299. G-1 f. 102v
En Cervià renuncia la doma de Selva de Mar, 22 juny 1299. G-1 f. 102v
Jaume Marcet renuncia el benefici fundat a l’altar de Sant Julià de Fortià per Jaume de Castelló, cavaller, 22 juny 1299. G-1 f. 102v
Dalmau de Rocabertí presenta Berenguer de Savarrés per al benefici de Santa Maria de Calabuig, 22 juny1 299. G-1 f. 103
El bisbe defineix a Bernat de Mas, de la Pera, home propi seu, la intèstia d’Ermessenda de Mas, germana seva, per 50 sous, 24 juny 1299. G-1 f. 103
Guillem de Queixàs, clergue de capítol de la Seu, empara al seu batlle, Campalier de Santa Pau, la batllia de la seva capellania, 24 juny 1299. G-1 f. 103
Bernat de Lladreres renuncia la doma de Sant Sadurní de Palol, 28 juny 1299. G-1 f. 103
Pere Elis renuncia el benefici fundat per Galceran de Salitja, cavaller, a Salitja, 28 juny 1299. G-1 f. 103
Ramon Renall, ciutadà de Girona, presenta per a l’anterior benefici Guillem Arnau de Parlavà, clergue, 2 juliol 1299. G-1 f. 103
El bisbe ven a Guillem Escrivà d’Eivissa les rendes que la mitra i l’Almoina del Pa tenen al regne de Mallorca, per cinc anys, pel preu de 9.000 sous, part dels 19.540 que 
aquest li ha prestat a la cúria romana, s.d. G-1 f. 103v-104

Bernat de Llosa de Besalú firma rebut a Guillem de Queixàs, clergue de capítol, de 2.000 sous que restaven a pagar dels 4.000 que li devia per raó de la venda dels masos 
de Merlant que li féu pel preu de 10.050 sous, 3 juliol 1299. G-1 f. 103v

Pere de Bosch resigna la doma de Llagostera, 25 juliol 1299. G-1 f. 104v
Gilabert de Cruïlles, com a procurador d’Hug de Cardona, renuncia la doma de Vilamalla, la sagristia de Sant Pere Pescador, la doma de Fontcoberta i un benefici de 
Pedret, 28 juliol 1299. G-1 f. 104v

El bisbe ordena a Guillem Loreta, prepòsit de Sant Martí Sacosta, no consentir a l’admissió que ha fet Pere de Gascons, prior d’Olives, de Pere de Terrades com a canonge 
d’Olives, 9 maig 1300. G-1  després de f. 1

Avinença entre el bisbe i Guillem de Comelles, paborde de Maig, d’una part, i Hug de Cervià de part altra, sobre la fortificació de la Pera, 31 maig 1300. G-1  després de f. 1
Bernat de Figueroles renuncia la doma de Vilobí, 19 agost 1299. G-1 f. 105
Arnau de Soler, professor de dret i capellà de Fontcoberta, confereix la doma d’aquesta església, vacant per mort de Berenguer de Savarrés, a Bernat de Figueroles, 19 
agost 1299. G-1 f. 105

Pere de Pontós, abat de Sant Feliu i sotsdelegat de gràcia papal, confereix la doma de Vilobí a Bernat Rapassó, 20 agost 1299. G-1 f. 105

Guerau de Cervià, procurador d’Hug de Cardona, renuncia la doma de Solius, de la qual havia estat privat Bernat Gamundi per sentència de l’oficial, 31 agost 1299. G-1 f. 105

Bernat de Frigola, capellà de Delfià, confereix la doma de Delfià a Pere Girona, 29 agost 1299. G-1 f. 105v
Pere de Miars, clergue, renuncia la doma de Mieres, 31 agost 1299. G-1 f. 105v
Guerau de Cervià, procurador d’Hug de Cardona, renucia el benefici de Sant Joan de Peralada, fundat per Joan Bleguer i vacant per mort de Pere Ramon Carbonell, i el de 
Sant Pere de la mateixa església, fundat per en Dorca, 4 setembre 1299. G-1 f. 105v



El bisbe confereix el benefici de Sant Pere fundat per Bernat Dorca a Peralada, a Bernat Boada, a presentació de Beatriu, filla de Guillem Gros, 11 setembre 1299. G-1 f. 106

Bartomeu, clergue de Vilopriu, renuncia la doma de Vilopriu, 11 setembre 1299. G-1 f. 106
El bisbe confereix el benefici de Sant Joan de Peralada a Bernat Boada, 11 setembre 1299. G-1 f. 106rv
Berenguer Guardiola renuncia el diaconil de Llambilles, 15 setembre 1299. G-1 f. 106v
Arnau Colom renuncia la cura de Sant Andreu Salou, 16 setembre 1299. G-1 f. 106v
Guerau de Cervià, procurador d’Hug de Cardona, renuncia els beneficis de la doma de Vilopriu i de Franciac, i altres, 16 setembre 1299. G-1 f. 106v

Pere de Mieres, obtentor del benefici fundat al monestir de Banyoles pel cambrer, requereix el bisbe que li firmi el delme de la seva dotació, 24 setembre 1299. G-1 f. 107

Bernat Dalmau renuncia el diaconil de Sant Sadurní d’Arenys, 12 octubre 1299. G-1 f. 107
El bisbe firma debitori a Pere Llobet, de Besalú, de 800 sous en concepte de préstec, 25 octubre 1299. G-1 f. 107rv
El bisbe confereix la cura d’ànimes de la Selva de Mar a Jaume Marcet, nomenat per l’abat de Sant Pere de Rodes, 21 octubre 1299. G-1 f. 107v
El bisbe admet la presentació de Guillem Sunyer per al benefici de Sant Pere, d’Arenys d’Empordà, 22 novembre 1299. G-1 f. 107v
El bisbe i el capítol de la Seu nomenen procurador Francesc Alquer, ardiaca d’Empordà, per reconèixer al rei Jaume de Mallorca la porció que li correspon sobre els béns 
de la Seu de Girona a Mallorca, 24 octubre 1299. G-1 f. 108

El bisbe defineix Elicsenda, filla de Pere de Rial de Fonteta, per 2 sous 8 diners, 28 octubre 1299. G-1 f. 108v
El bisbe firma debitori a Guillem Loreta, prepòsit de Sant Martí Sacosta, de 1.200 sous, rebuts en préstec, 1 novembre 1299. G-1 f. 108v-109
Arnau de Bas, corretger de Girona, defineix a Bernat Narbona, clergue, les questions pendents, 20 gener (1299) 1300. G-1 f. 109v
Guerau de Cervià, procurador d’Hug de Cardona, renuncia la capellania de Vilallonga, 28 gener (1299) 1300. G-1 f. 109v
En Fàbrega, clergue, presenta lletres de Ponç de Guàrdia, obrer de Tarragona sobre recepció de testimonis, 28 gener (1299) 1300. G-1 f. 109v
El bisbe defineix Peregrina, filla de Ramon Dalmau de Domeny, per 2 sous 8 diners, 28 gener 1300. G-1 f. 109v
Bernat Guiató renuncia la sagristia de Madremanya, 7 febrer 1300. G-1 f. 109v
Guillem Miquel renuncia la sagristia de Sant Feliu de Boada, 7 febrer 1300. G-1 f. 109v
Pere de Riu, rector de Sant Andreu de Clarà, bisbat d’Urgell, renuncia un lloc presbiteral de la Seu de Girona, 21 juliol 1299. G-1 f. 110
El bisbe nomena Bernat Barrau procurador per a la causa d’apel·lació de l’abat de Banyoles introduida a Tarragona, 11 febrer 1300. G-1 f. 110v
El bisbe confereix la capellania de Vilallonga a Pere de Riu, rector de Sant Andreu de Clarà, 9 febrer 1300. G-1 f. 110v

El capítol de la Seu nomena procuradors Ramon de Vilarig, ardiaca de Girona i Francesc Alquer, ardiaca d’Empordà, per al concili provincial de Tarragona, 22 febrer 1300. G-1 f. 110v

El bisbe firma debitori a Guillem de Queixàs, clergue de capítol, de 6.000 sous, pels que hipoteca certes quantitats de gra que té al castell de la Bisbal, 10 febrer (1299) 
1300. G-1 f. 111

Bartomeu de Mitjavila renuncia la capellania de Sant Tomàs de Fluvià, 24 febrer 1300. G-1 f. 111v
Pere Gasegoll renuncia el diaconil de Segueró, 25 febrer 1300. G-1 f. 111v
Dalmau Quer renuncia el benefici de la capella de Santa Magdalena del castell de Mont-roig, 26 febrer 1300. G-1 f. 111v
El bisbe confereix l’anterior benefici a Ramon de Lauto, 3 maig 1300. G-1 f. 111v
Berenguer de Palau, sagristà de la Seu, fa poders a Guillem de Beuda, clergue, per comptar amb els col·lectors de la dècima la part corresponent a una porció canonical 
que té a Barcelona, 9 juliol 1300. G-1 f. 111v

El capítol de la Seu reconeix al bisbe que dels 10.000 sous que posà a la compra de Corçà ha rebut ja 5.000, 19 març (1300) 1301. G-1 f. 112
El capítol firma al bisbe rebut de 2.500 sous, part del preu de Corçà, 11 abril 1302. G-1 f. 112
El capítol prorroga al bisbe el termini per pagar la quarta part del preu de Corçà, 18 març (1302) 1303. G-1 f. 112rv
El capítol firma al bisbe rebut de 2.500 sous, darrera part del preu de Corçà, 24 maig 1303. G-1 f. 112v



El bisbe firma al capítol debitori de 10.000 sous en concepte de préstec per pagar el preu de la vila de Corçà que ha comprat, i promet pagar-los en quatre parts, 22 febrer 
(1299) 1300, a continuació es troben les notes dels pagaments efectuats. G-1 f. 114

El comanador de la casa de Sant Llàtzer dels malalts de Peralada presenta Bernat d’Hospital per al benefici de la casa, 13 abril 1300. G-1 f. 114v
Pere de Sala, clergue d’Avinyonet, renuncia el benefici de Sant Joan de Vilamalla, 13 novembre 1299. G-1 f. 114v
El bisbe, a presentació del comte Ponç Hug d’Empúries, confereix el benefici de Santa Margarida del castell de Castelló a Jaume Alferic, 25 abril 1300. G-1 f. 114v
El procurador d’Hug de Cardona renuncia el benefici de la doma de Maià, 25 abril 1300, segueixen altres renúncies del mateix, f 115. G-1 f. 114v
Lletra de Simó de Gironella, veguer de Girona, a Guillem de Frigola, batlle de la Bisbal. Li tramet querelles de diversos per deutes de Guillem de Pla de Fonteta, que ha 
d’executar, entre els quals, Jucef de Blanes, Isaac Perfet i Guillem Mestre, tots de la Bisbal, 27 juliol 1290. G-1  després de f. 1

Els abats de la diòcesi fan procura a Guillem Tarascó, clergue jurista, per cobrar als monestirs les despeses necessàries per als afers eclesiàstics, 2 juliol 1300. G-1 f. 115

Berenguer de Mitjà renuncia el benefici de Sant Jaume de l’església de Santa Maria d’Olives, 3 juliol 1300. G-1 f. 115
Pere Oliba de Bàscara i Pere Ferrer de Vilopriu, marmessors d’Arnau Oliba clergue, prometen pagar diverses quantitats a Oliver d’Alou, clergue de Vilopriu, i a Boet de 
Quintana, diaca de la mateixa església, per compres de rendes beneficials fetes per dit Arnau, 26 abril 1300. G-1 f. 115v

Ramon Salamir de Pals firma debitori a Guillem de Queixàs, clergue de capítol de 127 sous en concepte de lluïsme d’un camp situat a la parròquia de Boada, 26 abril 1300. G-1 f. 115v

Ramon, enfermer del monestir de Banyoles, requereix el bisbe que confereixi a Guillem de Terrers cert benefici, s.d. G-1 f. 115v
Ramon de Fisc renuncia la doma i sagristia unides de Rupià, 8 maig 1300. G-1 f. 115v
Bernat de Planes renuncia la doma i sagristia unides de Flaçà, 13 maig 1300. G-1 f. 116

L’abat Bernat de Vallespirans de Banyoles, a fi de remunerar Arnau de Soler, professor de dret, li assigna 100 sous anuals, 20 maig 1300, reiterada a f 117v. G-1 f. 116

El bisbe aprova la renúncia que Pere de Font ha fet del benefici de Santa Maria de Borrassà, 21 maig 1300. G-1 f. 116
Pere Macip i Guillem de Teula, obrers de Vilamalla, presenten Pere de Sala per al benefici de Sant Joan de la seva església, 21 maig 1300. G-1 f. 116

Guillem Andreu renuncia un benefici, de diaconat i presbiteratunits, de l’església de Santa Eulàlia de Pujals dels Cavallers, 17juny 1300, reiterat a f 118v. G-1 f. 116

El bisbe firma a Guillem Oliver de Soler, de Sant Climent Sasebes, el delme que rep a aquest lloc i al d’Espolla, 21 maig 1300. G-1 f. 116v
Bernat Jasbert, clergue de Castelló, firma debitori a Guillem de Queixàs, clergue de capítol, de 100 sous, per raó dels fruits de la capellania de Vilopriu que li té comprada 
per un any, 22 maig 1300. G-1 f. 116v

Pere de Roure renuncia la coadjutoria de l’església de Sant Martí de Llémena, 23 maig 1300. G-1 f. 116v
Arnau de Cursu renuncia un benefici de Ginestar, 23 maig 1300. G-1 f. 116v
El bisbe admet Bernat Alió, presentat per Raimunda, priora de Bell-lloc, per a celebrar al monestir, 31 maig 1300. G-1 f. 117
El bisbe accepta la renúncia de Pere de Font al benefici fundat per Guillem Barragana i el seu fill Pere a l’altar de Santa Maria de Borrassà, 1 juny 1300. G-1 f. 117
Berenguer Almar renuncia la sagristia i diaconat units de Torroella de Mont-ras, 3 juny 1300. G-1 f. 117
Guillem de Xesa renuncia la doma de Palafrugell, 3 juny 1300. G-1 f. 117
Berenguer de Turon renuncia la doma de Joanetes, 4 juny 1300. G-1 f. 117
Els abats de la diòcesi fan procura a fra Tomàs, abat de Sant Feliu de Guíxols i Berenguer, prior de Lladó, per rebre 30.000 sous bar. que el rei Jaume d’Aragó els va 
prometre en escriptura d’11 juny 1298 passada davant el notari Jaume de Malví, de Barcelona, 11 juny 1300. G-1 f. 117v

Els mateixos prelats concedeixen una moratòria al rei, a condició de rebre un privilegi reial, 11 juny 1300. G-1 f. 118
Berenguer de Vilar renuncia la doma de Torroella de Mont-ras, 16 juny 1300. G-1 f. 118v
Ferrer de Prat renuncia el diaconil o mongia de Molló, 23 juny 1300. G-1 f. 118v
El bisbe taxa en 200 sous la doma de Buixalleu en vista a la dècima, 30 juny 1300. G-1 f. 118v



El bisbe i el capítol comissionen Francesc Alquer, ardiaca d’Empordà i Arnau de Soler per exigir certes quantitats que alguns capitulars deuen al capítol, 20 juny 1300. G-1 f. 119

El bisbe comissiona Castelló Girona, laic de Fortià, per administrar les oblacions fetes a fi d’edificar un altar de Sant Cels a la feixa de Sant Cels de Fortià, 9 juliol 1300. G-1 f. 119v

Els cònsols de Peralada presenten Arnau Duran per al benefici de la confraria de la missa de Santa Maria de Peralada, 9 juliol 1300. G-1 f. 119v
L’abat de Banyoles firma de dret en mà del bisbe sobre haver alguns súbdits seus agredit un saig de la cúria reial de Besalú, 16 juliol 1300. G-1 f. 119v
Diverses renúncies de beneficis de Torroella de Fluvià, Sant Pere Pescador, Constantins, Sales de Llierca i Ullastret, juliol 1300. G-1 f. 120rv
Bernat Canyet, sagristà d’Ullastret, per sí i pels pabordes de la confraria de Sant Andreu d’Estany, presenta Bartomeu de Vila per al benefici de dita confraria, 10 agost 
1300. G-1 f. 120rv

Pere de Banyoles, prevere de capítol de la Seu, firma debitori a Ramon de Santacília, igualment prevere de capítol, de 186 sous en concepte de préstec, 15 agost 1300. G-1 f. 121

Guillem de Torrent, clergue, renuncia el benefici de Santa Maria de Vilatenim, 20 agost 1300. G-1 f. 121
El bisbe confereix l’anterior benefici, després d’oferir-lo a l’habitual Hug de Cardona, a Bernat d’Hort, clergue del Far, 22 agost 1300. G-1 f. 121
Pere de Trilla, ciutadà de Girona, promet procurar que Pericó, batlle de la capellania de Fonolleres i Joan de Palau, clergue, s’obliguin a Guillem de Beuda, tresorer de la 
Seu, per pagar-ne les rendes, 22 agost 1300. G-1 f. 121

Guillem Roard renuncia la sagristia i doma de Vilanant 16 agost 1300. G-1 f. 121v
Bernat Picó, com a majordom del bisbe, firma debitori a Ramon de Puig, apotecari de Girona, de 80 lliures en concepte de salsaments i candeles subministrades, 30 agost 
1300. G-1 f. 121v

Joan, clergue de Pontós, renuncia a una renda de 30 sous anuals deixada per Joan de Llor per a la institució d’un benefici a l’altar de Santa Maria de Bàscara, 9 setembre 
1300. G-1 f. 121v

Dalmau de Garriga, cabiscol de Sant Feliu de Girona, firma debitori a Pere de Pontós, abat de la mateixa església, de 488 sous rebuts en concepte de préstec “ratione 
operis dicte ecclesie”, 13 setembre 1300. G-1 f. 121v

Guillem de Sitges, conseller i tresorer reial, presenta al bisbe una carta de Jaume II pel que li demana restituir un privilegi que eximia els prelats de la diòcesi de Girona de 
la satisfacció d’albergues i cenes, a fi de satisfer-li 30.000 sous, privilegi que es transcriu, 29 agost 1300. G-1 f. 122-123

L’abat de Sant Feliu de Guíxols i el prior de Lladó, procuradors dels prelats del bisbat de Girona, firmen rebut a Guillem de Sitges de 30.000 sous, 20 agost 1300. G-1 f. 123v

El bisbe reconeix que Guillem de Sitges ha satisfet als dits procuradors la dita quantitat, s.d., amb nota de no haver estat fet el document pel notari Socarrats, “sed per en 
Segura”. G-1 f. 124

Bord de Vilamarí firma rebut a Berenguer de Vilamarí de tots els diners que li havia prestat, 7 setembre 1300. G-1 f. 124
Nadal de Llor, de Besalú, renuncia el benefici fundat per Alamanda de Sales a la capella del castell de Montpalau, 14 setembre 1300. G-1 f. 124
El bisbe admet per al benefici anterior Ramon de Ribera, presentat per Bernat de Montpalau, 23 setembre 1300. G-1 f. 124

Berenguer de Palau, sagristà de la Seu, firma de dret sobre una querella entorn del castell de la Roca de Solius contra l’abat de Sant Feliu de Guíxols, s.d. G-1 f. 124v

El bisbe intima a Margarida, abadessa de Sant Daniel, la decretal de Bonifaci VIII que comença “Periculoso” del llibre sisè, 16 novembre 1300. G-1 f. 124v
Còpia de la fundació del benefici de Sant Miquel, instituït per Ponç d’Ullà a Serra de Daró, 12 setembre 1304. G-2 Quadern previ
Presentació per a un benefici de Torroella de Montgrí, 15 setembre 1304, deteriorat. G-2 f. 1
Guillem de Vilarig, canonge de Girona, firma debitori a Arnau de Rovira, prevere de capítol de la Seu, deteriorat. G-2 f. 1
Ademar de Vilar, sagristà d’Argelaguer, renuncia el seu benefici, 31 agost 1304. G-2 f. 1v
Pere de Santjoan, d’Ullà, es fa home propi del bisbe junt amb la seva esposa, Benvinguda, filla de Bernat Palet de Vall-llobrega, 12 setembre 1304. G-2 f. 1v
El bisbe nomena Pere de Santjoan notari per a tots els afers temporals del terme de la parròquia d’Ullà, 12 setembre 1304. G-2 f. 1v-2
Joan de Bertana, clergue, renuncia a favor de Ferrer de Prat les rendes de la doma de Tortellà, avaluades en 80 sous, per a un any, i rep d’ell les de Sant Martí de Castellar, 
21 setembre 1304. G-2 f. 2



El bisbe confirma la presentació de Berenguer Raditor, clergue, per a la doma de Taravaus, feta per Bernat Guillem de Clairà, capellà de dita església, (...) octubre 1304. G-2 f. 2v

El bisbe encomana a Pere de Planca la cura d’ànimes de Sant Miquel d’Amer, per haver aquest rebut col·lació del corresponent benefici, 31 maig 1304. G-2 f. 2v
El bisbe confirma el nomenament de Pere Pedró per a la doma de Cruïlles fet per Arnau de Vilamur, prior de Sant Miquel de Cruïlles, 12 octubre 1304. G-2 f. 2v
Ramon de Palaudàries, capellà de Segueró, confereix el diaconil d’aquest lloc a Arnau de Claposa, 25 agost 1304. G-2 f. 2v
Ramon Torró, clergue de Cruïlles, renuncia la doma d’aquest lloc, 30 abril 1302. G-2 f. 2v
Els cònsols de Peralada presenten Bernat d’Hospital per al benefici de l’hospital de la seva vila, fundat per en Llimós, 31 octubre 1304. G-2 f. 3
Bernat d’Hospital, dit, renuncia el benefici de la capella de Sant Llàtzer de Peralada, 31 octubre 1304. G-2 f. 3

Guillem Alegre, convers i administrador de la casa de malalts de Sant Llàtzer de Peralada presenta Bernat de Font per a la vacant referida al núm. 637, 31 octubre 1304. G-2 f. 3

Joan de Carboners, obtentor del benefici fundat a la Seu per Ponç físic, que ha apel·lat d’una enquesta duta a terme contra ell per l’arquebisbe de Tarragona, per robatori 
de 5.500 sous d’almoines dels pobres, renuncia a l’apel·lació, 5 novembre 1304. G-2 f. 3rv

Joan de Carboners, dit, firma rebut a Arnau de Rovira, prevere de capítol, de 108 sous per a l’aniversari que ha de fer celebrar a la Seu, 16 novembre 1304. G-2 f. 3v

Bernat de Reixach de Banyoles, clergue jurista i capellà de Paret Rufí, comissiona Berenguer de Palau, sagristà de la Seu, per proveïr la vacant de la doma de Paret Rufí, 17 
novembre 1304. G-2 f. 3v

El bisbe dona en comanda a Ponç d’Ullà la seva jurisdicció a Serra de Daró, 2 desembre 1304. G-2  v i full entre f. 3  

Guillem Guerau, de Romanyà d’Empordà, reconeix estar obligat a pagar el delme del seu mas a Berenguer de Vinyers, batlle de la mateixa parròquia, 4 desembre 1304. G-2 f. 3v-4

Pere de Coma renuncia la rectoria de Romanyà d’Empordà que li havia conferit Guillem, abat de Camprodon, 4 desembre 1304. G-2 f. 4
Vidal de Casademont de Cutzac d’Usall i Guillem de Casademont de Savarrés, en nom de certs veïns de Fontcoberta apel·len al bisbe de provisió feta per l’abat de 
Banyoles, 8 desembre 1304. G-2 f. 4

Pere Arnau Cusidor renuncia el benefici fundat per Arnau Carló a Santa Maria del Tura d’Olot i és presentat per al mateix, s.d. G-2 f. 4
El bisbe prega la comunitat de canonge d’Ullà d’admetre Bertranet, nebot de Guillem de Socarrats, servidor seu, lesionat en un ull, i la comunitat hi consenteix, 15 
desembre 1304. G-2 f. 4v

El bisbe aprova la renúncia de Ramon Raditor al benefici de la doma de Camallera, 15 desembre 1304. G-2 f. 4v
El bisbe confirma la presentació de Pere Ferrer per a la doma de Palau-sator, 18 desembre 1304. G-2 f. 4v
Pere Sifre, beneficiat de Santa Maria de Palau-sator, promet fer el servei de l’anterior benefici, 18 desembre 1304. G-2 f. 4v

El bisbe interroga Bernat de Torroella, fill de Bernat de Torroella de la Bisbal, sobre una agressió feta per ell a Dalmau de Mora, canonge d’Ullà, 19 desembre 1304. G-2 f. 5

El bisbe confirma la presentació feta per Pere Ombald, prior de Santa Anna de Barcelona, per a la doma de Garrigoles, 29 desembre 1304. G-2 f. 5
Berenguer David i altres veïns de Sils, excomunicats per haver-se relacionat amb Francesc de Santfeliu, ciutadà de Girona excomunicat per raó del delme de Sils, demanen 
l’absolució, 29 desembre 1304, A continuació, notes d’altres absolucions pel mateix motiu, f 5rv. G-2 f. 5

Acte d’elecció de fra Dalmau, abat de Santa Maria de Roses, per abat de Sant Pere de Besalú, 30 desembre 1304. G-2 f. 5v

Atesa la ruïna econòmica del monestir d’Ullà, el bisbe ordena que no rebi hostes, excepte frares predicadors i framenors, i prescriu de fer altres estalvis, s.d. G-2 f. 6rv

El bisbe confirma la col·lació, feta per Guillem de Romanyà, cambrer de Sant Pere de Rodes, a Pere Joan d’Orfes, de la doma de Camallera, 2 gener (1304) 1305. G-2 f. 6v

Ferrer de Sant Iscle, cambrer d’Ullà, firma l’admissió de Bertranet, nebot de Guillem de Socarrats (cf. núm. 647), 3 gener (1304) 1305. G-2 f. 7

El bisbe comissiona la cura d’ànimes de Maçanet de Cabrenys a Guillem de na Estranya, nomenat pel procurador de Ramon d’Avinyó, canonge i capellà, 6 gener 1305. G-2 f. 7

Guillem Sabater renuncia la doma de Sant Ampeli de Panedes, 8 gener 1305. G-2 f. 7



Berenguer de Joals renúncia la doma de Santa Maria de Bell-lloc, 8 gener 1305. G-2 f. 7
El bisbe confirma la col·lació de la doma de Bell-lloc a Guillem Sabater, feta per Hug de Cruïlles, després que Berenguer de Joals hagués dit al bisbe que no volia recuperar 
el benefici renunciat ni prendre’n un altre, 11 gener 1305. G-2 f. 7

El bisbe confirma la col·lació de la cura d’ànimes de Sant Andreu d’Oliveda feta per Guillem, abat de Camprodon a Ramon de Llor, 13 gener (1304) 1305. G-2 f. 7v
Ferrer de Prat renuncia la doma de Sant Martí de Castellar, 15 gener 1305. G-2 f. 7v
Ramon de Clota renuncia el benefici de l’ermita de Sant Miquel de Roca, de Crespià, i el bisbe, a presentació del paborde de l’Almoina nomena Guillem de Caner, 21 gener 
(1304) 1305. G-2 f. 7v

El bisbe comissiona Arnau de Cabanelles clergue per a l’apel·lació presentada per Jaume de Bas, prevere que havia rebut nomenament papal per a un benefici, 22 gener 
1305. G-2 f. 7v-9

Berenguer Ferrer de Paret Rufí reconeix tenir pel bisbe la fàbrega d’aquest lloc, 1 febrer (1304) 1305, paper solt després del. G-2 f. 8
Les monges de Santa Maria del Mar, havent mort la seva priora Margarida, elegeixen Maria Figuera, i el bisbe la confirma, 23 i 30 gener (1304) 1305. G-2 f. 9v
El bisbe promet pagar un deute a Gueraua de Mosset, 4 febrer 1305. G-2 f. 9v
El bisbe defineix Guillem Moner, fill de Guillem Moner de Rupià, home propi seu, per 50 sous, 5 febrer 1305. G-2 f. 9v
El bisbe confirma l’elecció de Joan de Santa Llogaia, sagristà de Sant Martí Sacosta, com a prior de la casa, per mort de Guillem Loreta, amb inserció del procés i 
deposicions testificals, 4 febrer a 21 juliol 1305. G-2 f. 10-18

Procés de confirmació de l’elecció de Berenguer Duran, sagristà de Sant Pere Cercada, per prior de Sant Pere Cercada, càrrec vacant per mort de Ramon de Sarrià, 8 
setembre 1305 a 5 gener 1306. G-2 f. 18rv i 32-34

El bisbe defineix Margarida, filla de Bernat de Pujada de Bàscara, dona pròpia seva, per 2 sous 8 diners, 6 febrer (1304) 1305. G-2 f. 19
El bisbe confirma la col·lació de la doma de Llampaies feta a Jaume Nadal, 6 febrer (1304) 1305. G-2 f. 19

Ramon Berenguer de Far, veí de Girona, ven a Arnau de Roca de Terrades un quart del delme de Vila-sacra, per un any, per 200 sous, 28 febrer (1304) 1305. G-2 f. 19

Arnau de Roca de Terrades firma debitori a Arnau de Rovira, prevere de capítol, de 195 sous en concepte de préstec, pel que empenyora una mula, 28 febrer (1304) 1305. G-2 f. 19

Ramon, prior de Sant Pere Cercada prega al bisbe conferir el presbiterat a Jaume de Vilar, canonge del monestir, i el presenta per a la doma de Sant Martí del Castellar, 28 
febrer (1304) 1305. G-2 f. 19rv

Els abats i prelats de la diòcesi apel·len de la constitució feta al concili de Tarragona que mana que assisteixin a semblants concilis, 11 març (1304) 1305. G-2 f. 19v-20

Bernat, abat de Sant Llorenç del Mont, defineix Guillem de Bach, natural de Sant Martí Sasserra i veí de Vilabertran, en mà de Ramon de Puig, canonge de Vilabertran, per 
50 sous, 11 març (1304) 1305. G-2 f. 20

El bisbe confirma Jaume Vidal per a la doma d’Aro, 11 febrer (1304) 1305. G-2 f. 20v

Berenguer de Botonach, senyor del castell de Requesens, presenta al bisbe Ramon Forner per al benefici de Santa Margarida de la capella del castell, 11 febrer 1305. G-2 f. 20

Arimany de Ponts, comanador de l’Hospital i Ponç d’Ullà prenen com a àrbitres Ramon de Vilarig i Arnau de Soler, ardiaques de la Seu en la qüestió que tenen sobre 
l’estany Adroher, 25 març 1305. G-2 f. 21

El bisbe confirma la presentació feta pel feligresos de Panedes, de Pere, fill de Ramon Sabater de Llagostera, per a la seva església, 29 març 1305. G-2 f. 21
El bisbe accepta la renúncia de Bartomeu de Roure al benefici de la cura de l’església monàstica de Santa Maria de l’Om, 2 abril 1305. G-2 f. 21
Pere d’Olot renuncia el benefici de Sant Pere fundat al monestir de Santa Maria del Camp, parròquia de Noves, 3 abril 1305. G-2 f. 21
El bisbe i el capítol donen a mestre Albert, físic, el càrrec de metge del capítol, amb el sou de 30 lliures anuals, 23 abril 1305. G-2 f. 21v
Pere Faia, sagristà de Torroella de Montgrí, en nom de Sibil·la, viuda de Ramon de Ginoal, del mateix lloc, firma rebut a Bernat de Puig, claver de la Seu, d’un debitori de 
360 sous fet per Pere de Gual de Fontanilles a la dita Sibil·la, tutora del seu fill, 23 abril 1305. G-2 f. 21v

El bisbe nomena Pere Ferrer de Besalú notari de Bàscara, 26 abril 1305. G-2 f. 22



Querella d’Arnau de Vilatenim, guardià dels framenors de Girona, contra Pere de Bas, comanador de la casa de la Mercè del Mercadal per haver aquest construït un 
oratori massa pròxim al convent dels framenors, 11 abril 1306. G-2 f. 22v

Querella de Dalmau de Garriga, cabiscol de Sant Feliu de Girona contra els frares carmelites per haver sepultat un difunt, 4 maig 1305. G-2 f. 23-24
Joan Vidal obté del bisbe la confirmació de la doma de Boadella, 6 maig 1305. G-2 f. 23
El bisbe fa poders a Domènec de Rocafort, veí de Tarragona i Arnau de Plana, clergue de Girona, per a la causa de l’abat de Ripoll contra ell sobre la talla dels homes que 
el monestir de Ripoll té al bisbat de Girona, s.d. G-2 f. 24v

El bisbe fa poders a Arnau de Pomer per a la causa d’apel·lació de certs membres del capítol de la Seu contra ell en ocasió de procés d’enquesta contra Guillem de 
Comelles, prevere de capítol, per haver manat al refectorer de la Seu que no donés porcions de pa i vi a certs clergues, 13 maig 1305. G-2 f. 25-26

Berenguer de Turon, clergue de Sant Joan, fa poder a Ferrer d’Almoina per obtenir dispensa de censura eclesiàstica, 16 maig 1305. G-2 f. 26
Joan Vidal renuncia la doma de Llambilles, 17 maig 1305. G-2 f. 26v
Joan de Riutort resigna la cura de Baussitges, 19 maig 1305. G-2 f. 26v
Berenguer Ferrer resigna la cura de Vilafant, 21 maig 1305. G-2 f. 26v

Ramon de Camp, de Maià, promet a Pere de Galliners, prevere de capítol de la Seu, pagar-li 180 sous anuals per la capellania d’aquest lloc, 22 maig 1305. G-2 f. 26v

Ramon Guerau, domer de Sant Martí del Castellar, renuncia la seva doma, 24 maig 1305. G-2 f. 26v
Ramon Ferrer de Fellines i Guillem Galí de Medinyà firmen debitori a Pere de Galliners prevere de capítol i marmessor de Pere de Galliners cavaller, de 200 sous de rendes 
de dit Pere, 26 maig 1305. G-2 f. 27

Hug, prior de Sant Joan les Fonts, prega l’absolució d’excomunió, incorreguda per deutes, 31 maig 1305. G-2 f. 27
Bernat Massot, batlle de Medinyà, reconeix deure a Pere de Galliners, marmessor de Pere de Galliners difunt, 135 sous del delme de Medinyà pertanyent a la 
marmessoria, 1 juny 1305. G-2 f. 27

Castelló Moler, clergue de Castelló, prega al bisbe l’admeti al benefici fundat pel seu oncle, Castelló Moler, difunt, a la capella de Sant Marc del cap del pont nou de 
Castelló, 10 juny 1305. G-2 f. 27

Guillem Porquera, clergue de Guèmol, i Pere Azemar, veí de Banyoles, firmen debitori a Pere de Galliners, paborde d’Agost a la Seu, de 750 sous pels fruits d’un any de la 
pabordia a la batllia d’en Frigola de Bosc de Camós, 11 juny 1305. G-2 f. 27v

Bernat de Coll resigna la doma de Sant Cebrià de Vallalta, 15 juny 1305. G-2 f. 27v

El bisbe confirma la presentació feta per Romeu de Montoliu, paborde de Novembre a la Seu, d’Andreu de Mont-rodon clergue, per a l’anterior benefici, 18 juny 1305. G-2 f. 27v

L’abat de Colera presenta Guillem Ebrí per a la rectoria de Baussitges, vacant segons el núm. 695, 1 juliol 1305. G-2 f. 27v
Els marmessors de Pere de Pontós, abat de Sant Feliu de Girona, requereixen el bisbe que no molesti la possessió del delme de Palau, que dit abat havia comprat per 
1.100 sous a Francesc de Santfeliu, mercader de Girona, en vista a dotar aniversaris, s.d.. G-2 l després de f. 

L’abat Gispert de Breda prega Bernat de Güell, ardiaca de la Selva, que rebi la renuncia que Bernat de Socarrats ha de fer de l’església de Gaserans, 2 juliol 1305. G-2 l després de f. 

Ramon Vermell, clergue de Monells, cedeix a Ramon de Güell el seu dret sobre un deute de 175 sous que li tenia Berenguer d’Illa, cavaller, 9 juliol 1305. G-2 f. 28
Ramon de Güell firma debitori a Ramon Vermell, clergue de Monells, de 145 sous en concepte de préstec, 9 juliol 1305. G-2 f. 28
Permuta del benefici de la capella de Castellfollit amb la cura de Gaserans entre Guillem Sunyer i Bernat de Socarrats (cf núm. 708), 9 juliol 1305. G-2 f. 28rv
Berenguer de Pau, ardiaca d’Empordà, firma debitori a Pere de Creixell, canonge de la Seu, de 500 sous en concepte de préstec, 19 juliol 1305. G-2 f. 28v

Procés de permuta entre Pere Dalmau, beneficiat de Sant Marçal de Quarantelles i Pere Batlle, domer de Santa Eulàlia de Pujals dels Cavallers, 21 juliol 1305. G-2 f. 28v-29

Ramon de Vilarig, ardiaca de Girona i Dalmau de Garriga, cabiscol de Sant Feliu de Girona, com a procuradors de Guillem de Vilamarí, abat de dita església, firmen debitori 
a Guillem de Santromà de 1.000 sous rebuts en concepte de préstec a favor de dit abat, 21 juliol 1305. G-2 f. 29

Arnau Llorenç, domer de Maçanet, renuncia el seu benefici, i el permuta amb Joan Pedrer, domer de Montagut, 23 juliol 1305. G-2 f. 29
El bisbe confirma la col·lació de la doma de Vilanna, feta per Ramon d’Avinyó, canonge de Girona, a Guillem Arnau, clergue de Parlavà, 24 juliol 1305. G-2 f. 29



Bernat, domer d’Albanyà, renuncia el seu benefici que el bisbe li confereix novament, 27 juliol 1305. G-2 f. 29v
Berenguer de Pau, ardiaca d’Empordà, fa poders a Ramon, capellà seu, 27 juliol 1305. G-2 f. 29v

Berenguer Guifred sol·licita la confirmació de la presentació seva per la doma de Sant Julià de Rabós, feta pel capellà d’aquesta parròquia, 29 juliol 1305. G-2 f. 30

El bisbe confirma la presentació feta pel comte Ponç Hug d’Empúries a favor de Nicolau, fill d’Andreu Garrigola, per a un benefici de Vilanova de la Muga, 31 juliol 1305. G-2 f. 30v

El bisbe reprova la col·lació de la doma de Sant Miquel de Fontfreda, vacant per renúncia de Guillem de Castellet, feta per Berenguer, prior de Lladó, a favor de Guillem 
Pujola, 5 agost 1305. G-2 f. 31

El bisbe firma a Berenguera d’Illa, viuda de Berenguer d’Illa, cavaller, el delme d’Albons i Nuellet que havia comprat el 1299 a Dalmau de Creixell, 26 setembre 1305. G-2 f. 31

Pere d’Auladell renuncia el benefici de Sant Nicolau de Lligordà, 22 setembre 1305. G-2 f. 31v
Bernat Bover renuncia el diaconil de Begur, 25 setembre 1305. G-2 f. 31v
El bisbe confirma la presentació que Bernat de Cartellà fa de Guillem Cabot, clergue de Santa Agnès de Malenyanes, bisbat de Barcelona, per al benefici de la capella de 
Sant Jaume, de la torre de Cartellà de Maçanet de la Selva, 6 setembre 1305. G-2 f. 31v

Arnau de Soler, ardiaca de Besalú, nomena Bartomeu Rovira per al benefici de Santa Fe dels Solers, parròquia de Sant Climent Sasebes, 9 setembre 1305. G-2 f. 31v

El bisbe confirma la presentació de Bernat Dorca, de Ridaura, feta per Ramon Renall, ciutadà de Girona, per al benefici fundat per Guerau de Salitja a Salitja, 24 setembre 
1305. G-2 f. 31v

El bisbe confirma la presentació feta per l’abat Joan de Sant Miquel de Fluvià de Pere de Savarrés per a la capellania curada del monestir, 5 octubre 1305. G-2 ull entre 31 i 32

Procés de confirmació de l’elecció de Ramon de Palol, sagristà de Lladó, per al càrrec de prior, vacant per mort de Berenguer de Pontós que ho havia estat durant trenta-
tres anys i succeí al noble Ponç Guillem de Torroella, 8 gener a 9 febrer (1305) 1306. G-2 f. 34v-39

El procurador de Ramon de Catllar sol·licita absolució d’excomunió incorreguda per haver empresonat Guillem, clergue de Sant Andreu del Coll, 30 novembre 1305. G-2 f. 39v

Presentació al bisbe d’una provisió d’Onofre de Trebis, auditor pontifici, en la causa entre l’arquebisbe i els canonges de Tarragona sobre la cambreria d’aquella seu, 7 
febrer 1306. G-2 f. 40rv

El bisbe fa poders a Guillem Tarascó, clergue jurista, per a la causa de provisió d’un benefici a Jaume de Bas, (cf núm. 665), 9 abril 1306. G-2 f. 41
A petició de Berenguer de Palau, sagristà de la Seu i Pere de Galliners, prevere de capítol, el bisbe empara els fruits de la pabordia de juny de la mateixa seu, 6 juny 1306. 
Els fulls 42-45 són en blanc. G-2 f. 41v

Guillem de Vilaüt i Guillem de Bellpuig de Sales, cavallers, prometen pagar a Bernat de Masó, de Sant Llorenç de la Muga, 700 sous dels que li tenen firmat debitori, 7 juliol 
1305. G-2 l després de f. 

El bisbe firma debitori a Ponç Albert, oficial seu, de 1.000 sous en concepte de préstec, 7 octubre 1305. G-2 l després de f. 
Querella de Bernat de Güell contra el capítol de la Seu, per haver pres a préstec 10.000 sous dels diners deixats per Guillem Gaufred, tresorer de la Seu per al cimbori de 
plata de l’altar major, i retardar així l’execució de l’obra, 28 octubre 1305. G-2 full cosit al f. 46

Fra Ponç de Palol, capellà de Vilavenut, lliura a Guillem Pere, sagristà de Vilafreser, totes les seves rendes de la capellania per 400 sous, 28 setembre 1305. G-2 f. 46

El bisbe firma debitori a Pere de Creixell, canonge de la Seu, de 1.000 sous bar. en concepte de préstec, 2 octubre 1305. G-2 f. 46
Joan de Santa Llogaia, prepòsit de Sant Martí Sacosta, firma rebut al bisbe de 750 sous, part dels 1.200 sous dels que el bisbe havia firmat debitori a Guillem Loreta, 
predecessor seu, 5 3 octubre 1305. G-2 f. 46

Arnau de Pomer renuncia el benefici que té a Pau, 6 octubre 1305. G-2 f. 46v
El bisbe fa procura a favor de Domènec de Roca, veí de Tarragona, per a la causa que té al tribunal metropolità amb Gueraua d’Albons i el seu fill Bernat d’Orriols, 6 
octubre 1305. G-2 f. 46v



El bisbe confirma a Bartomeu Batlle el benefici de Sant Miquel de Fluvià que li ha estat conferit per Bernat Martí, capellà d’aquesta església, 28 octubre 1305. G-2 f. 46v

El bisbe confirma a Berenguer de Coll la col·lació de la doma de Palau-saverdera que li ha fet Ramon de Vilarig per autoritat de Berenguer Batlle, ardiaca d’Elna i capellà 
d’aquesta església, 28 octubre 1305. G-2 f. 46v

El bisbe i el capítol, atès que el bisbe ha d’anar, a precs del rei, a presència del papa, i que el capítol ha de fer front a moltes despeses, acorden destinar a un i altre 
objectiu, en concepte de préstec, la suma de 10.000 sous que tenen per a la construcció del cimbori de l’altar major, 30 setembre 1305, full cosit a.

G-2 f. 46v

Bisbe i capítol reconeixen haver rebut l’anterior suma i precisen els terminis per retornar-la, 28 octubre 1305. G-2 f. 47
El bisbe i el capítol firmen rebut a Ponç Albert, prevere de capítol de la Seu i altres marmessors de Companyó d’Estanyol de 1.500 sous que s’havien d’aplicar a dotar un 
aniversari conventual en sufragi de Bernat de Salt, 28 octubre 1305. G-2 f. 47v

Guillem Esteve, beneficiat de Serra, remet tota rancúnia a Ramon de Serra, 6 novembre 1305. G-2 f. 47v
Per renúncia de Jaume Alfaric al benefici de Santa Margarida del castell de Castelló, el comte Ponç Hug presenta Ramon d’Oliveres, que és confirmat pel bisbe, 6 
novembre 1305. G-2 f. 47v

Bernat de Güell, ardiaca de la Selva, confereix la sagristia de Llers a Ramon Oller, 20 novembre 1305. G-2 f. 47v
El bisbe admet Pere de Ceris, clergue, al benefici de Sant Joan de Vilamalla, a presentació del sagristà i dels obrers, 6 novembre 1305. G-2 f. 47v
El bisbe confereix a Pere de Roure la sagristia de Riudarenes, vacant per mort de Pere Vidal, 9 novembre 1305. G-2 f. 48
Guerau Sabater, clergue de Fontclara, firma rebut a Pere de Castellar, prevere de capítol de la Seu, de 500 sous que el bisbe li devia per haver-los prestat, 9 novembre 
1305. G-2 f. 48

Duran de Roca renuncia la doma de Sant Climent d’Amer, 26 novembre 1305. G-2 f. 48
Duran de Roca, dit, fa poders a Guillem d’Olivera, clergue de Sant Martí Sapresa, 14 setembre 1305. G-2 f. 48rv
Guillem Ametller fa poders a Guillem de Vilamarí, abat de Sant Feliu de Girona, per a l’afer d’una canongia de Sant Feliu, 5 desembre 1305. G-2 f. 48v
Guillem Ametller renuncia una canongia de Sant Feliu de Girona, per haver rebut gràcia papal d’un benefici a la mateixa església, 7 desembre 1305. G-2 f. 48v
Bernat de Socarrats, beneficiat de la capella del Salvador de Castellfollit, ven a Arnau de Ribera, prevere, les rendes del mateix benefici i la seva escrivania per un any, pel 
preu de 200 sous, 15 desembre 1305. G-2 f. 49

El bisbe confirma a Bernat de Frigola de Mata la doma de Vilavenut, 14 novembre 1305. G-2 f. 49
Pere Albert d’Ordis, com a marit d’Elicsendis Albert, hereva del mas Albert d’Ordis, presenta Bernat Gifreu per al benefici de Santa Maria Magdalena d’Ordis, fundat per 
Arnau d’Ordis, jurista i vacant per mort de Berenguer Gifreu, 23 desembre 1305. G-2 f. 49

Bernat Gifreu d’Espinavessa, consentint a l’anterior presentació, fa poders a Bernat de Puig, claver de la Seu per obtenir la confirmació del bisbe, 9 gener (1305) 1306. G-2 f. 49

Els marmessors de Pere Ros, clergue d’Ullà, presenten Jaume Martí per al benefici fundat per dit Ros a Santa Maria d’Ullà, 30 desembre 1305. G-2 f. 49v
Ramon de Santromà, fill de Ramon de Santromà cavaller, i Guillem Bernat de Santromà, monjo d’Amer, firmen debitori a Arnau Rovira, prevere de capítol de la Seu de 100 
sous que en reben en concepte de préstec, 27 gener 1306. G-2 f. 49v

A presentació del comte Ponç Hug d’Empúries, Ramon Corsaví és confirmat per al benefici del castell de Carmençó, 17 gener (1305) 1306. G-2 f. 49v-50
Arnau, domer de Sant Martí de Llémena, atès que no pot servir el seu benefici, pren com a coadjutor Pere de Sala, li cedeix la casa i renda i es reserva la cuina, un sòtol, 
hort i olivera; el bisbe aprova la coadjutoria 28 octubre 1305. G-2 f. 50

Bernat Senesterra, senyor de Palau Sator, presenta Pere Hualguer, de la Bisbal, per al benefici del Salvador de la capella de Santa Maria del castell de Palau, 25 febrer 
(1305) 1306. G-2 f. 50

Els abats i priors de la diòcesi, ateses les extorsions del comte d’Empúries, després d’haver-se taxat per a la defensa, a proporció dels béns que tenen al comtat, autoritzen 
el bisbe a compel·lir-los a pagar les taxes, 27 febrer (1305) 1306. G-2 f. 50v

A instància de Bernat Miró de Perpinyà, bisbe i capítol consenteixen que es posin tres segells a una carta que el mateix havia presentat en nom de l’abat d’Arles de 
Rosselló i del paborde d’Espirà de la Seu d’Elna, 23 març (1305) 1306. G-2 f. 51

Havent el bisbe i capítol venut a Bernat de Güell, ardiaca de la Selva, les rendes de Mallorca per cinc anys, declaren que està obligat a pagar el ban al rei de Mallorca fins a 
la suma de 200 sous anuals, 6 id abril 1306. G-2 f. 51v



El bisbe i el capítol venen a Bernat de Güell, ardiaca de la Selva, les rendes de Mallorca pel preu de 2.500 sous anuals, 7 abril 1306. G-2 f. 52
Guillem Pere de Castellar i Arnau de Rovira, preveres de capítol i administradors de l’Almoina del Vestuari, fan procura a Jaume de Cases, ciutadà de Mallorca per aplegar 
les seves rendes de l’illa, 9 abril 1306. G-2 f. 52v

El bisbe, ateses les discòrdies entre el domer major i altres clergues de Sant Esteve de Bas, estableix ordinacions per a la distribució de responsabilitats, 13 març (1305) 
1306. G-2 f. 53- 54

El bisbe firma a Pere de Creixell debitori de 700 sous rebuts en concepte de préstec, 23 maig 1306. G-2 f. 54v
Pere de Rocabertí, canonge de la Seu, firma a Berenguer de Juià, prevere de capítol de la Seu, rebut de 1300 sous en concepte de préstec, 24 maig 1306. G-2 f. 54v
Guillem de Vilamarí, abat de Sant Feliu de Girona i Berenguer de Pau, ardiaca d’Empordà, col·lectors de la dècima, prometen lliurar còpia sobre el reglament de la mateixa 
dècima a qui la demani, 24 maig 1306. G-2 f. 54v

El capítol de la Seu firma al bisbe rebut de 6.000 sous, part de la suma de 10.000 destinada a fer el cimbori que li havia prestat, 24 maig 1306. G-2 f. 55
El mateix capítol firma al bisbe rebut de 2.000 sous de la mateixa suma, 26 març 1307. G-2 f. 55
El capítol de la Seu firma al bisbe rebut de 2.000 sous, i li dóna quitança total, 4 juny 1308. G-2 f. 55rv
El bisbe i el capítol fan poder a Pere de Creixell, canonge, i Ponç Albert, oficial, per jurar en nom seu i pagar la dècima, i a d’altres capitulars per diversos afers, 24 maig 
1306. G-2 f. 56

Berenguer, abat d’Amer, revoca la col·lació que havia fet de la doma de Sant Andreu de Terri a Berenguer de Mitjà i de la sagristia de Colomers a Avinyó clergue, 4 juny 
1306. G-2 f. 56v

Querella de Bernat de Puig, del Far, en nom dels homes d’aquest lloc, contra Dalmau de Rocabertí, senyor de Peralada, excomunicat per malifetes perpetrades a aquest 
lloc, s.d.. G-2 l després de f. 

Guillem de Vilamarí, abat de Sant Feliu de Girona, i Berenguer de Pau, ardiaca d’Empordà, comissaris per a la dècima de 4 anys concedida per Climent V al rei Jaume 
d’Aragó, firmen rebut a Bernat de Mitjavila, majordom del bisbe, de 768 sous, primera paga de la mateixa dècima, 25 juny 1306. G-2 f. 57

Guillem de Vilamarí, abat de Sant Feliu de Girona, i Berenguer de Pau, ardiaca d’Empordà, comissaris per a la dècima de 4 anys concedida per Climent V al rei Jaume 
d’Aragó, firmen rebut de 105 sous pel mateix concepte, 28 setembre 1306. G-2 f. 57

Guillem de Vilamarí, abat de Sant Feliu de Girona, i Berenguer de Pau, ardiaca d’Empordà, comissaris per a la dècima de 4 anys concedida per Climent V al rei Jaume 
d’Aragó, firmen rebut de 1720 sous pel mateix concepte, 24 desembre 1306. G-2 f. 57

Arnau Morèn de Vulpellac firma a Guillem de Beuda, capellà de Vulpellac, debitori de 500 sous per les rendes de la capellania que ha comprat per dos anys, 23 maig 1306. G-2 f. 57v

Ramon de Vilarig, ardiaca de Girona, confereix a Ramon d’Ordina, clergue, tots els censos sinodals que rep al seu ardiaconat, 4 agost 1306. G-2 f. 57v
Dalmau Alió, canonge de Sant Feliu de Girona, fa poders generals a Dalmau de Garriga, cabiscol i Joan de Sant Antoni clergue, 23 setembre 1306. G-2 f. 57v

Havent Guillem Ramon de Flaçà, per comissió de Ponç Albert, oficial del bisbe, donat sentència definitiva en la causa entre Vidal, fill de Salomó Vidal de Castelló, jueu de 
Girona, i Guillem Bernat, notari de Verges, aquest apel·la al bisbe, i el prelat comissiona per a l’apel·lació Guillem, cambrer de Sant Pere de Galligants, 17 juny 1306.

G-2 f. 58rv

Pere de Palol, guardià dels framenors de Girona, requereix el bisbe que admeti Dalmau de Lloberes per a un benefici vacant a Sant Mori, i presenta lletres de Felip, fill del 
rei de Mallorca i de Dalmau de Creixell, senyor del castell de Sant Mori que l’autoritzen a fer la presentació del benefici; el bisbe confirma la presentació, 15 juny i 9 juliol 
1306.

G-2 f. 59

Ramon Forner renuncia el benefici de Santa Margarida de Requesens (cf. núm. 680), 21 juny 1306. G-2 f. 59v
Camprodon, diaca de Sant Feliu de la Garriga, substitueix mestre Pere Barbut com a procurador seu per a una causa d’apel·lació que té pendent a la cúria papal sobre 
deutes, 27 juny 1306. G-2  v i full cosit a f. 

Bernat, clergue domer de Riudarenes, renuncia el seu benefici, 27 juny 1306. G-2 f. 59v

El bisbe confirma el nomenament de Berenguer Ferrer per a la doma de Riudellots de la Creu fet per Bernat de Reixach, capellà de la mateixa església, 8 juliol 1306. G-2 f. 59v

El bisbe confirma el nomenament de Berenguer de Mitjà per a la cura de Sant Andreu de Terri, fet per l’abat d’Amer, 9 juliol 1306. G-2 f. 59v
El bisbe mana publicar lletres de Felip, fill del rei de Mallorca sobre refús de beneficis al bisbat, 9 juliol 1306. G-2 f. 59v



Ramon de Vilar, sabater de Girona natural de Rupit, obliga a Bernat de Perer, clergue de la Seu i confessor seu i a Bernat de Puig, claver de la mateixa església, els seus 
béns per a la satisfacció d’injúries, 13 agost 1306. G-2 l després de f. 

Compareixença davant el bisbe de Berenguer de Juià, prevere de capítol i de Pere de Roure, clergue, per certa causa no especificada, 7 juny 1306. G-2 f. 60

Arnau d’Ermedàs, domer de Llofriu, i Asbert de Pou, diaconil de Mont-ras, renuncien els seus beneficis i el bisbe confirma la seva permuta, 11 juliol 1306. G-2 f. 60

Bernat Picó, prevere de capítol i capellà de Vilafant nomena Ramon Vidal per a la doma de Vilafant, i el bisbe confirma el nomenament, 13 juliol 1306. G-2 f. 60
Arnau de Juvinyà, capellà de Riudarenes, nomena Guillem Masdó per a la doma d’aquest lloc, 14 juliol 1306. G-2 f. 60v
Guillem d’Avinyó renuncia la doma de Colomers i l’abat d’Amer nomena Marquès de Puig, nomenament que el bisbe confirma, 14 juliol 1306. G-2 f. 60v
Ramon de Savarrés i altres de Fontcoberta presenten Guillem Pere de Salvatella per al benefici fundat a Fontcoberta per Ramon de Fontcoberta i la seva esposa Guillema, 
20 juliol 1306. G-2 f. 60v

Sibil·la, esposa de Bernat de Torroella i batllessa d’Ullà, firma de dret en mà del bisbe per querella de Bernat d’Orriols, 15 març (1306) 1307. G-2 l després de f. 
Els marmessors de Pere de Pontós, abat de Sant Feliu de Girona, comissionen Arnau Ponç, clergue de Girona per a la causa que tenen amb Guillem de Vilamarí, 21 juliol 
1306. G-2 f. 61

Guillem Ebrí renucia un benefici de Baussitges, que el bisbe confirma a favor de Nicolau Vermell, presentat per l’abat de Colera, 31 juliol 1306. G-2 f. 61
Ramon Vidal renuncia la doma de Llambilles per rebre la de Vilafant, 1 agost 1306. G-2 f. 61
Astruga de Llémena, de Domeny, es fa donada de la capella de Santa Maria de Caulers de Constantins, desembre 1301. G-2 f. 61v
El bisbe confirma la presentació de Pere de Bruguer, feta per Gueraua de Mosset per al benefici de la capella del castell de Montpalau, 15 agost 1306. G-2 f. 62
Berenguer de Palau fa procura a Nicolau, rector de Sant Pere Espuig per a una causa que té amb Ramon Tapiol davant l’abat de Camprodon, jutge delegat de la Seu papal, 
9 setembre 1306. G-2 f. 62

Ramon d’Oliveda, domer de Bolós, permuta el seu benefici amb les rendes que Guillem de Boix rep anualment de Jaume de Pomer de Camprodon per a la celebració 
d’aniversaris, i prega Guillem de Socarrats, capellà, d’aprovar la permuta, 9 setembre 1306. G-2 f. 62rv

Berenguer de Palau, canonge de Girona, aprova a Vidal de Queixàs, clergue, els comptes de la seva canongia i de la capellania de Sant Jordi Desvalls, 15 setembre 1306. G-2 f. 63

Berenguer de Palau, canonge de la Seu, reconeix tenir en comanda per Berenguer de Palau, sagristà de la Seu, oncle seu, unes Decretals completes amb el comentari de 
Bernat, llibre del que es descriuen els sisterns,valorat en 50 lliures, 21 setembre 1306. G-2 f. 63

Ramon de Vilademany reconeix deure a Romeu de Montoliu, canonge de la Seu, 100 sous que resten a pagar del preu d’un mul, 28 setembre 1306. G-2 f. 63v

Berenguer de Pau, ardiaca d’Empúries, firma a Pere de Creixell, prevere de capítol de la Seu, rebut de 500 sous en concepte de préstec, 30 setembre 1306. G-2 f. 63v

Dalmau de Pujals renuncia el benefici de Sant Llorenç de la Seu, 8 octubre 1306. G-2 f. 63v

Bernat Ponç, domer de Calonge, presenta Guillem de Comadira, clergue de Calonge, per al benefici fundat a la seva església per Bernat de Puig cavaller, 8 octubre 1306. G-2 f. 63v

Pere de Ribes, clergue de Biure, fa poder a Ramon de Vilarig, ardiaca de Girona i altres per demanar unes Decretals seves que havien estat d’en Castellar, 13 octubre 1306. G-2 f. 63v

Berenguer de Palau, sagristà de la Seu, i Tomàs, abat de Sant Feliu de Guíxols, elegeixen Arnau de Soler, ardiaca de Besalú i Berenguer de Pau, ardiaca d’Empordà, per a 
les qüestions que tenen pendents, 13 octubre 1306. G-2 f. 64v

Ponç de Vilatenim, canonge de Vilabertran i Bernat d’Hort, beneficiat de Santa Maria de Vilatenim, patrons dels beneficis fundats en aquesta església per Guillem Albert, 
presenten Ramon Albert per a un dels dits beneficis, 19 octubre 1306. G-2 f. 65

Arnau d’Olivella, clergue de Sant Jordi Desvalls, fa poders a Berenguer d’Olivella, clergue de Vilobí, i Berenguer d’Olivella, clergue d’Aiguaviva, per rebre els beneficis que li 
siguin assignats, 23 octubre 1306. G-2 f. 65

El bisbe confereix a Guillem Tarascó el benefici de Sant Llorenç de la Seu, 20 octubre 1306, amb renúncia de dit Tarascó a un dels beneficis dits “manats”. G-2 f. 65

Guillem de Beuda renuncia el benefici de l’epístola de la Seu, que el bisbe confereix a Guillem Ametller, 19 octubre 1306. G-2 f. 65v
Arnau, abat de Sant Pere de Galligants, confereix a Bernat de Xesa, clergue d’Esclanyà, la doma de Palafrugell, 23 octubre 1306. G-2 f. 65v



El bisbe confirma a Jaume de Cruquella la sagristia de Vilanant, rebuda del capellà d’aquest lloc, 28 octubre 1306. G-2 f. 65v

Guillem Galceran de Cartellà demana al bisbe que confirmi la presentació de Pere de Pinoses, clergue, per al benefici dit d’Eres d’Argelaguer, 4 novembre 1306. G-2 f. 65v

Pere Pich de Torroella de Montgrí presenta al bisbe una lletra del rei Jaume que li confereix una capellania de Torroella, 29 octubre 1306. G-2 f. 65b
Ferrer Renoard, procurador de la universitat dels homes del Far, substitueix en la seva procura Ramon Berenguer del Far, veí de Girona, per a fer paus amb Dalmau de 
Rocabertí, 3 novembre 1306. G-2 f. 65bv

Dalmau de Rocabertí i Ramon Berenguer del Far prenen el bisbe com a àrbitre, 7 novembre 1306, amb l’arbitratge donat el mateix dia, f 66rv, que condemnà dit Rocabertí 
a pagar 10.000 sous per les malifetes. G-2 f. 65bv-66

Arnau, abat de Sant Pere de Rodes, remet a Dalmau de Rocabertí les malifetes comeses al Far, 7 setembre 1306. G-2 f. 66v
Dalmau de Rocabertí promet al bisbe derruir l’encastellament fet a l’església de Sadernes, 7 setembre 1306. G-2 f. 66v
El comte d’Empúries presenta lletres del cardenal penitencier per ser absolt d’haver trencat les portes d’algunes esglésies, 15 novembre 1306. G-2 f. 67
El comte per sí, i Bertran de Vall, escrivà reial i Bernat de Bolea pel rei prometeren donar seguretat de 16.000 sous pels sarraïns presos i retiguts al comtat, 15 novembre 
1306. G-2 f. 67

Ramon de Santromà firma debitori a Ramon Berenguer de Far de 400 sous, rebuts en préstec, i els assegura sobre un mul, 16 novembre 1306. G-2 f. 67
Arnau Sanç renuncia la doma de Viladesens, i Jaume de Vall, la de Fellines, 29 novembre 1306. G-2 f. 67
Arnau de Cabanelles, clergue i capellà de Viladesens confereix la doma d’aquest lloc a Jaume de Vall, 30 novembre 1306. G-2 f. 67v
El bisbe confirma la col·lació feta a Arnau Sanç de la doma de Fellines per Dalmau de Pujals, prevere de capítol i capellà del lloc, 30 novembre 1306. G-2 f. 67v

Ponç d’Aulines, clergue de Vilarig, firma a Pere de Banyoles, capellà de Vilarig, debitori de 140 sous per la capellania de l’any corrent, 5 desembre 1306. G-2 f. 67v

Hug de Cruïlles firma debitori a Bernat de Vilert, també canonge de Girona, de 1.500 sous, preu de la venda que li ha fet aquest com a fill de Sibil·la, del dret sobre la 
fàbrega d’Albons i d’altres béns que foren de Blanca, esposa de Pere Alquer i germana de dit Vilert, 5 març 1307. G-2 l després de f. 

El procurador de Dalmau de Rocabertí requereix el bisbe que obligui Ponç de Sexà a composar sobre el delme de Cistella, 8 novembre 1306. G-2 l després de f. 
Guillem Mallol renuncia la sagristia de Pedrinyà, i el bisbe la confereix a Pere de Caselles, 8 novembre 1306. G-2 f. 68
El bisbe confirma la col·lació de la doma de Vilatenim a Bernat de Vilar, feta per Arnau de Mont-rodon, capellà de dita església, 11 novembre 1306. G-2 f. 68

Arnau Duran requereix el bisbe que confirmi la seva presentació per al benefici fundat a Peralada per Cecília, esposa de Guillem de Llaner, 8 desembre 1306. G-2 f. 68

El bisbe accepta la renuncia de Pere de Saniars al benefici de la capella del castell de Montsoriu, 15 desembre 1306. G-2 f. 68v
Pere de Rocabertí, canonge de la Seu, i Berenguer de Juià, prevere de capítol, firmen debitori a Pere de Creixell, canonge, de 200 sous que reben en préstec, 17 desembre 
1306. G-2 f. 68v

Marquesa, comtessa d’Empúries, presenta Guillem de Rifà per al benefici de la capella del castell de Montsoriu, 16 desembre 1306. G-2 f. 68v
Arnau d’Ermedàs renuncia la sagristia de Mont-ras (cf. núm. 796), i el bisbe li confirma la possessió del mateix benefici, 19 desembre 1306. G-2 f. 68v
Guillem de Vilamarí, abat de Sant Feliu de Girona, fa poders a Berenguer de Palau, sagristà i Gispert Fulcarà, clergue jurista, 4 gener (1306) 1307. G-2 f. 69
Guillem de Vilamarí, abat de Sant Feliu de Girona, com a marmessor de Guillem Pere de Castellar, prevere de capítol de la Seu i paborde de desembre, els fa procura per 
als afers de la pabordia, 4 gener (1306) 1307. G-2 f. 69

Guillem de Vilamarí, abat de Sant Feliu de Girona, fa poders a Gispert Fulcarà per a afers de la dècima, 4 gener (1306) 1307. G-2 f. 69
Guillem de Vilamarí, abat de Sant Feliu de Girona, com a capellà de Santa Maria de l’Om firma rebut a Pere Esteve de Palacals de 200 sous, preu de l’arrendament de les 
rendes de la capellania, 3 gener 1307. G-2 f. 69

Guillem Ametller, capellà de Vulpellac, fa procura a Bernat de Pataric i Bernat Narbona, clergues, per a la seva capellania, 3 gener 1307. G-2 f. 69
L’abat de Sant Feliu fa poders generals a Gispert Fulcarà i Ramon de Quadres, exceptuant la col·lació de beneficis, 27 març 1308. G-2 f. 69
El bisbe fa procura general per a la cúria romana a favor de Guillem de Vilamarí, abat de Sant Feliu de Girona, 3 gener (1306) 1307. G-2 f. 69v
El bisbe confirma la cura d’ànimes de Sant Tomàs de Fluvià a Joan Morell, 3 gener 1307. G-2 f. 69v



Dalmau de Garriga, cabiscol de Sant Feliu de Girona, fa procura a favor de Joan de Santantoni per a la pabordia de juny de dita església, 4 juny 1306. G-2 f. 70
Ramon de Ribera renuncia la capella de Sant Tou de Jou, de Montagut, 4 gener (1306) 1307. G-2 f. 70
Arnau Duran renuncia el benefici de la confraria de Santa Maria de Peralada, 7 gener (1306) 1307. G-2 f. 70
Procés de col·lació de la doma de Molló feta per l’abat de Ripoll a Guillem Aguí, 13 gener (1306) 1307. G-2 f. 70v
Berenguer de Pau, ardiaca d’Empordà, firma debitori a Bernat de Palol cavaller de 1.000 sous, pels que li hipoteca les seves rendes d’Anglès i de Plantadís, 13 gener (1306) 
1307. G-2 f. 71

Ferrer de Flaçà i Guillem de Torrentans, preveres, presenten Berenguer de Torrentans per al benefici de Sant Jaume de la Seu, 14 gener 1307. G-2 f. 71
Ramon de Vilarig, ardiaca de Girona, declara davant el bisbe el seu desig de fer-se promoure al presbiterat per sola devoció i no en perjudici dels seus successors, 8 març 
(1306) 1307. G-2 f. 71

El bisbe confirma a Guillem Pere de Salvatella de Fontcoberta la doma d’Empúries, 20 gener (1306) 1307. G-2 f. 71v
Nicolau de Roca, clergue de Sant Pere Espuig, fa procura a Guillem de Santromà per renunciar la doma de dit lloc, 31 gener 1307. G-2 f. 71v
Bernat de Reixach, capellà de Paret Rufí, ven a Ramon Berenguer de Far, de Girona, els fruits de la capellania per 70 sous, 3 febrer 1307. G-2 f. 71v
Pere Roig renuncia la sagristia de Fitor, que Ponç Albert, capellà de Fitor, confereix a Berenguer Eimeric, 7 febrer 1307. G-2 f. 71v
Berenguer Torrentà renuncia el benefici de la capella del sagristà de la Seu, que és conferit a Nicolau de Roca, 10 febrer 1307, (cf núm. 858). G-2 f. 71v

Bernat de Vilar renuncia la doma de Vilanant, que Arnau de Mont-rodon, capellà de dita església, confereix a Guerau de Comelles d’Avinyonet, 17 febrer (1306) 1307. G-2 f. 72

El bisbe fa poders a Ramon Berenguer de Far per a la causa que té amb Gueraua d’Albons 6 març 1307. G-2 f. 72

Bernat Picó, prevere de capítol, a causa de la seva malaltia fa procura a Guillem de Vilamarí, abat de Sant Feliu, per a la col·lació de beneficis, 13 març 1307. G-2 f. 72

El bisbe firma a Arnau Esteve, domer de la Bisbal, per 200 sous i amb garantia d’evicció, la casa que a aquest ha llegat Domènec Sanç, domer estat del lloc, 13 març 1307. G-2 f. 72v

Berenguer de Palau, sagristà de la Seu, fa procura a Berenguer de Palau canonge per prendre possessió de la pabordia de desembre de la mateixa seu, 16 març (1306) 
1307. G-2 f. 72v-73

Guillem Inard, clergue de Santa Pellaia, requereix el bisbe que li confirmi la doma de Sant Cebrià dels Alls, vacant per mort de Joan Gamundí, 16 març 1307. G-2 f. 73

Ramon Ponç de Besalú, que té emparada pel bisbe una part del delme de Beuda, defineix al bisbe els fruits de sis anys del mateix delme per raó de terços i foriscapis, 17 
març 1307. G-2 f. 73

El bisbe, atès que Pere Ponç de Besalú havia comprat a Jaume d’Arenys cavaller un terç el delme de Beuda i la llegà al seu germà Guillem Ponç, firma aquestes 
transaccions, 17 març 1307. G-2 f. 73

Guillem Rovirola, presentat per l’abat de Sant Pere de Galligants per a la cura de la capella de Sant Nicolau de Girona, obté del bisbe la confirmació, 24 març (1306) 1307. G-2 f. 73v

El bisbe confirma a Guillem Guerau, clergue de Caldes, la doma de Flaçà, 24 març 1307. G-2 f. 73v
El bisbe confirma a Guillem Seroll la doma de Santa Eugènia de Saldet, 25 març 1307. G-2 f. 73v

Dalmau de Garriga, cabiscol de Sant Feliu de Girona, institueix una candela que ha de cremar a les misses durant l’elevació, i s’obliga a dotar-la, 25 març 1307. G-2 f. 73v-74

Vidal de Queixàs, procurador de Berenguer de Palau, canonge de la Seu, fa poder a Guillem de Vilamarí, abat de Sant Feliu, per conferir els beneficis del seu principal, 28 
març 1307. G-2 f. 74v

Arnau Ponç, clergue, promet a Berenguer de Palau, sagristà de la Seu, fer fidelment el servei de la pabordia de juny de la Seu, que té Dalmau de Pontós, doctor en lleis i 
canonge, 29 març 1307. G-2 f. 74v

El bisbe confirma la presentació feta a Ramon de Fisc per a la doma de la Bisbal, 29 març 1307. G-2 f. 74v
Conveni entre Guerau de Cervià i Berenguer de Palau, canonges de la Seu, sobre la pabordia de desembre de la mateixa, 28 març 1307. G-2 l després de f. 



El bisbe prorroga a Guillem de Vilamarí, abat de Sant Feliu, el termini per satisfer 2.300 sous que devia a l’abadia, 30 març 1307, a continuació, Gilabert de Cruïlles, 
canonge, concedeix la mateixa pròrroga. G-2 f. 75

El bisbe i el capítol fan procura a favor de Guillem de Vilamarí, abat de Sant Feliu de Girona, per assistir a les corts reials, 30 març 1307. G-2 f. 75v
Guillem de Vilamarí comissiona Dalmau de Garriga per al govern de la seva església, 30 març 1307. G-2 f. 75v
Guillem de Vilamarí fa procura a Ramon de Quadres per a la causa que té amb Ramon de Taialà en la que són àrbitres Arnau de Soler, ardiaca, i Guillem de Déu, 30 març 
1307. G-2 f. 75v

El bisbe admet la presentació de Mateu Gaubert per a la doma de Llagostera, 30 març 1307. G-2 f. 76
Pere de Callicó renuncia el benefici de la capella de Montcorb, parròquia de Riudarenes, per al qual Pere d’Hostalric, cavaller, presenta Bernat clergue de Montcorb, 8 
maig 1307. G-2 f. 76

El bisbe confirma la presentació de Berenguer de Savarrés per al benefici de Santa Maria d’Albons, 9 maig 1307. G-2 f. 76
Bernat d’Illa, clergue, renuncia un benefici de Sant Andreu del Coll, 11 maig 1307. G-2 f. 76v
Pere de Rocabertí, canonge de la Seu, firma debitori a Bernat Llorenç, clergue, de 300 sous en concepte de préstec, 14 maig 1307. G-2 f. 76v
Els marmessors de Guillem Ramon de Flaçà, capellà de Sant Feliu de Girona, fan quitació a Ramon de Cogullades, domer de Dosquers, dels rèdits de la capellania de 
Dosquers, 15 maig 1307. G-2 f. 76v

Joan de Cezers de Mont, de Llorona, reconeix tenir en feu pel bisbe tres quartons del delme del seu mas, 17 maig 1307. G-2 f. 76v
Testament de Guillem Bernat de Santromà, prevere de capítol de la Seu, 16 setembre 1307. G-2 l després de f. 
El bisbe accepta la renúncia al benefici de Santa Margarida de Castelló, presentada per Jaume Alferic, i la presentació de Ramon Oliveres feta pel comte d’Empúries, 17 
maig 1307. G-2 f. 77

El bisbe accepta la presentació feta pel comte d’Empúries, de Ramon Cortsaví per al benefici de la capella del castell de Carmençó, 17 maig 1307. G-2 f. 77
El bisbe confirma la presentació feta per Ramon, prior de Lladó, de Bernat de Portes per a la doma de Sant Feliu de Lladó, 17 maig 1307. G-2 f. 77r i 77v

El bisbe accepta la renúncia de Berenguer Ferrer al benefici de Sant Pere, fundat pels marmessors de Dalmau d’Arenys a Sant Sadurní d’Arenys, 18 maig 1307. G-2 f. 77

Andreu de Xesa renuncia la doma de les Planes, 19 maig 1307. G-2 f. 77v
El bisbe confirma la presentació de Berenguer Reverter, feta per Dalmau, fill de Gaufred, vescomte de Rocabertí, per al benefici de la capella del castell de Rocabertí, 19 
maig 1307. G-2 f. 77v

Pere de Penya de Terrades i Pere de Vilar d’Agullana firmen debitori a Huguet de Cruïlles, canonge de la Seu, de 1.200 sous, fruit de la capellania d’Agullana que els ha 
venut per tres anys, 22 maig 1307. G-2 f. 77v

Dalmau de Palol d’Arenys, cavaller, presenta Bernat Ademar per al benefici de Sant Sadurní d’Arenys vacant per renúncia de Berenguer Ferrer, 21 maig 1307. G-2 f. 77v

Ponç Hug, comte d’Empúries, presenta Bernat Llac de Garriguella per al benefici de la capella del castell de Gatrueseno (sic) 22 maig 1307. G-2 f. 78
El mateix comte presenta Nicolau de Garriguella per a un benefici de Vilanova, 22 maig 1307. G-2 f. 78
Bertran de Ribera renuncia el benefici de Santa Seclina, i el permuta amb Guillem Guerau, clergue de Flaçà, 22 maig 1307. G-2 f. 78
Guillem Guerau renuncia el benefici de claver de les Escaules 24 maig 1307. G-2 f. 78
El bisbe accepta la renúncia de Berenguer Ricard a la sagristia de Sant Vicenç de Vilamalla, 30 maig 1307. G-2 f. 78v
El bisbe, a presentació de Ramon d’Aiguaviva, prior de Ridaura, confirma a Bernat de Toronell un benefici de Sant Andreu del Coll, 31 maig 1307. G-2 f. 78v
Guillem de Vilamarí, abat de Sant Feliu de Girona, promet pagar en certs terminis 2.300 sous que deu a l’abadia de Sant Feliu, 31 maig 1300. G-2 f. 78v

El bisbe fa procura a Guillem de Vilamarí, dit, per notificar a Felip, fill del rei de Mallorca, els beneficis vacants al bisbat, 3 juny 1307, i pergamí annexe. G-2 f. 79

Davant el pedró del cap de l’escala de la Seu, Simó de Bell-lloc, veguer de Girona, jura respectar les immunitats eclesiàstiques, 7 juny 1307. G-2 f. 79
El bisbe confirma Guillem Ribot per a la doma de Foixà, 9 juny 1307. G-2 f. 79v

Hom acredita al bisbe que s’ha notificat a Felip, fill del rei de Mallorca les vacants de les capellanies de Bescanó, Corsavell, Bianya i altres, 10 juny 1307. G-2 f. 79v



Ramon de Vilamarí fa procura a favor de Ramon d’Ordina, per a causes davant l’oficial de Girona, 11 juny 1307. G-2 f. 79v

Arnau de Riera, de Sant Miquel de Cladells, redimit de Guillem de Farners, cavaller, s’ofereix com a donat a la capella de Sant Salvi de Cladells, 13 juny 1307. G-2 f. 79v

Bernat de Perer renuncia un dels beneficis manats de la Seu, 15 juny 1307. G-2 f. 80
El bisbe fa procura a Arnau de Cabanelles, clergue, per presentar a Bernat de Güell, ardiaca, i altres canonges de la Seu lletres de Ramon Ricard, ardiaca de Tarragona i 
jutge delegat en causa d’apel·lació, 17 juny 1307. G-2 f. 80

Guillem de Vilamarí, abat de Sant Feliu de Girona, i Guillem Bernat de Santromà, prevere de capítol, procuradors de Berenguer de Palau, canonge de la Seu, fan procura a 
Vidal de Queixàs, clergue, per als afers de dit Berenguer, especialment els referents a la capellania de Sant Jordi Desvalls, 21 juny 1307.

G-2 f. 80v

Els col·lectors de la dècima firmen rebut a Bartomeu de Mitjavila, majordom del bisbe, de 1.051 sous, part de dita dècima, 23 juny 1307. G-2 f. 80v
Els col·lectors de la dècima firmen rebut al mateix de 1.805 sous pel mateix concepte, 24 desembre 1307. G-2 f. 80v
Els col·lectors de la dècima firmen rebut de 1.040 sous pel mateix concepte, 24 juny 1308. G-2 f. 80v
Els col·lectors de la dècima firmen rebut de 1.492 sous pel mateix concepte, 24 desembre 1308. G-2 f. 80v
Els col·lectors de la dècima firmen rebut de 1.097 sous, 24 juny 1309. G-2 f. 81
Els col·lectors de la dècima firmen rebut de 1.400 sous, 27 octubre 1309. G-2 f. 81
El bisbe confirma a Arnau Benet la sagristia de Sant Pere Pescador, 26 juny 1307. G-2 f. 82
El bisbe confirma a Andreu de Xesa el benefici que Arnau Benet havia tingut a Llagostera, 27 juny 1307. G-2 f. 82
Bartomeu de Mitjavila renuncia la doma de Mieres, que és conferida a Joan Ferrer, clergue natural de Beget, 3 juliol 1307. G-2 f. 82
El bisbe confirma a en Auladell la doma de Sant Cebrià de Vallalta, 5 juliol 1307. G-2 f. 82
El bisbe confirma a Ramon de Vall-llosella la sagristia d’Ordis, 8 juliol 1307. G-2 f. 82v
El bisbe comissiona a Guillem de Vilamarí, abat de Sant Feliu, la provisio d’un dels beneficis dits manats de la Seu, 3 juliol 1307. G-2 f. 82v
Guillem Oliver, propietari del mas Oliver de Vidreres, presenta Berenguer de Daveses per al benefici de Sant Miquel de la seva parròquia, 6 juliol 1307. G-2 f. 82v
Pere Ruhic és confirmat com a domer d’Esclanyà, a presentació de l’abat de Sant Pere de Galligants, 7 juliol 1307. G-2 f. 82v- 83

El bisbe renuncia a apel·lar la sentència de Gregori de Palencia, auditor papal, en causa contra Jaume de Bas, prevere, sobre la capellania de Principi, 11 juliol 1307. G-2  t després de f.   

El bisbe confirma la presentació d’Arnau de Boada per a la doma de Serinyà, feta per Berenguer de Juià, capellà d’aquesta església, 13 juliol 1307. G-2 f. 83v
El bisbe confirma a Cervià, clergue, la cura de Sant Andreu de Terri, feta per Berenguer, abat d’Amer, 19 juliol 1307. G-2 f. 83v
Bernat Picó comissiona, a causa de malaltia, el nomenament de beneficis que li pertoquen a Ramon de Vilarig, ardiaca de la Seu, s.d., 19 juliol 1307. G-2 f. 83v
Berenguer de Pau, ardiaca d’Empordà i Pere de Creixell, canonge de la Seu, executors delegats del bisbe per proveïr de benefici conferit pel papa a Bernat Ullà, clergue 
pobre de Corçà, enumeren els que són vacants i dit Ullà declara refusar-los tots, 20 juliol 1307. G-2 f. 84rv i 85

El bisbe confereix les capellanies de Dosquers i de Bescanó a Gispert Fulcarà; la de Delfià a Guillem Moret; les de Sant Pere de Costa i Sant Iscle de Colltort a Guillem 
Bernat de Santromà, i a Bernat Ullà, un benefici de Santa Maria d’Amer, 21 juliol 1307. G-2 f. 85v

El bisbe confereix un dels beneficis manats de la Seu a Bernat de Perer, 21 juliol 1307. G-2 f. 85v

Ramon de Vilarig, ardiaca de Girona i canonge de Lleida, fa procura a Pere Moliner, ardiaca de Ribagorça, per als afers de la seva canongia a Lleida, 20 juliol 1307. G-2 f. 86

Guillem de Vilarig, canonge de la Seu, fa procura a Ramon de Vall, clergue, per prendre possessió de dita capellania, 20 juliol 1307. G-2 f. 86
El bisbe confirma la presentació de Pere de Merlet per al benefici fundat per Ramon de Fontcoberta a Fontcoberta, 21 juliol 1307. G-2 f. 86
Ramon de Riera renuncia el benefici de Santa Maria Magdalena de Sant Esteve de Guialbes, 23 juliol 1307. G-2 f. 86v
El bisbe confereix a Arnau de Cabanelles, clergue, la capellania de Santa Cecília Sacàrcer, 25 juliol 1307. G-2 f. 86v
El bisbe confereix l’església de Sant Vicenç de Principi a Bartomeu d’Olivera, clergue de Sadernes, 7 agost 1307. G-2 f. 86v
Bernat Burgués, de l’Armentera, presenta Bernat d’Arena per al benefici de Santa Maria de l’Armentera, 29 juliol 1307. G-2 f. 86v



Bernat Escuder, d’Ullà, fa procura a favor d’Arnau de Cabanelles i Ramon de Quadres, clergues, per a una causa contra el monestir d’Ullà, 1 agost 1307. G-2 f. 86v
Ramon Loreta de Celrà fa homenatge a Arnau Ponç, procurador de Dalmau de Pontós, paborde de Juny, pel castell de Celrà, 14 agost 1307. G-2 f. 86v-87
Guillem de Vall-llosera renuncia el benefici de Sant Salvador de Vilaüt, fundat per Bernat de Vilanova, cavaller i el que Joan Reglella, prevere, havia fundat a Llançà, 16 
agost 1307. G-2 f. 87

Guillem de Vilaüt presenta Pere de Vall-llosera per al benefici de Sant Salvador de Vilaüt, parròquia de Pau, 17 agost 1307. G-2 f. 87rv
Gispert Fulcarà accepta la sagristia segona de la Seu, vacant per mort de Pere de Banyoles, 25 agost 1307. G-2 f. 87v
Gueraua, viuda de Ramon de Juià, presenta Ramon d’Abella per al benefici de Santa Magdalena de Sant Esteve de Guialbes, 26 agost 1307. G-2 f. 87v
Pere de Sant Esteve renuncia la doma de Salitja, 6 setembre 1307. G-2 f. 88
Ramon Berenguer renuncia la doma de Noves, 6 setembre 1307, a continuació, la permuta entre ell i l’anterior. G-2 f. 88

Ramon Bou, sagristà de Castelló, presenta Guillem Tolosà, clergue de Castelló, per al benefici del qual fou privat per sentència de l’oficial Pere Revell, 6 setembre 1307. G-2 f. 88

Berenguer Ballester, clergue de Castelló que té el dret de patronat del benefici fundat per Jaspert Ballester, clergue de Noves a Santa Maria de Castelló, presenta per al 
mateix Francesc Tolosà, 9 setembre 1307. G-2 f. 88

Ramon, clergue fill de Bartomeu de Trull i porter de la Seu, ven a Arnau de Frontera, clergue de Vic, la seva porció de pa, vi, néctar i neules de l’ofici que té, per un any, pel 
preu de 80 sous; Ramon farà tot l’ofici excepte fer la picada per al néctar, que correspondrà a dit Arnau, 14 setembre 1307. G-2 f. 88rv

El bisbe, en presència de Ramon Arnau de Sant Sadurní, patró del benefici fundat per Arnau d’Anglès a l’altar de Santa Maria de Sant Sadurní, institueix per al mateix 
benefici Arnau Sadurní, 19 setembre 1307. G-2 f. 88v

Bonanat de Collell renuncia el diaconil de Llofriu, 23 setembre 1307. G-2 f. 88v
Pere Joan renuncia la doma de Camallera, 23 setembre 1307. G-2 f. 88v
Guillem Fortià, prevere de Sant Pere Pescador, assenyala al bisbe que Joan Fresc, feligrés d’aquesta església, hi instituí un benefici; Guillem considera ser titular del dret de 
patronat i presenta Ramon Bernat, 23 setembre 1307. G-2 l després de f. 

Sibil·la i Gueraua, filles de Pere Borrassà i patrones del benefici fundat per Bernat Borrassà a Santa Maria de Castelló, presenten Pere Borrassà clergue per a obtenir-lo, 21 
octubre 1307. G-2 f. 89rv

Els clergues de l’església de Palafrugell presenten Bernat Guerau per al benefici fundat en ella per Ramon de Vallseca, clergue, 21 setembre 1307. G-2 f. 89v
Joan Fresc, de Sant Pere Pescador, presenta Ramon Berenguer per a un benefici fundat per altre Joan Fresc, 22 setembre 1307, (cf. núm. 326). G-2 f. 89v-90
L’abat i el cambrer de Sant Pere de Rodes presenten Berenguer Martí, clergue de Sant Mori, per a la doma de Camallera, 26 octubre 1307. G-2 f. 90
Ramon de Santromà defineix a Pere de Xesa, batlle d’Ullastret, Bernat de Jonquer, de les Planes, home propi seu, 1 octubre 1307. G-2 f. 90
El comte Ponç Hug d’Empúries presenta Pere Huguet, clergue d’Ullà, per a un benefici fundat a la capella del castell de Bellcaire, 1 octubre 1307. G-2 f. 90
Guillem de Cornellà, clergue de capítol de la Seu, promet pagar a Arnau d’Horts, sastre de Girona, 100 sous que n’ha rebut en préstec, 30 setembre 1307. G-2 f. 90v
El bisbe fa procura a Gispert Fulcarà per notificar a Felip, fill del rei de Mallorca els beneficis vacants, 17 agost 1307. G-2 f. 90v
Reiteració del mateix acte, 1 octubre 1307. G-2 f. 90v
Gispert Fulcarà dona compte d’haver acomplert l’anterior missió, i enumera els beneficis que dit Felip ha refusat, 7 octubre 1307. G-2 f. 90v-91
El bisbe confereix a Berenguer de Palau, canonge de la Seu i capellà de Sant Jordi Desvalls, la capellania de Sant Aniol; a Guillem de Vilarig, capellà de Corsavell, la 
capellania de Sant Vicenç de Camós; a Ponç de Palol, sotsdiaconil de la Seu, la capèllania de Valveralla; a Guillem de Vilamarí, abat de Sant Feliu de Girona i capellà de 
Torroella de Montgrí, Palafolls, Jafre, Santa Maria de l’Om i Palol de Revardit, la capellania de Sils, 8 octubre 1307.

G-2 f. 91

Berenguer de Palau, sagristà de la Seu, havent-se d’absentar de Girona, fa procura a favor de Guillem de Vilamarí, abat de Sant Feliu de Girona, per conferir beneficis, 10 
octubre 1307. G-2 f. 91v

Bernat Picó, prevere de capítol, que té una casa per donació de Guillem Bernat, prevere de capítol difunt, en cedeix la meitat a Gispert Fulcarà, sagristà segon de la Seu, 
12 octubre 1307, full cosit a. G-2 f. 91v

El bisbe firma a Ramon Toscà de Sant Gregori un camp de Paret Rufí que és part del mas Garangou, 11 octubre 1307. G-2 f. 91v

El bisbe confirma a Guillem de Pararol, clergue de Mieres, la doma d’Empúries que li ha conferit Dalmau de Pontós, capellà d’Empúries, 11 octubre 1307. G-2 f. 91v



Guillem de Vilamarí, abat de Sant Feliu de Girona, comissiona Bernat de Puig, claver de la Seu i jurista per jutjar l’enqüesta contra en Trella, beneficiat de Sant Jaume de la 
seva església, per absència del seu benefici, 17 octubre 1307. G-2 f. 91v

El bisbe confirma la presentació de Bernat Canyet per al benefici de Santa Maria del castell de Peratallada, feta per Bernat de Cruïlles, senyor del castell de Peratallada, 31 
octubre 1307, l’obtentor resignà un benefici que obtenia a la mateixa església, a l’altar de Sant Salvador. G-2 f. 92

El bisbe confirma la presentació de Berenguer de Puig, natural de Sant Climent de Peralta, per al benefici de Sant Salvador de la referida església, 1 novembre 1307. G-2 f. 92

Ramon de Vilarig, ardiaca de Girona, firma a Berenguer de Pau, ardiaca d’Empúries, debitori de 300 sous rebuts en concepte de préstec, 9 novembre 1307. G-2 f. 92

Guillem de Puig i Arnau Rossinyol, cònsols de Peralada, presenten Jaume Ruffi per al benefici fundat per en Llimós a la capella de l’hospital de Peralada, 11 novembre 
1307, amb còpia de clàusules del testament de dit Llimós, s.d., full després de f 92. G-2 f. 92v- 96v
Quadern sense foliar de cabrevacions a favor de Sant Pere de Galligants fetes per veïns de Sarrià i del castell de Montagut; Bernat Darder, Pere Marcó, Pere Devic, Guillem 
de Font, Berenguer Terrè, Arnau Riambau, Bartomeu Riambau, Jaume Teixidor, Bernat Esteve de Xungla, Bernat de Carrera de Nespula, Jaume Brugada, Ramon de Trilla 
de Nespula, Pere de Pedres, Barcelona Biscarosa, Guillem Tomàs, Dolça, esposa d’en Cortada, Guillem Ros de Montagut, Astruga Sicart, Tomàs Joan, Bernat Busqueta i 
Guillem de Rovira de Xungla, 1307.

G-2 ern sense foliar  

Guillem de Vilarig, canonge de la Seu, firma debitori a Ramon Berenguer de Far, escuder del bisbe, i Ramon de Quadres clergue, de 300 sous rebuts en concepte de 
préstec, 16 novembre 1307. G-2 f. 97

Berenguer de Palau, canonge de la Seu, fa procura general, excepte per a la pabordia de desembre, a favor de Vidal de Queixàs, 12 novembre 1307. G-2 f. 97
Berenguer de Palau, dit, fa quitació a Vidal de Queixàs de les rendes de la seva canongia a Sant Jordi Desvalls i li firma rebut de 2.000 sous en concepte de préstec, 12 
novembre 1307. G-2 f. 97

El bisbe aprova el testament de Pere de Font, clergue de les Planes, que llegà 2.500 sous a fi de comprar rendes per al diaconil de les Planes, 25 novembre 1307. G-2 f. 97v

Bernat de Soler d’Escales presenta Bernat Celoni de Peralada per al benefici de Sant Jaume del castell de Soler, 16 desembre 1307. G-2 f. 98
Guillema, filla de Joan de Font de Taravaus, presenta Ramon de Font per al benefici fundat per Joan de Font, cosí de dita Guillema i clergue de Taravaus, 16 desembre 
1307. G-2 f. 98

Ramon de Vilarig, ardiaca de Girona, com a capellà d’Ordis, pacta amb Bernat Guifred, obtentor del benefici fundat per Arnau de Terrades, jurista de Girona, a Ordis, que 
el beneficiat li farà dos sous de cens anuals i dos morabatins en prendre possessió, 19 desembre 1307. G-2 f. 98v

Berenguer de Palau, canonge de Girona, fa procura a favor de Vidal de Queixàs per administrar els seus béns, excepte la pabordia de desembre, 12 novembre 1307. G-2 f. 98v

El bisbe fa procura a Guillem Tarascó, clergue jurista, per als afers de la vacant de la pabordia de desembre de la Seu, 16 novembre 1307, amb altres actes referents a 
l’administració de la pabordia. G-2  ll després de f. 

Berenguer de Pau, ardiaca d’Empordà fa procura a Gispert Fulcarà i Ramon Berenguer de Far per als afers de la dècima, 27 desembre 1307. G-2 f. 99

Berenguer de Palau fa procures favor de Bernat de Riera, clergue, Pere de Miars de Banyoles i Guillem de Vilamarí, abat de Sant Feliu de Girona, 31 desembre 1307. G-2 f. 99

Berenguer de Rovira, claver de Sant Esteve de Bas, promet pagar a Arnau de Rovira, prevere de capítol de la Seu, 50 sous, 12 gener (1307) 1308. G-2 f. 99v
El bisbe fa procura a favor de Pere de Miars, clergue de Banyoles, per als afers de reunir el capítol de la Seu al palau episcopal i de la pabordia de desembre de la Seu, 14 
gener (1307) 1308. G-2 f. 99v

Ramon d’Ordina clergue de la Seu, fa procura a favor de Pere de Miars per a una causa sobre cert benefici de la Seu, 13 gener 1308. G-2 f. 100
Pere de Miars de Banyoles, trobant-se sobre un animal, amb el qual ha cavalcat des del palau episcopal fins més enllà del pont mitjà de Girona, declara anar a la cúria 
romana, s.d. G-2 f. 100v

Gispert Fulcarà fa procura general a favor de Ramon de Quadres, clergue, 16 gener 1308. G-2 f. 100v
El bisbe confirma a Pere Dalmau la sagristia d’Ollers que li ha conferit Guillem de Vilamarí, abat de Sant Feliu de Girona, per comissió d’Hug de Cardona, ardiaca de 
Barcelona i capellà d’Ollers, 1 març (1307) 1308. G-2 f. 100v

El bisbe confirma a Bernat Novell la doma de Pujals dels Cavallers, 7 març (1307) 1308. G-2 f. 101



Ramon de Boïga renuncia el benefici de Santa Maria del Mar, fundat per Berenguer d’Estrabau en aquesta església, parròquia de Torroella de Montgrí, 7 març (1307) 
1308, el benefici fou conferit a Arnau de Boïga. G-2 f. 101

El bisbe confereix la cura de Sant Miquel de Pineda a Berenguer de Vilar, 5 març (1307) 1308. G-2 f. 101
El bisbe confereix la capellania de Sant Iscle de Colltort i la de Sant Pere Sacosta a Guillem Tarascó, clergue de Girona, 5 març (1307) 1308. G-2 f. 101
Berenguer de Palau, sagristà de la Seu, firma rebut a Pere Savanera i altres de Peralada rebut de 550 sous que li havien de satisfer abans de Nadal i altres 440 que li havien 
de satisfer abans de Carnestoltes, dels fruits de la capellania de Peralada, 5 març (1307) 1308. G-2 f. 101

Sibil·la i Gueraua (cf. num 960) presenten Guillem Borrassà per aun benefici de Santa Maria de Castelló, 7 març (1307) 1308. G-2 f. 101v
Berenguer de Palau, sagristà de la Seu, fa poders a Berenguer de Palau, canonge de la Seu, per conferir cert benefici dit Tresoreria de la Seu, amb cura d’ànimes a 
Bartomeu de Mitjavila, 23 març (1307) 1308. G-2 f. 101v-102

Collació de l’anterior benefici, igual data. G-2 f. 101v
Testament de Guillem de Vilamarí, abat de Sant Feliu de Girona, 28 març 1308. G-2  després de f. 1
Guillem de Vilamarí i Gispert Fulcarà firmen rebut a Pere de Creixell, canonge de la Seu, de 500 sous en concepte de préstec, 24 març 1308. G-2 f. 102
Gispert Fulcarà, sagristà segon de la Seu, requereix el bisbe que li confereixi el diaconat, 26 març 1308. G-2 f. 102v
El mateix fa poders durant la seva absència a Dalmau de Garriga, cabiscol, per al govern de la seva església, 28 març 1308. G-2 . 102v i pergam
Bernat de Carrera, canonge de Lladó, com a procurador de Bernat, abat de Sant Llorenç del Mont, firma a Berenguer de Palau, sagristà de la Seu, rebut de 2.000 sous, 
llegats per Berenguer, prior de Lladó per a la compra de rendes en vista a la celebració d’aniversaris, 27 març 1308. G-2 f. 102v

Bartomeu de Mitjavila, beneficiat de l’hospital del burg de Sant Pere de Galligants, pren possessió de la tresoreria de la Seu, 4 abril 1308. G-2  després de f. 1

Guillem Hortolà, clergue, fa procura a Berenguer d’Avinyó, clergue, per rebre la confirmació del benefici de Sant Miquel, fundat per Bernat Sallera a Siurana, 8 abril 1308. G-2 f. 103

Guillem de Planes de Camprodon fa poders generals a Berenguer de Sales de Girona i Arnau de Nou, clergue de Tregorà, 28 març 1308. G-2 f. 103
Arnau de Rovira, prevere de capítol, firma rebut a Ramon de Quadres de 1.000 sous, que devia Guillem de Vilamarí, abat de Sant Feliu, 6 abril 1308. G-2 f. 103
Bartomeu de Mitjavila accepta la col·lació que li ha estat feta de la tresoreria de la Seu, 3 abril 1308. G-2 f. 103
Pere de Galliners, prevere de capítol de la Seu, ven els fruits de la pabordia d’Agost de la Seu dels llocs on són batlles en Pere Ponç de Camós i en Frigola de Bosc de Camós 
per cinc anys a Jaume de Mitjavila de Banyoles pel preu de 760 sous anuals, 4 abril 1308. G-2 f. 103v

Pere de Masó, clergue de Navata, presenta dispensa papal de naixement il·legítim per a la seva execució, 1 juliol 1308. G-2  després de f. 1
Berenguer de Palau, sagristà de la Seu, fa procura a Bernat de Rec, Pere d’Aulina i Bernat Fulcarà de Camprodon per a una causa que té amb diversos de Solius i 
Llambilles, 17 abril 1308. G-2 f. 104

El bisbe fa procura a Guillem de Beuda, clergue, per intimar a Felip, fill del rei de Mallorca, la vacant del benefici de l’hospital vell de Girona, 19 abril 1308, amb nota 
d’haver-li estat substituit Ramon de Quadres, per mort de dit Guillem de Beuda. G-2 f. 104

Guillem de Beuda fa procura a Gispert Fulcarà per acceptar en nom seu els beneficis que se li puguessin conferir, 19 abril 1308. G-2 f. 104
Berenguer de Garrigàs, renuncia la doma de Saus, 27 abril 1308. G-2 f. 104v
El bisbe firma a Pere de Roca l’obligació que ha fet a la seva esposa Esquiva, filla de Pau de Palol, cavaller, de part del delme de Terrades i de Sant Llorenç de la Muga, 26 
juny 1308. G-2 f. 104v

El bisbe i Gispert Fulcarà firmen rebut a Arnau de Soler, ardiaca de Besalú, de 1.000 sous en concepte de préstec, 2 maig 1308. G-2 f. 105
Arnau Gil de Banyoles defineix a Gispert Fulcarà les rendes del delme de Centenys, reservant-se dret d’execució contra Pere de Banyoles, a qui havien estat venudes per 
tres anys, 4 maig 1308. G-2 f. 105

Pere de Creixell ven en nom del ferial a Gispert Fulcarà la meitat de la capellania de Vilallonga per un any pel preu de 130 sous, 8 maig 1308. G-2 f. 105
Pere de Rovira renuncia un benefici de Sant Daniel, 2 juny 1308. G-2 f. 105
Bernat de Puig, claver de la Seu, com a procurador d’Arnau de Soler, firma rebut de 1.000 sous, dels que tenia debitori, 31 octubre 1308. G-2 f. 105
Ramon d’Oliveres de Castelló obté, a presentació dels cònsols de la caritat de dita vila, el benefici fundat per Bernat Llobet a l’altar de Sant Domènec de Santa Maria de 
Castelló, vacant per renúncia de Bartomeu Brudell, 29 maig 1308. G-2 f. 105v- 106

El comte Ponç Hug d’Empúries presenta Guillem Guerau de Verges per al benefici de la capella del castell de Montsoriu, 6 juliol 1308. G-2 f. 106rv



Escriptura incompleta de renúncia de Felip, fill del rei de Mallorca i ardiaca de Tours, a certs beneficis dels que li ha estat notificada la vacant, 5 juny 1308. G-2 f. 107

El bisbe confereix a Guillem de Vilamarí abat de Sant Feliu i capellà de diversos llocs, la capellania de Vilallonga; a Berenguer de Palau, canonge de la Seu, la de 
l’Armentera; a Arnau de Rovira, prevere de capítol de la Seu, la d’Espinavessa; i a Guillem de Beuda, clergue de l’hospital vell de Girona, la cura d’ànimes d’aquest lloc, 5 
juny 1308.

G-2 f. 107rv

Guillem de Queixàs, clergue de capítol de la Seu, administrador de l’Almoina del Vestuari, ven a Pere de Pedró, ciutadà de Mallorca, les rendes de la Seu a Mallorca per 
cinc anys, de 1291 a 1296, pel preu de 2.100 sous anuals, 24 maig 1292. G-2  olt després de f  

El bisbe fa procura a Arnau de Cabanelles, clergue, per notificar certes lletres a Jaume de Bas, 15 maig 1304, amb altres escriptures referents a l’afer. G-2 s després de f. 
Guillem de Serra, de Bàscara, enfranquit pel senyor del castell de Pontós, es fa home propi del bisbe, 1 abril 1320. G-3 f. 1
El bisbe confereix la capellania de la Barroca a Jaume Ferrer, clergue de Girona, 1 abril 1320. G-3 f. 1
Pere Sabater renuncia la cura de Panedes, 8 abril 1320. G-3 f. 1
El bisbe, a presentació de Dalmau Vidal i altres veïns que s’enumeren, confirma a Pere Cortada el benefici de la cura de Panedes, 10 abril 1320. G-3 f. 1v
A presentació de Dalmau de Pujals, paborde de Cassà a la Seu, el bisbe confereix a Pere Sabater la claveria de Cassà de la Selva, 10 abril 1320. G-3 f. 1v
Guillem de Cornellà, paborde de Novembre a la Seu, confereix el diaconil de Sant Cebrià de Vallalta a Ramon de Costa, 15 abril 1320. G-3 f. 1v
Arnau de Mont-rodon, canonge i sotscol·lector papal afirma davant del bisbe que Hug de Cucullo, prior de Cervià, li arrendà els fruits vacants per mort del prior Joan per 
20 lliures; que és citat per l’abat de la Clusa i es proposa de fugir; requereix el bisbe de procedir, 16 abril 1320. G-3 f. 1v-2

Arnau de Reixach, cavaller de Casavells cedeix a Guillem de Cornellà, canonge de la Seu, el seu dret sobre cert molí, 22 abril 1320. G-3 f. 2
Arnau de Reixach, dit, jura al bisbe que no continuarà l’obra començada a la seva casa de Reixach, sinó  que estarà a la sentència de Pere de Prat i d’Arnau de Terrades, 
juristes, 20 abril 1320. G-3 f. 2

Arnau de Reixach firma a Guillem de Montpalau, cavaller, el feu de Valella (Ualeela) i Molins, i el vinyer de Sant Celoni, situats a la parròquia de Santa Maria de 
Palautordera i altres feus que té a Corçà i Cassà de Pelràs, i en rep homenatge, 9 desembre 1266 (còpia). G-3 f. 2v

El bisbe confirma a Arnau de Carreres la doma d’Argelaguer, 25 abril 1320. G-3 f. 2v
Berenguer de Brugats, clergue, jura fer el servei de Bernat d’Abella, domer de Sant Esteve d’Olot, 25 abril 1320. G-3 f. 2v-3
Pere Batlle jura fer el servei d’Arnau Grasell, domer d’Orfes, 29 abril 1320. G-3 f. 3
Pere de Pinoses renuncia el benefici dit de Camps, d’Argelaguer, i Jaume Mercer, clergue de Santa Maria de Camós, exhibeix presentació de Ramon Xatmar, senyor dels 
castells de Cartellà i Tudela per compra feta a Beatriu de Rocabertí, senyora de Cabrenys i Hostoles, a favor de Berenguer de Bach, clergue, que és instituït en l’esmentat 
benefici, 30 abril 1320.

G-3 f. 3rv

Berenguer Garriga, amb provisió papal, es fa conferir la doma de Madremanya, 3 maig 1320. G-3 f. 3v-4
Brunissenda, hereva del mas Simó de Centenys i patrona del benefici fundat per Renalla, esposa d’Arnau Ermengol, ciutadà de Girona, a l’altar de Santa Maria de la 
parroquial de Centenys, presenta Joan Simó per al dit benefici, 9 maig 1320. G-3 f. 4rv

Gaufred Guerau, ciutadà de Girona, presenta Pere de Pinoses per al benefici de Santa Maria de les Puelles de Girona, 9 maig 1320. G-3 f. 4v
Berenguer de Pau, cabiscol de la Seu, firma rebut al bisbe de 1.700 sous, part d’un deute de 3.563 que li tenia, 10 maig 1320. G-3 f. 5
El bisbe reconeix a dit cabiscol que, de voluntat seva ha rebut de l’abat de Sant Llorenç del Mont 2.000 sous, part d’un deute de 5.000 que l’abat tenia al bisbe, 10 maig 
1320. G-3  solt després de  

El bisbe, a presentació de Ramon Ferrer, prior de la capella del castell de Bellcaire, confereix un dels beneficis de la mateixa a Pere Amat, 15 maig 1320. G-3 f. 5
Pere Rostoll i Bartomeu Riera, de Castelló prometen pagar al bisbe 400 sous, 16 maig 1320. G-3 f. 5rv
El bisbe nomena Francesc Jaume per a una canongia d’Ullà, 16 maig 1320. G-3 f. 5v
El bisbe confirma la presentació de Guillem d’Om per al benefici de Santa Maria de la capella de Sant Pere de Peralta, a presentació de Brunissenda, filla de Dalmau de 
Sant Iscle, 16 maig juny 1320. G-3 f. 5v

El bisbe, havent mort l’abat Dalmau de Santa Maria de Roses, convocà els monjos per a l’elecció del successor; atesa la negativa d’ells elegeix Jaume de Guixà, cellerer de 
Sant Pere de Rodes, 20 maig 1320. G-3 f. 5v-6

Berenguer de Sous, clergue de la capella del Castell d’Aro, jura fer el servei del seu benefici, 20 maig 1320. G-3 f. 6v



Arnau de Mont-rodon, canonge i paborde de desembre de la Seu, confirma als obtentors dels beneficis fundats per Pere de Creixell la casa deixada per aquest, a cens de 
10 sous, 20 maig 1320. G-3 f. 6v

El bisbe estableix a Pere Ripoll de Crespià un tros de terra de la seva força, situada prop de l’església de Crespià, a cens de 12 diners, 21 maig 1320. G-3 f. 6v-7
El bisbe confirma a Arnau de Camí la cura del monestir de Santa Maria de l’Om que li ha conferit Jaques Ros, prior del monestir, 21 maig 1320. G-3 f. 7
El bisbe, a presentació de Marquesa, abadessa de Sant Feliu de Cadins, confirma a Guillem de Serra el benefici fundat per Maria de Cistella al mateix monestir, 22 maig 
1320. G-3 f. 7

En questió entre Dalmau de Creixell, canonge de la Seu, i Dalmau de Pujals i Pere de Miars, marmessors de Pere de Creixell, canonge de la Seu, Guillem de Socarrats, jutge 
comissari del bisbe, declara que dits marmessors han de pagar 1.000 sous a l’esmentat Dalmau, 23 maig 1320. G-3 f. 7v-8

Marquesa, abadessa de Sant Feliu de Cadins, presenta Bernat Brugada per a un benefici de dit monestir, 23 maig 1320. G-3 f. 8
Pere Alegre, diaca de Verges, jura fer el servei de la doma de Celrà per Jaume Nadal, domer, 24 maig 1320. G-3 f. 8
Simó d’Avinyó, cavaller, reconeix a Arnau Peregrí, clergue de Girona, que aquest li ha satisfet els 500 sous que li havia de pagar per ordre d’Huguet de Cardona, 25 maig 
1320. G-3 f. 8v

El bisbe remet a Pere Rostoll i Bartomeu de Riera, questors de Castelló, la falsedat comesa postulant per Sant Pere de Roma, 26 maig 1320. G-3 f. 8v

Galceran de Cartellà i altres marmessors d’Ermessenda de Cartellà senyora d’Hostoles, que havia manat en testament instituir cinc beneficis a Santa Maria de Rocacorba, 
la capella de Sant Guerau del castell d’Hostoles, Sant Salvador de Puigalder, Santa Maria d’Amer i Sant Daniel, presenten Pere de Font per al benefici de la capella de Sant 
Grau, 28 maig 1320, amb nota sobre presentació dels altres beneficiats i còpia de la clàusula testamentària de fundació, f 9v-10.

G-3 f. 8v-9v

Bernat de Roca, sagristà, i Guillem Ferrer, domer de Sant Climent de Peralta juren que celebraran quatre misses setmanals a la capella de Santa Maria de Peralta, servei 
que havia de fer Guillem d’Om, 5 juny 1320. G-3 f. 10

Jaume Mir resigna el benefici de Viladamí, que Ramon de Galià, capellà, confereix a Jaume de Llobera, 8 juny 1320. G-3 f. 10
Atesa la sentència de Guillem de Socarrats contra fra Huguet, prior de Cervià, aquest promet pagar multa de 1.000 sous, 8 juny 1320, (cf. núm. 1040). G-3 f. 10rv

Atesa la sentència de Guillem de Socarrats contra fra Huguet, prior de Cervià, aquest firma per procurador debitori de 600 sous per la multa, 8 juny 1320. G-3 f. 10v

Hug de Cucullo, prior de Santa Maria de Cervià, fa procura a Bernat Batlle, sagristà de la parròquia de Cervià per a l’acte anterior, 8 juny 1320. G-3 f. 10v-11v
Jaume Marquès, domer de la Bisbal, fa testament i institueix hereus els pobres, 10 juny 1320. G-3 f. 11v-12

Guillema de Font, propietaria del mas Font de Taravaus, presenta Joan de Font, fill seu, per al benefici fundat a Taravaus per altre Joan de Font, 11 juny 1320. G-3 f. 12

Arnau Barnés, clergue de Cassà de la Selva, exhibeix presentació reial per al benefici de la capella del castell de Fornells, que el bisbe accepta, 11 juny 1320. G-3 f. 12rv

Berenguer Raditor, domer de Vilanant, promet fer el servei del benefici que Joan de Font obté a Taravaus, 14 juny 1320. G-3 f. 12v
El bisbe confereix a Mateu Ferrer, claver seu, la doma de la Bisbal que havia estat de Jaume Marquès, 14 juny 1320. G-3 f. 12v
Pere Sabater promet celebrar tres misses setmanals a Sant Daniel per Pere Toscà, beneficiat d’aquest lloc, 17 juny 1320. G-3 f. 12v
Ponç de Pla promet fer a Llaneres el servei de Joan de Bruguera, 18 juny 1320. G-3 f. 13
Pere Eixamèn i Guillem d’Espasèn, veïns de Girona, reconeixen tenir en comanda 500 sous de Bernat Barrau, clergue de Girona, 18 juny 1320. G-3 f. 13
Bernat de Vilert firma debitori al bisbe de 500 sous en concepte de préstec, 19 juny 1320. G-3 f. 13
Berenguer de Pins, sagristà de Taravaus, i Jaume de Tona, domer de Colomers, renuncien els seus beneficis en vista a permutar-los, 20 juny 1320. G-3 f. 13rv
Jaume de Vilar, rector de Tous (València), renuncia la capellania de Vilaür, 1 juliol 1320. G-3 f. 13v
Pere Eiximèn i Pere Llogaia, questors de Girona, firmen debitori a Hug de Cruïlles i Guillem de Cornellà, canonges, obrers de l’obra del nou absis de la Seu, de 1.500 sous, 
resta del preu de venda de les rendes de l’obra per un any, 7 juliol 1320. G-3 f. 13v

Pere Llogaia, dit, renuncia la venda referida al núm. anterior, i els obrers dits l’alliberen de l’obligació contreta, 7 juliol 1320. G-3 f. 13v

Els obrers dits venen a Pere Eixamèn i Guillem Bianya els fruits i almoines de l’obra de la Seu de Girona per tres anys, pel preu de 3.800 sous anuals, 7 juliol 1320. G-3  després de f. 13  



El bisbe autoritza Bernat des Guanech a retenir per dos anys més el seu benefici de Riudarenes, 9 juliol 1320. G-3 f. 14
Jaume de Tona, curat de Taravaus, i Jaume de Vall, curat de Llambilles, renuncien els seus beneficis en vista a permutar-los, 11 juliol 1320. G-3 f. 14
Simó de Sexà, paborde de Juny de la Seu, confereix a Berenguer Moret el benefici recentment fundat per Arnau Ponç, clergue, 12 juliol 1320. G-3 f. 15
El capítol de la Seu firma debitori a Berenguer de Pau, cabiscol, de 25 lliures per la plata que el capítol ha comprat al mateix cabiscol en vista al retaule de plata de la Seu, 
15 juliol 1320. G-3 f. 15

Debitori semblant per 10 lliures a favor d’Arnau de Mont-rodon, 15 juliol 1320. G-3 f. 15
Arnau Tomàs, servidor de l’església de Borrassà, jura fer el servei de la capella de Vilamorell per Arnau de Ribera durant un any, 15 juliol 1320. G-3 f. 15
Arnau de Soler, ardiaca i capellà de Fontcoberta, confereix la sagristia d’aquest lloc a Felip de Millàs, clergue, 15 juliol 1320. G-3 f. 15v

Ponç de Rocabertí ven a Berenguer Domènec les rendes que rep com a senyor de Gironella al terme de Foixà i Sant Llorenç de les Arenes, per 90 sous, 17 juliol 1320. G-3 f. 15v

Els marmessors d’Ermessenda de Cartellà presenten Arnau de Sitjar per al benefici fundat per ella a Santa Maria d’Amer (cf núm. 1068), 16 juliol 1320. G-3 f. 15v

Vidal de Blanes, canonge de la Seu, ven a Guillem d’Arenys, barber de Girona, la seva porció canònica que té “per privilegi bolonyès” pel preu de 690 sous, 22 juliol 1320. G-3 f. 16

El bisbe confirma la presentació de Pere Ramon de Pujol per al benefici de Rocacorba fundat per Ermessenda de Cartellà (cf. núm. 1068), 24 juliol 1320. G-3 f. 16
Pere Julià, veí de Castelló, contracta amb Guillem de Cornellà, canonge obrer de la Seu, la construcció de les reixes de la capella “del bisbe” de la Seu, a raó de 52 sous el 
quintar, i en rep 200 sous, 26 juliol 1320. G-3 f. 16v

Presentació de Bernat Serena per a la doma de Valveralla, feta per Joan, abat de Sant Miquel de Fluvià, que és confirmada pel bisbe, 26 juliol 1320. G-3 f. 16v-17
El bisbe confereix a Bernat de Vilar, clergue d’Avinyonet, la capellania de Vilaür (cf núm. 1084), 1 agost 1320. G-3 f. 17v-18
Berenguer de Torroella, domer de Merlant, renuncia el seu benefici, que Baldrà de Soler, capellà de Merlant, confereix a Joan d’Estrada, 4 agost 1320. G-3 f. 18
Guerau de Rocabertí fa procura a Jaume de Monell, batlle seu de Vilademuls, per inquirir contra jueus que havien comès usures, 5 agost 1320. G-3 f. 18rv
Arnau de Blanes, fill de Guillem de Blanes cavaller, fa procura a favor de Guillem de Verdera i Ramon de Palau per comparèixer a la cort del sotsveguer de Girona en 
querella presentada per Bernat de Cruïlles sobre feus que dit Arnau té per ell, 14 agost 1320. G-3 f. 19rv

El bisbe, a instància de Gispert, vescomte de Castellnou i de Guillem de Socarrats, canonge de Sant Feliu de Girona, remet als veïns de Camprodon la pena de sacrilegi 
comesa contra el monestir d’aquest lloc, per 30 lliures, 14 agost 1320. G-3 f. 19v-20

El bisbe i el capítol de la Seu firmen debitori a Bernat de Güell, ardiaca de la Selva i Ponç Albert, prevere de capítol, marmessors de Guillem Gaufred, de 3.000 sous bar per 
a la reparació de la taula d’or i argent de la Seu, atès que la reparació no podia fer-se sense la dita suma, 16 agost 1320. G-3 f. 20-21

Berenguer de Pau, cabiscol de la Seu reconeix al bisbe que de la quantitat de 5.000 sous deixada per l’abat Bernat de Sant Llorenç del Mont al bisbe, n’ha rebut 2.000 
sous, i es dona per ben pagat d’un préstec que ell havia fet al bisbe, 19 agost 1320. G-3 f. 21rv

El bisbe aprova a Bernat Batlle, sagristà de la parròquia de Cervià, els comptes de la procuració del monestir de Santa Maria de Cervià 20 agost 1320. G-3 f. 21v-22

Fra Bernat de Bruguera, en nom de l’abat de la Clusa, firma debitori al bisbe de 536 sous, despesos per Hug de Cucullo a favor del monestir, 20 agost 1320. G-3 f. 22

Bernat de Cabrera presenta Francesc Ferrer per al benefici de la capella de Sant Iscle, 22 agost 1320, la confirmació del bisbe, f 23v. G-3 f. 22
Hug de Cruïlles i Pere de Galliners, obrers de la taula de l’altar de la Seu, firmen rebut de 3.000 sous als marmessors de Guillem Gaufred, 22 agost 1320. G-3 f. 22
El bisbe reconeix a Gispert, abat de Breda, que si s’institueixen nous beneficis a l’església parroquial de Blanes recentment edificada, seran a col·lació de dit abat, 23 agost 
1320. G-3 f. 22rv

Berenguer Batlle, ardiaca d’Urgell, renucia un benefici presbiteral de la Seu, que és conferit a Jaume Ferrer, clergue de Girona, 26 agost 1320. G-3 f. 22v
El bisbe confirma a Pere de Vinyoles el benefici de la capella del castell de Fornells, 28 agost 1320. G-3 f. 23
Jaume Ferrer, prevere de capítol de la Seu, renuncia la capellania de la Barroca, 31 agost 1320. G-3 f. 23
Berenguer d’Anglada, sagristà, i Bernat de Comes, domer de Fornells, juren fer el servei de la capella del castell per Pere de Vinyoles, 3 setembre 1320. G-3 f. 23
El bisbe confereix la capellania de la Barroca a Berenguer de Bosc, clergue de Cartellà, 9 setembre 1320. G-3 f. 23v
Pere de Romaguera i Guillem de Rovira juren fer el servei de misses fundat per Ermessenda de Cartellà que té Arnau de Sitjar a Santa Maria d’Amer, 11 setembre 1320, i 
dit Arnau jura que anirà a estudiar gramàtica, f 24. G-3 f. 23v



Bernat de Cistella cavaller, i el seu fill Guillem fan procura a favor d’Antoni de Colell i Ramon de Palau per als afers que tenen contra els clergues de Cistella i el monestir de 
Lladó, 11 setembre 1320. G-3 f. 24

El bisbe confirma a Bernat Morell la cura de Panedes, que té a presentació dels prohoms del lloc, 11 setembre 1320. G-3 f. 24
Pere de Castelló, sergent de l’orde del Temple, compareix a citaciò del bisbe i declara que vol passar a l’orde de Sant Agustí al monestir de Sant Martí Sacosta, 23 juny i 11 
setembre 1320. G-3 f. 24-25

El bisbe firma debitori a Bernat de Coromina, clergue de Paret Rufí, de 300 sous, rebuts en concepte de préstec, 12 setembre 1320. G-3 f. 25v
El bisbe confirma a Pere Pellicera la doma de Sant Feliu de Boada, 15 setembre 1320. G-3 f. 25v
Pere de Vilademany firma debitori a Pere de Mont, canonge de la Seu, de 650 sous per raó d’un rocí que li ha comprat, 15 setembre 1320. G-3 f. 26
Pere Coc, domer de Beuda, i Berenguer Leona, domer de Beget, renuncien els seus beneficis en vista a permutar-los, 16 setembre 1320. G-3 f. 26
L’abat Guillem de Sant Pere de Galligants i els monjos que s’enumeren consenteixen que el bisbe pugui rebre la renúncia de Berenguer Moret al benefici que té al dit 
monestir, 16 setembre 1320. G-3 f. 26v

El bisbe i Pere de Pomers, prior de Sant Miquel de Cruïlles, convenen que si aquest no presenta privilegi d’exempció de visita, procedirà el prelat a visitar-lo, 16 setembre 
1320. G-3 f. 26v-27

El bisbe dispensa Bernat de Quer, fill de solter i soltera, 19 setembre 1320. G-3 f. 27
Bernat de Llach, capellà de Vilavenut, confereix la sagristia d’aquest lloc a Pere de Masó d’Ollers, 20 setembre 1320. G-3 f. 27
Ramon de Vilademany, capellà de Vila-sacra, confereix a Jaume de Verder la doma de Vila-sacra, 21 setembre 1320. G-3 f. 27
El bisbe confirma a Bernat Amat la doma de Fellines, 22 setembre 1320. G-3 f. 27
El bisbe i el capítol defineixen a Ramon de Santapau, ardiaca de Girona i marmessor de Pere de Creixell canonge, totes les peticions que podien fer-li, per 1.400 sous, 24 
setembre 1320. G-3 f. 27rv

El bisbe remet a Ramon Eimeric, domer d’Aro, el concubinatge per 40 morabatins d’acord amb la constitució de Tarragona, 24 setembre 1320, i dit Ramon firma debitori 
de 520 sous, f 27v-28. G-3 f. 27v

Astruc Marc renuncia l’escrivania de Cassà que el bisbe li havia conferit, i el bisbe la confereix a Bernat Arbert, clergue, a cens d’un “aureum”, 25 setembre 1320. G-3 f. 28

Pere de Solanllong reconeix haver pres part, a instigació de Felip de Millàs, clergue de Fontcoberta, en una tala feta en un hort prop de Girona, propi de Berenguer Roig, 
oficial del bisbe, 26 setembre 1320. G-3 f. 28rv

Berenguera, filla de Berenguer Ramon de Casavells, redimida del prior d’Ullà es fa dona pròpia de l’Almoina del pa de la Seu en casar amb Berenguer Tos, del mateix lloc, 
28 setembre 1320. G-3 f. 28v

Berenguer Moret, beneficiat de Sant Pere de Galligants, renuncia el seu benefici, i igualment Guillem de Puig, diaconil de Dosquers, que permuten els seus beneficis, 29 
setembre 1320. G-3 f. 28v-29

El bisbe estableix a Pere de Santjoan, notari seu d’Ullà, quatre vessanes d’aigualeix situat a Ullà, indret d’Illeta, a tasca, per 400 sous d’entrada, 7 octubre 1320. G-3 f. 29rv

Arnau de Roca, clergue de Sant Jaume de Vilademany, promet fer el servei del benefici d’Arnau Bover, diaca de Salitja, 7 octubre 1320. G-3 f. 29v
Arnau Bover promet fer el servei de Guillem de Serra, diaca de Llorà, 7 octubre 1320. G-3 f. 29v
Mateu Duran promet fer el servei de Bernat Caner, beneficiat de Santa Margarida a Cassà, 10 octubre 1320. G-3 f. 30
El bisbe comissiona Berenguer Simó, clergue, per a afers de visita que ha de practicar Guillem de Socarrats, 6 id octubre 1320, (minuta a f 34). G-3 f. 30
Pere de Rupidell promet fer el servei per Arnau de Cassà, beneficiat de Monells, 16 octubre 1320. G-3 f. 30
El bisbe confirma a Jaume Ballester la notaria de la Bisbal, amb dret de transmetre-la a un hereu seu, per 500 sous, 16 octubre 1320. G-3 f. 30v-31
El bisbe nomena Pere de Casesnoves, clergue, escrivà per a les causes que passin davant Arnau de Soler, ardiaca de Besalú, 21 octubre 1320. G-3 f. 31
Pere de Palau, cavaller, reconeix deure a Jaume Ferrer, prevere de capítol de la Seu, 200 sous rebuts en préstec, 21 octubre 1320. G-3 f. 31
El bisbe, atès que Jaume de Viladevall, clergue, es proposa ensenyar gramàtica i lògica a Sant Feliu de Girona i que, havent estat examinat per Arnau de Catllar, guardià 
dels framenors, i Arnau de Soler, ardiaca, han declarat que no era idoni, l’autoritza per fer-ho durant un any, 22 octubre 1320. G-3 f. 31v

Bernat de Torrent, clergue de Sant Daniel, promet fer el servei de misses per Pere Berenguer de Gatielles, 27 octubre 1320. G-3 f. 31v



El bisbe nomena Pere de Torrent, laic, saig i corredor de Sant Sadurní, 30 octubre 1320. G-3 f. 31v
El bisbe nomena Dalmau de Vivers per al benefici de la capella del Cos de Montagut, 31 octubre 1320. G-3 f. 31v-32
El bisbe i el capítol de la Seu formen rebut a Bernat de Llach, prevere de capítol i marmessor de Guillem de Vilamarí, bisbe de Girona, de 360 sous o cinc marcs de plata, a 
raó de 72 sous el marc, i a Ramon de Vilamarí, mig marc o 36 sous, 30 octubre 1320. G-3 f. 32

Pere de Fisc i Guillem de Fisc, fills d’Ermesenda de Fisc de Corçà, es fan homes propis del bisbe, 5 novembre 1320. G-3 f. 32
Pere Ferrer, de Maçanet de la Selva, firma debitori al bisbe de 100 sous que faltaven pagar per la firma del batlliu del delme de Sils, Maçanet i Vidreres que havia comprat 
a Arnau de Montanyans, cavaller, 8 novembre 1320. G-3 f. 32v

Bernat Barrau, clergue, firma debitori de 1.000 sous en concepte de préstec a Guillem de Cornellà, canonge de la Seu, 7 novembre 1320. G-3 f. 32v
Simó de Sexà, paborde de Juny a la Seu confereix la doma de Celrà a Ramon de Galia (sic: Galidia), 7 novembre 1320. G-3 f. 32v
El bisbe reconeix a Narbonés de Bruguera, de Peratallada, Guillem de Motgera, batlle, Pere d’Estanyol i Ramon de Pi de Cruïlles i Bernat de Çols, batlle d’Esclanyà, i Ramon 
de Sifre i Arnau de Puig de Regencós, haver rebut d’ells 2.000 sous pels pobles de Cruïlles, Peratallada, Regencós i Esclanyà, per contribuir a les despeses fetes pel bisbe 
per raó de la invasió de Pere de Llabià a Ullà, en la que dits homes prengueren part, 7 novembre 1320.

G-3 f. 32v-33

El bisbe confirma a Bernat de Fenollar la cura de Sant Mateu de Canet de Verges, que li havia conferit Berenguer, prior d’Ullà, 8 novembre 1320. G-3 f. 33
Bernat Beçó, clergue d’Ullà promet fer el servei de l’anterior benefici, 8 novembre 1320. G-3 f. 33v
El bisbe, atès que han mort els marmessors de Bernat Vidal, ciutadà de Girona, que instituí hereus els pobres, encarrega l’execució del testament a Ramon Albert, ciutadà 
de Girona, a coneixement de Guillem de Socarrats, 8 novembre 1320, i li fa procura, f 35v-36. G-3 f. 33v i 35

El bisbe nomena Berenguer Simó notari de la visita que fa Guillem de Socarrats (num. 1142). G-3 f. 34
Beatriu, abadessa de Sant Daniel, confereix a Berenguer Ametller la capellania del monestir, 9 novembre 1320. G-3 f. 36
El bisbe firma a Berenguer Ferrer l’establiment fet pel seu predecessor, de la corredoria o ofici de subhasta de la Bisbal, amb salari de 4 diners per lliura dels immobles que 
vengui, i de 2 diners per lliura dels béns mobles, 11 novembre 1320. G-3 f. 26v

El bisbe nomena capellà de la Barroca Berenguer de Bosc, clergue de Cartellà, (cf núm. 1035) 13 novembre 1320. G-3 f. 26v
Berenguer de Bosc, dit, fa procura a favor de Jaume Ferrer, clergue, per renunciar la doma de Cartellà, 14 novembre 1320. G-3 f. 27

El bisbe i el capítol firmen a Ramon de Santapau, ardiaca de Girona, rebut de 1.400 sous de la marmessoria de Pere de Creixell, canonge, 16 novembre 1320. G-3 f. 27

Arnau de Palol, tresorer de la Seu, reconeix tenir en comanda pel bisbe 1.600 sous rebuts de Peratallada i altres llocs en concepte de composició (cf. núm. 1156), 16 
novembre 1320. G-3 f. 27

Després d’arbitratge d’Arnau de Terrades jurista i Bernat Barrau clergue, en qüestió entre Hug de Cruïlles, abat de Sant Feliu de Girona, Berenguer de Pau, cabiscol i 
Guillem de Cornellà, canonge de la Seu, obrers de l’absis nou de la Seu, i Bernat de Güell i altres marmessors del bisbe Guillem de Vilamarí, els obrers firmen rebut de 
2.500 sous i declaren els marmessors quitis de la marmessoria, 15 novembre 1320.

G-3 f. 37v

Pere de Rupidell, obtentor de gràcia papal, requereix el bisbe que li faci col·lació de la sagristia de Sant Llorenç de la Muga, i l’obté, 17 novembre 1320. G-3 f. 38rv
Mestre Bartomeu Argenter firma rebut al bisbe de quatre marcs de carlins d’argent amb el senyal de l’àguila, a fi d’obrar un pitxer, 27 novembre 1320. G-3 f. 38v
Arnau Marenyà renuncia la cura de Garrigàs, 1 desembre 1320. G-3 f. 39v
El bisbe confirma a Pere de Belots el benefici recentment fundat pels marmessors de Pere de Belots, domer de Sant Llorenç de la Muga a l’altar de Sant Ponç del referit 
lloc, 3 desembre 1320. G-3 f. 39v

El bisbe, a presentació de Guerau de Cervià, confirma a Pere Ramada el benefici de Sant Pere de la capella del castell de Púbol, parròquia de la Pera 4 desembre 1320. G-3 f. 40

Pere de Mosqueroles, canonge Mimaten. i receptor de les procuracions del cardenal Sabinen., legat papal, forma rebut de 5.000 sous per les procuracions de 6 dies, 10 
desembre 1320. G-3 f. 40

Bernat de Sant Miquel, clergue que ha comprat a Ramon Arnau de Sant Sadurní cavaller 8 migeres censals de blat sobre possessions de Sant Sadurní, renuncia a la compra 
a fadiga del bisbe, 12 desembre 1320. G-3 f. 40v

Bernat de Vilert, canonge de la Seu i capellà de Palau-sator, i Guillem de Cornellà, capellà de Maçanet de la Selva, renuncien les seves capellanies a fi de permutar-les, 13 
desembre 1320. G-3 f. 40v-41



El bisbe accepta la presentació feta per Marquesa, abadessa de Cadins, a favor de Guillem Ferrer, per al benefici de Sant Joan de l’església de Sant Feliu de Cadins, 14 
desembre 1320. G-3 f. 41

Guillem de Morer, clergue de la Seu, firma debitori a Arnau Llach, clergue de Vilamalla, de 200 sous rebuts en concepte de préstec, i obliga per ells les rendes de Rabòs 
d’Empordà i Delfià, 18 desembre 1320. G-3 f. 41v

Ponç Albert, oficial del bisbe firma rebut a Ramon Bonell, clergue de Vic, de 100 florins, part de la procuració del cardenal Guillem, bisbe de Sabina, 19 desembre 1320, (cf. 
núm. 1173). G-3 f. 41v-42

El bisbe confirma a Pere Bou Orsols la presentació feta per al benefici recentment fundat a Santa Maria de Castelló pels marmessors de Guillem Maçot Pereta, 19 
desembre 1320. G-3 f. 42

El bisbe i el capítol reconeixen a Hug de Cruïlles, abat de Sant Feliu, rebut de 2.300 sous que li havien prestat per a l’obra de Sant Feliu de Girona, 20 desembre 1320. G-3 f. 42rv

Gaufred Guerau, ciutadà de Girona, presenta Marquès Llogaia per al benefici fundat per Pere Guerau, ciutadà de Girona, a l’altar de Sant Marc de la capella de Santa 
Maria de les Puelles de la mateixa ciutat, 23 desembre 1320. G-3 f. 42v

Guillem de Verdera, procurador del bisbe, substitueix Pere Berenguer, clergue, en la seva procura, 1 gener (1320) 1321. G-3 f. 42v
El bisbe nomena Francesc de Juià per al benefici de Sant Benet de la Seu, 3 gener (1320) 1321. G-3 f. 42v-43
El bisbe i el capítol fan procura a Guillem de Cornellà, canonge, i Jaume de Vilar, rector de Turicio, bisbat de València, per comunicar al rei que hom ha apel·lat davant el 
papa de la gràcia feta a Joan Lope, ardiaca de Calatayud de benefici a la Seu, 6 gener 1321. G-3 f. 43rv

Jaume de Cornellà firma debitori a Bernat de Vilert, ardiaca de Vallespir a la Seu d’Elna, de 2.800 sous rebuts en préstec, 9 gener (1320) 1321. G-3 f. 43v
Guillem, abat de Sant Joan de les Abadesses, firma debitori a Jaume de Cornellà, cavaller, de 2.800 sous, rebuts en préstec, 9 gener (1320) 1321. G-3 f. 44
Guillem de Torrent, clergue, firma rebut al bisbe de 400 sous, part dels 15 marcs de plata dels que tenia debitori, 11 gener (1320) 1321. G-3 f. 44rv
El bisbe nomena procurador a la cúria romana mestre Pere Barbut, 12 gener 1321. G-3 f. 44v

El bisbe confirma a Pere Alet el benefici de Santa Magdalena de Sant Esteve de Guialbes, a presentació de Ramon de Juià, cavaller, 19 gener (1320) 1321. G-3 f. 44v

Arbitratge de Berenguer de Vilert, canonge de la Seu i ardiaca de Vallespir a Elna, en causa entre Berenguer de Guardiola, domer de Paret Rufí i Bernat de Coromina, diaca 
de la mateixa església, sobre delme i primícia, albats i celebració de misses, 20 gener (1320) 1321. G-3 f. 44v-47

Ferrer de Vall, sagristà de Juià, que ha comprat a Berenguera Murtra un hort que es té per la seva sagristia, el cedeix a aquest benefici, a condició que els seus obtentors li 
facin anualment un aniversari de quatre preveres, 26 gener (1320) 1321. G-3 f. 47rv

Pere de Camppla, rector de Sant Iscle de Vallalta, firma debitori a Guillem de Cornellà canonge de la Seu, de 247 sous, per raó de les despeses d’un plet que tenia a 
Tarragona, 30 gener 1321. G-3 f. 48

Bernat de Llach, prevere de capítol i marmessor del bisbe Guillem de Vilamarí, firma rebut a Sibil·la, batllessa d’Ullà, de 508 sous que ella devia al dit bisbe, 31 gener 
(1320) 1321. G-3 f. 48

Dalmau de Pontós, doctor en lleis, reconeix als marmessors d’Arnau Ponç, clergue, que li han venut una olla d’aram per 42 sous, 1 febrer 1321. G-3 f. 48v
Havent mort mestre Enric, mestre de l’obra del cap de la Seu, el capítol elegeix Jaume de Faveran, mestre d’obres de la catedral de Narbona, amb el sou de 1.000 sous 
anuals, 5 febrer 1321, el mateix dia se li pagaren 250 sous. G-3 f. 48v-49v

Joan Cayloç de Torroella de Montgrí, excomunicat per invasió de la jurisdicció d’Ullà, promet no perjudicar-la més, i el bisbe li lleva l’excomunió, 5 febrer 1321, en nota 
s’assenyala que també Guillem Sart d’Ullà, Pere Mercader de Cruïlles i Jaume Julià de Torroella signaren un acte semblant. G-3 f. 49v-50v

Fra Pere de Santa Maria, dit Pere Eixamèn, disposa que es donin al bisbe 1.000 sous per la injúria que li havia fet Jaume Gallart, 5 febrer 1321. G-3  olt després de  
El bisbe i el capítol fan procura a favor de Ramon Bou, canonge de Barcelona, per recuperar dels marmessors del noble Ramon Folc un pal·li de seda i un cobertor de 
“sindone” que aquest havia pres de la Seu “en temps dels francesos”, 11 febrer (1320) 1321. G-3  olt després de  

Guillem de Cornellà, paborde de novembre de la Seu, commuta la remença que satisfeia Guillem Carles per la borda Teixidor de Salitja en cens de 14 sous anuals, 14 
febrer (1320) 1321. G-3 f. 51rv

Jaume de Pi renuncia el diaconil de Flaçà i Pere Adelaida, la sagristia de Vulpellac, en vista a la seva permuta, 20 febrer (1320) 1321. G-3 f. 51v-52
Berenguer de Palau, ardiaca d’Empordà, confereix la sagristia d’Aiguaviva al seu escuder, Miquel de Bosc, 25 febrer 1321. G-3 f. 52



El bisbe estableix a Arnau de Masó i Bernat Gironès, de Paret Rufí, un molí situat a la devesa d’aquest lloc, a fi que el reedifiquin, a cens d’onze migeres de blat, 26 febrer 
(1320) 1321. G-3 f. 52v

El bisbe remet als anteriors, per facilitar la reparació del molí, el cens durant tres anys i els promet donar-los el capçaler i altres pertinences del molí, 26 febrer 1321. G-3 f. 52v-53

Arnau de Soler, ardiaca de Besalú, defineix Gueraua, filla de Bernat Rei de Palau de Santa Eulàlia, dona pròpia seva, per dos sous, 2 març 1321. G-3 f. 53
El mateix defineix Berenguer Rei, dit, per 40 sous, 2 març 1321. G-3 f. 53
Berenguer de Viladecans renuncia el diaconat de les Encies, que el capellà del lloc confereix a Pere de Sureda, 4 març 1321. G-3 f. 53v
Simó de Terrades renuncia el benefici de Santa Maria d’Ullastret, i el bisbe, amb autorització del comte d’Empúries, patro del benefici, el confereix a Simó d’Estany, 11 
març 1321. G-3 f. 53v-54v

A presentació de Marquesa, abadessa de Cadins, el bisbe confereixa Pere de Riera el benefici fundat al monestir per Maria de Cistella, i a Ramon Boter, el fundat per la 
senyora Pola, 11 març 1321. G-3 f. 54v

El bisbe confirma a Simó Galet el benefici que li havia conferit Joan, abat de Sant Miquel de Fluvià, en aquesta església, amb dispensa per retenir-lo junt amb un altre, 11 
març. G-3 f. 54v-55

Berenguer de Prat, rector de la capella de Santa Maria d’Argimon, estableix a Berenguer Gispert, batlle de Roqueta o de l’Esparra un hort situat a la cellera de l’Esparra, a 
cens de dos sous, 16 març (1320) 1321. G-3 f. 55v-56

Arnau de Costa i altres feligresos de Santa Maria de l’Estela, i Arnau de Puig Borràs i altres feligresos de Sant Cristòfol de l’Estela, atès que l’església de Sant Cristòfol 
amenaça ruïna i no tésino tres feligresos, convenen de traslladar l’altar de Sant Cristòfol a Santa Maria; el bisbe hi consenteix i ordena que el clergue de Santa Maria pagui 
25 sous anuals al de Sant Cristòfol i que els dos tinguin la cura parroquial, 17 març (1320) 1321.

G-3 f. 56-57v

Jaume de Montcanut i altres parroquians de Santa Maria de l’Estela, es comprometen a bastir a la seva església una capella de Sant Cristòfol, 17 març 1321. G-3 f. 57v

Arnau de Puig Borràs i altres feligresos de Sant Cristòfol de l’Estela prometen contribuir amb 150 sous a l’obra anterior, 17 març 1321. G-3 f. 58v
Bernat de Casesnoves de Taialà renuncia els seus drets sobre el molí dit d’en Vila de Domeny, 19 març 1321. G-3 f. 59
El bisbe confereix a Bernat Gironella el benefici del castell de Vila-romà, vacant per mort de Roig de Molins, 20 març 1321. G-3 f. 51
Bonanat de Perera exhibeix la seva presentació, feta per Bernat de Palafolls, per al benefici de Santa Maria del castell de Palafolls, 21 març 1321. G-3 f. 51
Guillem de Llasera, nou veguer de Girona, jura respectar les immunitats eclesiàstiques, 21 març 1321. G-3 f. 59v-60
Pere de Calic, claver de Santa Coloma de Farners, jura fer el servei de Berenguer Maçot a l’Esparra, 24 març 1321. G-3 f. 60
Guillem de Feixes, clergue de la capella del Sant Esperit de l’Alou, jura fer el servei de Pere de Calic a Santa Coloma de Farners, 24 març 1321. G-3 f. 60

El bisbe defineix a Guillem de Cabrerés, clergue conjugat, el delicte d’haver colpejar Bonanata, esposa de Bonanat d’Om, sabater de Girona, 26 març 1321. G-3 f. 60v

El bisbe aprova la fundació d’un benefici fundat a Vilacolum per Pere Roquer, diaca d’aquest lloc, i el confereix a Ponç Roquer, 27 març 1321. G-3 f. 60v
Jaume Maçot, beneficiat de la Seu, fa procura a favor de Pere Albert i Jaume Ferrer a fi d’obtenir dispensa d’irregularitat per haver cantat l’epístola després de rebre 
l’orde del sotsdiaconat peròabans de tenir les lletres que l’acreditaven com a tal, 29 març 1321. G-3 f. 61

A presentació de Berenguer de Flaçà, comanador de Sant Llorenç de les Arenes, el bisbe confereix la cura d’aquesta parròquia a Berenguer Guanter, 31 març 1321. G-3 f. 61

Havent Arnau de Soler, ardiaca de Besalú, venut per cert temps les rendes de la sagristia de Vilamalla a causa de l’absència de Pere Ricard, sagristà, i a fi de pagar els 
creditors d’aquest i fer fer el servei, el sagristà sol·licita i obté el perdó, i renuncia el benefici, 6 abril 1321. G-3 f. 61v-62

Guerau de Rocabertí fa procura a favor de Jaume de Monell per vendre les seves rendes de Llagostera, 7 abril 1321. G-3 f. 62v
Bonanat Serra, clergue de Girona, promet satisfer a Pere Ferrer, clergue, les injúries i ferides que li havia causat; el bisbe executa la dispensa papal de sacrilegi, 9 abril 
1321. G-3 f. 62v

Pere Crespià, de Girona, ven a Bernat de Güell, ardiaca de la Selva, com a marmessor de Ramon d’Avinyó, abat de Sant Feliu de Girona i a fi de dotar un aniversari, 66 sous 
de cens sobre unes cases del carrer de Savaneres, de Girona pel preu de 65 lliures, 14 abril 1321. G-3 f. 62v-64

Bernat de Güell, dit, institueix l’aniversari a la Seu, 15 abril 1321. G-3 f. 64-65



Berenguer de Flaçà, comanador de Sant Llorenç de les Arenes, promet que, si no pot demostrar que és exempte de talles, satisfaràla que li correspon pel pas de legats 
papals, 15 abril 1321. G-3 f. 65v

El bisbe, a presentació de Marquesa, abadessa de Cadins, confereix a Guillem de Corçà el benefici fundat al dit monestir per en Perpinyà, 17 abril 1321. G-3 f. 65v
Berenguer Martí renuncia el diaconil de Monells, 17 abril 1321. G-3 f. 65v
El bisbe i el capítol, atès que ningú ha volgut acceptar la pabordia de Castelló, l’encomanen a Berenguer de Pau, cabiscol, i Arnau de Mont-rodon, canonge de la Seu, 21 
abril 1321. G-3 f. 66

Gispert Fulcarà i altres marmessors de Berenguer de Palau, sagristà de la Seu, fan transacció amb Ermessenda, filla de Bernat de Corsavell i esposa de Ferrer de Foixà, 
sobre venda d’homes propis de Corsavell a la marmessoría, 24 abril 1321. G-3 f. 66v-67v

Pere de Cardonet, veí de Girona, promet aliments al seu germà Francesc de Cardonet, prevere, mentre no obtingui benefici eclesiàstic, 25 abril 1321. G-3 f. 67v
Jaume de Faveran, mestre d’obra de la Seu, firma rebut de la segona paga del salari del primer any, per 250 sous, 25 abril 1321. G-3 f. 67v
Gispert Fulcarà fa procura a Bernat de Llach, prevere de capítol de la Seu, per oir els comptes de l’Almoina del Pa, 26 abril 1321. G-3 f. 68

Guillem de Cornellà, obrer de la Seu, ven a Bartomeu Sirvent, de Sant Feliu de Boada, el delme de Sant Feliu de Boada per dos anys pel preu de 1350 sous, 30 abril 1321. G-3 f. 68

El bisbe i el capítol estatueixen que es pagui una dècima per a la defensa dels interessos eclesiàstics, 23 abril 1321, hom prorrogà els terminis de pagament, f 68v. G-3 f. 68rv

Simó de Trilla ven a l’Almoina del Pa que compra amb el llegat de Guillem Gaufred, dues parts del mas Palau de Brunyola per 800 sous, 24 abril 1321. G-3 ern després de  
El bisbe precisa les càrregues de misses dels beneficis dits manats de la Seu, 30 abril 1321. G-3 f. 69v-70
Pere Eixamèn i Guillem de Riu renuncien la compra que havien fet de les rendes de la casa del Temple d’Aiguaviva, 1 maig 1321. G-3 f. 70
Jaume de Viladevall, clergue, amb gràcia papal obté la doma de Darnius, 1 maig 1321. G-3 f. 70rv
Bernat Guerau promet fer el servei de Guillem Arnau, sagristà de Bordils, per un any, 1 maig 1321. G-3 f. 71

Ramon de Vilamarí, cavaller, forma rebut a Dalmau des Cros de Parlavà de 300 sous de rendes de Parlavà, venudes per ell i per Gispert Fulcarà, 2 maig 1321. G-3 f. 71

A presentació de l’abat de Sant Joan de les Abadesses, el bisbe confereix a Bernat de Penedís la cura de Joanetes, 7 maig 1321. G-3 f. 71v

El bisbe confereix a Bernat Llach el benefici fundat per Berenguer de Calvons, cavaller, a Garriguella, vacant per renúncia de Bernat Assalit, 7 maig 1321. G-3 f. 72

El bisbe confereix a Bernat Assalit el benefici del castell de Carmençó, vacant per renúncia de Bernat de Llach, 7 maig 1321. G-3 f. 72
El bisbe i Guillem de Socarrats fan procura a favor de Bernat de Quera, beneficiat de la Seu, per a una causa contra Francesc Porter, sobre la doma de Beget, 16 maig 
1321. G-3 f. 72v-73

Hom confereix a Francesc Bofill, clergue de Monells, el diaconil de Monells, 18 maig 1321. G-3 f. 73
El bisbe ven a Berenguer Andreu, de Blanes, i Arbert de Ganagou la capellania de Palafolls per 670 sous, 18 maig 1321. G-3 f. 73rv
El bisbe, mancant titular de la capellania de Peralada, fa procura a Pere Vallès, veí de Peralada, per administrar-ne els fruits, 19 maig 1321. G-3 f. 73v-74
Guillem de Cornellà, capellà de Serinyà, ven les rendes de la capellania a Pere de Sitges i Pere Esteve, de dit lloc, per 600 sous, 19 maig 1321. G-3 f. 74

Guillem de Cornellà ven les rendes de la pabordia de novembre de la Seu a Sant Iscle de Vallalta a Guillem Vives i Guillem Rossell, del mateix lloc, per 505 sous. G-3 f. 74rv

Dalmau de Llapart, canonge de Sant Martí Sacosta, lliura a Guillem de Cornellà, canonge de la Seu i a Joan, prepòsit de dita casa, 1.596 sous en diners de carlins, i 39 
tornesos grossos, 23 maig 1321. G-3 f. 74v

Conveni sobre sotmetre a arbitratge la col·lació del benefici fundat per Berenguer de Cortada, prevere de Girona, a la Seu. G-3 f. 74v-75v
Ramon Agut renuncia la doma de Biure, 26 maig 1321. G-3 f. 75v
Ramon Agut, prior de Sant Vicenç de Roca, confereix la doma de Biure a Berenguer Agut, 26 maig 1321. G-3 f. 75v-76

Berenguer Agut renuncia la cura de Sant Julià de Ramis, que el prior de Sant Vicenç de Roca confereix a Guillem Ferrer, clergue de Terrades, 27 maig 1321. G-3 f. 76rv

Berenguer de Palau, ardiaca d’Empordà, ven la capellania de Sant Aniol a Berenguer de Fàbrega, diaca d’aquest lloc, per 240 sous, 30 maig 1321. G-3 f. 76v



Dit ardiaca firma debitori a dit diaca de 530 sous en concepte de préstec, 30 maig 1321. G-3 f. 76v-77
El bisbe confirma a Arnau de Miars la rectoria d’Usall, a presentació de Ponç de Subils, enfermer del monestir de Banyoles, 30 maig 1321. G-3 f. 77

Berenguer Domènec i Jaume Mercer, clergues, fan manlleuta davant el bisbe a favor de Ramon de Soler, clergue de Balbs, que el prelat tenia a la presó, 1 juny 1321. 
Successivament, dit Soler promet servar la indemnitat dels fidejussors, firma de dret i promet pagar 20 sous de la procuració de Joan, bisbe Cristopolinus.

G-3 f. 77rv

A presentació de Marquesa, abadessa de Cadins, el bisbe confirma a Ramon Fortià, clergue, el benefici fundat al monestir per la senyora Pola, 1 juny 1321. G-3 f. 77v

Guillem Llobet, de Cassà de la Selva, cabreva a Berenguer Domènec, obtentor del benefici fundat per Arnau de Bordils a la Seu, un camp situat a Cassà, indret de 
Blanqueda, 4 juny 1321. G-3 f. 77v-78

El bisbe reconeix a diversos veïns de Crespià que han contribuït a les obres que es fan a Dosquers a fi de defensar la saliteda, 4 juny 1321. G-3 f. 78rv
L’abat Guillem de Sant Juan de les Abadesses firma rebut de 1.500 sous que havia prestat a Gispert Fulcarà, 5 juny 1321. G-3 f. 78v
Guillem de Cornellà, sotsdelegat de gràcia papal, confereix a Simó de Soler la rectoria de l’Esparra, vacant per mort de Berenguer Maçot, 4 juny 1321. G-3 f. 78v-79
Bonanat Canader renuncia la doma de Llaneres, 9 juny 1321. G-3 f. 79v
Pere Raditor renuncia el diaconil de Bordils i rep la doma de Llaneres, 9 juny 1321. G-3 f. 79v
Ramon de Piella renuncia la sagristia d’Ollers, i Pere Dalmau, la doma del mateix lloc, en vista a permutar-les, 9 juny 1321. G-3 f. 79v
El bisbe confirma a Miquel de Bosch la sagristia d’Aiguaviva, conferida per Berenguer de Palau, ardiaca d’Empordà, 10 juny 1321. G-3 f. 80
Pere de Font renuncia el benefici fundat per Guillem de Valldemia a Sant Martí Vell, 9 juny 1321. G-3 f. 80
Bernat d’Escala, ciutadà de Girona, presenta Jaume Marcó per a l’anterior benefici, 9 juny 1321. G-3 f. 80
El bisbe i capítol fan procura a Arnau de Mont-rodon, canonge, per prendre part al concili provincial de Tarragona, 5 maig 1321. G-3 l després de f. 

A instància de Guillem Ametller, domer de Sant Vicenç de Besalú, el bisbe comissiona Bernat Cortey per fer la cura d’ànimes durant dos anys, 10 juny 1321. G-3 f. 81

Berenguer de Puig renuncia la cura de la Barroca, i Arnau de Sitjar, un benefici fundat a Santa Maria d’Amer per Ermessenda de Cartellà, en vista a permutar-los, 11 juny 
1321. G-3 f. 81rv

Dalmau de Llapart, canonge de Sant Martí Sacosta fa quitança a Castelló d’Armentera, sabater de Girona, i la seva esposa Ermessenda de tota mena de deutes i 
comandes, 12 juny 1321. G-3 f. 81v-82

El bisbe confirma a Guillem Sastre, clergue de Roses, el benefici fundat per Bernat Jutge a Palau-saverdera, 12 juny 1321. G-3 f. 82
El capítol de la Seu fa procura a Arnau de Soler, ardiaca de Besalú i Bernat de Vilert, canonge de la Seu i ardiaca de Vallespir a Elna, per a intervenir a les corts que s’han de 
celebrar a Girona, 11 juny 1321. G-3 f. 82rv

Cilia de Gornal firma rebut a Berenguer de Palau, ardiaca d’Empordà, de 800 sous, part d’un deute de 1500, 13 juny 1321. G-3 f. 82v
Hug de Cruïlles, abat de Sant Feliu de Girona, Berenguer de Pau, cabiscol, i Guillem de Cornellà, canonge, obrers del nou absis de la Seu, venen a Pere Llogaia, de Girona, 
per dos anys, les rendes i llegats de l’obra per 1900 sous, 15 abril 1321. G-3  després de f. 82  

Bernat Cerdà de Castelló, batlle general de la casa que havia estat del Temple a Castelló, jura aplegar fidelment els fruits de la batllia, 17 juny 1321. G-3 f. 83rv
El bisbe remet a en Turon d’Amer i en Barolesch, clergue, un sacrilegi comès ferint una persona al cementiri del monestir d’Amer, 17 juny 1321. G-3  i full després d   
Ramon de Garriga, fill de Francesc de Garriga cavaller, prega al bisbe i capítol que li perdonin la injúria d’haver vituperat Arnau de Soler, ardiaca de Besalú, i es disposa que 
passi quinze dies al castell de la Bisbal i després, tres anys fora dels límits del bisbat, 19 juny 1321. G-3 f. 83v-84v

Berenguer de Palau, ardiaca d’Empordà, promet al bisbe lliurar-li tot allò que rep a les parròquies d’Aiguaviva, Fornells, Vilablareix, Estanyol i Santa Coloma, de béns que 
havien estat del capítol i que el bisbe ha emparat, 25 juny 1321. G-3 f. 84v

Ramon Dalmau, de Torroella de Montgrí, cedeix per una vegada al bisbe el dret de presentació del benefici de Sant Joan, fundat pel seu oncle, Ramon Dalmau, a Torroella, 
4 juliol 1321. G-3 f. 84v-85

Francesc de Juià, clergue, declara no voler acceptar el benefici de Sant Benet de la Seu que el bisbe li havia conferit, 5 juliol 1321. G-3 f. 85

Berenguer Pedró, beneficiat de Vilamalla, i Arnau Tomàs, clergue, prometen fer el servei d’Arnau de Ribera a la capella de Vilamorell, parròquia de Borrassà, 6 juliol 1321. G-3 f. 85rv



El bisbe, atès que ha caigut la sinagoga dels jueus de Castelló i que els havia concedit d’ampliar-la i alçar-la fins a l’altura de 60 pams, concedeix a Isaac Salandí i Momet 
Astruch, en nom de l’aljama de Castelló, que puguin ampliar-la quinze pams, comprant dues cases, 9 juliol 1321. G-3 f. 85v-86

Guillem de Cornellà, paborde de novembre de la Seu, defineix Cília, filla de Guillem de Boentó, de Campllong, dona pròpia seva, per 2 sous 8 diners, 11 juliol 1321. G-3 f. 86rv

Bernat Viader promet fer el servei de Francesc de Juià a la Seu, i aquest li promet salari de 50 sous, 12 juliol 1321. G-3 f. 86v
El bisbe confereix a Pere de Miars, clergue escuder seu, el benefici de la Seu dit de Sobirànigues, 16 juliol 1321. G-3 f. 86v
El bisbe confereix el benefici fundat a Peralada per na Bruna a Berenguer Queralb, 23 juliol 1321. G-3 f. 86v-87
Bernat de Llach, prevere de capítol i marmessor del bisbe Guillem de Vilamarí, ven a Ramon de Vilamarí cavaller sis plats de plata de pes 9 marcs, a raó de 74 sous el marc, 
per 670 sous, 25 juliol 1321. G-3 f. 87

A presentació de Berenguer de Cruïlles, senyor de Bestracà, el bisbe confirma Arnau de Setcases per al benefici de Sant Julià i Basilissa de la capella del castell de Bestracà, 
23 juliol 1321. G-3 f. 87

El bisbe firma a Pere Caldera, clergue d’Ullà, la donació d’una casa d’Ullà i la compra d’una altra, 31 juliol 1321. G-3 f. 87v
El bisbe comissiona Pere Capmany, notari seu, per absoldre Arnau de Mates, servidor de l’església de la Bisbal, d’haver obert violentament una caixa on es guardaven 
candeles d’una fundació, 11 agost 1321. G-3 f. 88

El bisbe aprova la institució d’un benefici fundat a Sant Martí de Peralada per Vidal d’Aulina, clergue de la mateixa església, i el confereix a Guillem d’Aulina, 15 agost 
1321. G-3 f. 88rv

El bisbe confereix a Bartomeu Sabater la cura de Sant Esteve de Caneres, 20 agost 1321. G-3 f. 88v
Berenguer de Mitjavila, per gràcia papal, obté la doma de Flaçà, 24 agost 1321. G-3 f. 88v-89
El bisbe aprova la institució del benefici fundat per la confraria de Santa Maria de Sant Miquel de Fluvià i el confereix a Berenguer Miquel, presentat pels confrares, 1 
setembre 1321. G-3 f. 89v

Berenguer Miquel, dit, jura estudiar gramàtica durant un any i reservar els primers foriscapis del seu benefici per a l’augment de les rendes, 1 setembre 1321. G-3 f. 89v

Pere Guillem, clergue, obtè per gràcia papal un benefici del monestir d’Amer, 3 setembre 1321. G-3 f. 90

Guillem de Cornellà, canonge i paborde de Novembre de la Seu requereix Dolça Sabater de Lloret que resideixi a la borda Sabater o bé la defineixi, 9 setembre 1321. G-3 f. 90v

El bisbe comissiona Bernat Barrau, clergue, per fer complir la disposició de Bernat de Lladó, cavaller, que havia instituit un benefici al monestir de Lladó, 4 setembre 1321. G-3 l després de f. 

Pere Jover, sagristà de Sant Sadurní, firma debitori a Jaume Ferrer, prevere de capítol de la Seu, de 100 sous rebuts en préstec, 10 setembre 1321. G-3 f. 91
Gispert Fulcarà, sagristà segon de la Seu, confereix a Bernat Peró la cura de Centenys, 10 setembre 1321. G-3 f. 91

Bernat Llorenç, clergue de Parlavà, firma debitori a Berenguer Domènec, clergue, de 75 sous, preu de recipients de vi que li ha comprat, 16 setembre 1321. G-3 f. 91

A presentació de Marquesa, abadessa de Cadins, es confirma a Pere Almar, clergue de Torroella de Mont-ras, el benefici de Santa Maria, fundat al monestir per Maria de 
Cistella, 16 setembre 1321. G-3 f. 91

Berenguer de Masó, clergue de Gaüses, firma rebut a Bernat de Llach, marmessor del bisbe Guillem de Vilamarí de 70 sous per dues visites de Gaüses practicades 
il·legítimament, 19 setembre 1321. G-3 f. 91rv

Bernat Peró renuncia la cura de Centenys i obté un benefici de la Seu vacant per renúncia de Bernat Sard, 21 setembre 1321. G-3 f. 91v
El bisbe nomena Setembre Corbera, familiar seu, capellà de Cabissó Sales de Llierca 23 setembre 1321. G-3 f. 91v
Guillem Miró renuncia la cura de Mata, 23 setembre 1321. G-3 f. 91v-92
El bisbe i el capítol, atesos els pactes fets amb el rei sobre la jurisdicció criminal d’Ullà, comissionen Guillem de Cornellà i Gispert Fulcarà per executar-los, 23 setembre 
1321. G-3 f. 92rv

El bisbe fa procura general a favor de Pere Berenguer, clergue, 23 setembre 1321. G-3 f. 92v
El bisbe aprova als marmessors de Pere de Font, clergue de les Planes, la compra que han fet de rendes alodials a Sant Esteve de Bas per valor de 2.500 sous a fi de dotar 
el diaconil de les Planes, 23 setembre 1321. G-3 f. 92v-93



Bernat de Güell, ardiaca de la Selva confereix la cura de Centenys a Ponç Trobat, 24 setembre 1321. G-3 f. 93
El bisbe i Dalmau, abat de Sant Pere de Besalú, que han fet compromís per via d’arbitratge sobre la salzeda de Fares, l’homologuen, 24 setembre 1321. G-3 f. 93rv
El bisbe confirma a Guillem Llorenç la cura de Matajudaica, conferida per Berenguer, prior d’Ullà, 26 setembre 1321. G-3 f. 93v
El bisbe, atesa la vacant de les capellanies de Peralada, el Far, Sant Esteve de Bas, Sant Genís de Palafolls, Sant Feliu de Boada i Sant Sadurní, que tenia Joan, arquebisbe 
de Toledo, abans de la seva promoció, nomena Antoni de Colell, clergue, procurador de les mateixes, 1 octubre 1321. G-3 f. 93v-94

Jaume de Faveran, mestre d’obres de la Seu, firma rebut de 250 sous, part del seu sou del primer any, 4 octubre 1321. G-3 f. 94v
Absolució de Pere d’Armentera, domer de la Bisbal, d’excomunió incorreguda per deute de 50 sous, 10 octubre 1321. G-3 f. 94v
Dalmau, vescomte de Rocabertí i senyor de Peralada fa procura a favor de Bertran de Cloperes, veí de Girona, per totes les qüestions que els seus homes de la vall 
d’Hostoles tinguin amb el veguer de Girona, 13 octubre 1321. G-3 f. 94v-95

Mateu de Pera jura fer el servei de Ramon Albert, sagristà de Llers, per dos anys, 14 octubre 1321. G-3 f. 96
Els clergues d’esglésies parroquials presents al sínode acorden donar en subisdi caritatiu al bisbe l’import d’una dècima, 14 octubre 1321. G-3 f. 96v
Joan Ferrer, beneficiat de la capella del vescomte de Narbona oriund de Girona, que ha rebut gràcia papal de beneficis fins a 100 lliures, declara que no n’acceptarà cap 
que no excedeixi les 10 lliures, 21 octubre 1321. G-3 f. 96v

Berenguer de Gatielles clergue, firma rebut a Berenguer Domènec, clergue de Girona, de 100 sous de part del bisbe, 21 octubre 1321. G-3 f. 97
El bisbe reconeix deure a la dignitat episcopal 22.000 sous, 22 octubre 1321. G-3 l després de f. 

Berenguer Domènec, clergue de la Seu, reconeix haver comprat per als aniversaris de la mateixa seu una bóta i una tina per valor de 150 sous, 9 novembre 1321. G-3 l després de f. 

Mateu Carbó, clergue d’Empúries, jura fer el servei de Pere de Miars a la Seu per un any, amb retribució de 100 sous, 22 octubre 1321. G-3 f. 97v
El bisbe firma a Pere Flandini beneficiat de la capella de Sant Andreu d’Ullastret, una part del delme del lloc que rep pel seu benefici, 24 octubre 1321. G-3 l després de f. 
El bisbe fa procura a Simó de Sexà canonge i Pere de Castell, beneficiat de la Seu, per a tots els afers de la mateixa seu, 24 octubre 1321. G-3 f. 98rv

El bisbe mana amb autoritat del papa a Berenguer de Flaçà, comanador de la casa d’Aiguaviva del Temple, que pagui a Bernat d’Hospital de Castellar, procurador de 
Guillem de Bach cavaller que havia estat de l’orde del Temple 250 sous, despesos per la taxació de béns del mateix Temple, 25 octubre 1321.

G-3 9 i full després   

El mateix dia dit Bernat d’Hospital firma rebut a dit Berenguer de Flaçà de 100 sous, i pren debitori de la resta, 25 octubre 1321. G-3 f. 99
El bisbe, atès que Guillem, abat de Sant Pere de Galligants, no pot regir el monestir per malaltia, i que la casa es troba econòmicament arruïnada, confereix l’administració 
del mateix monestir a Bernat de Boixeda, monjo i prepòsit, 26 octubre 1321. G-3 f. 99-100v

El bisbe nomena procurador de l’abat Guillem de Sant Pere de Galligants Pere de Mitjavila, rector de l’hospital de la Seu, 26 octubre 1321. G-3 f. 100v-101v
El bisbe confirma a Bernat Reverter la doma de Santa Eulàlia de Noves, 29 octubre 1321. G-3 f. 102
El bisbe i el capítol fan procura a favor de Berenguer de Bosc, rector de Cartellà per notificar a l’arquebisbe de Tarragona la concessió papal a Joan Lope, ardiaca de 
Calatayud, de la canongia i pabordia de Castelló a la Seu que havia tingut l’arquebisbe Joan de Toledo, 3 novembre 1321. G-3 f. 102-103

El bisbe confirma a Guillem Miró un dels beneficis de Santa Maria de Bellcaire, 6 novembre 1321. G-3 f. 103
Arnau de Plana, clergue de la Miana, fa quitació a Dalmau de Rocabertí d’un deute per malifetes del que li tenia firmat debitori 13 novembre 1321. G-3 f. 103rv
Pere de Vilademany presenta Bernat Requesèn per al benefici de la capella de Vilademany, 22 novembre 1321. G-3 f. 103v-104
Els marmessors de Bernat de Cabanelles, sagristà de Celrà, i del seu oncle Arnau d’Olives, doten un aniversari a la Seu amb una vinya situada a la muntanya de Bascona, 
28 novembre 1321. G-3  després de f. 1

El comte Malgaulí d’Empúries presenta Bernat Serena per al benefici de la capella de Santa Margarida d’Empúries, 21 novembre 1321. G-3 f. 104
El bisbe comissiona Antoni de Colell, clergue, per fer de notari en una enqüesta que Bernat de Güell, ardiaca de la Selva i Gispert Fulcarà havien de fer al monestir de 
Lladó, 24 novembre 1321. G-3 f. 104

Pere de Galliners, prevere de capítol, que havia comprat la possessió de Gironella, del terme de Foixà, fa procura a Jaume de Salze, clergue, per rebre l’homenatge 
d’Astruc de Foixà, home propi seu per dita possessió, 27 novembre 1321. G-3 f. 104rv

Vicenç Roure, beneficiat de Sant Miquel de Mallorca i Guillem de Pedró, sagristà de la Pera, presenten al bisbe lletra de Guiu, bisbe de Mallorca que accedeix a la permuta 
que es proposen fer dels seus beneficis, 27 novembre 1321. G-3 f. 104v-105



Rafael de Sotarec i altres de Crespià fan manlleuta a favor de Bernat Rafael de Sotarec, de Crespià, pres al castell de Vilademuls per amenaces a Arnau de Figuera, també 
de Crespià, 1 desembre 1321. G-3 f. 106rv

Guillem Seguer, natural del mas Seguer de Jafre, propi de la sagristia segona de la Seu, veí de Tor, parròquia de Marenyà, reconeix ser home propi de Gispert Fulcarà, 
obtentor de dita sagristia, 11 desembre 1321. G-3 f. 106v

Pere de Mitjavila, procurador de Sant Pere de Galligants (cf. núm.1336), firma rebut al bisbe com a marmessor de Simó de Gironella, de 850 sous que aquest devia a 
l’abat, 15 desembre 1321. G-3 f. 106v

El bisbe, atès que Guillem Escarrer, senyor del castell de Cassà de la Selva, havia donat a Mateu Duran, capellà seu natural de Celrà, 200 sous censals a rebre de certs 
masos de Cassà, mana que se n’hi donin 300 de la marmessoria de dit Escarrer per a instituir un benefici a l’altar de Sant Leonci de la capella del castell, 18 desembre 
1321.

G-3 f. 106v

Guillem Viles d’Hostalric promet que procurarà que els homes d’Hostalric s’obliguin a tenir adornat l’altar novament construit a Hostalric sota les advocacions de Sant 
Antoni i Magdalena, 18 desembre 1321. G-3 f. 107v

El bisbe, atès que el seu predecessor havia establert a Berenguer de Guardiola un aigualeix de Paret Rufí, confirma l’establiment a cens d’una migera de blat, 18 desembre 
1321. G-3 f. 107v-108

El bisbe admet Bernat Sexà a la cura de Camallera, a presentació del cambrer de Sant Pere de Rodes, 23 desembre 1321. G-3 f. 108
El bisbe, després de visitar el monestir de Sant Pere de Galligants i havent nomenat Pere de Mitjavila administrador (num 1336), li assenyala salari anual de trenta lliures, 
27 desembre 1301. G-3 f. 108rv

Guillem Pere de Santa Pau, dit en Carbonell, beneficiat de Tots Sants a la Seu, firma al bisbe rebut de 859 sous, que ha d’invertir en ornament de l’altar d’acord amb la 
disposició de Guillem de Queixàs, clergue, fundador de dit benefici, 9 gener (1321) 1322. G-3 f. 108v

Pere Martí, clergue, sol·licita del bisbe l’execució de gràcia papal que li confereix la doma de Llagostera, 11 gener (1321) 1322. G-3 f. 109rv
Castelló de Coll, clergue, reconeix tenir 600 sous dels béns de Romeu de Montoliu canonge de la Seu, destinats a la dotació d’un aniversari, i 150 sous per augmentar la 
renda del benefici que té a la mateixa seu, 11 gener (1321) 1322. G-3 f. 109v

El bisbe intima a Guillem, abat de Sant Pere de Galligants, a requesta de mestre Guerau, físic de la Seu, ordre de rebre com a monjo Arnau de Pou, 12 gener 1321. G-3 f. 110rv

Gispert Fulcarà, sagristà segon de la Seu, en nom del bisbe confirma a Guillem Mir la cura de Palol d’Onyar, 20 gener (1321) 1322. G-3 f. 110v

Dalmau de Pujals, prevere de capítol, firma rebut a Pere de Miars, paborde de l’Almoina, de 880 sous destinats a l’augment d’un benefici, 20 gener (1321) 1322. G-3 f. 10v-111

Guillem de Cornellà, canonge procurador de Berenguer de Pau, cabiscol de la Seu, firma rebut a Bernat, abat de Sant Llorenç del Mont de 1.500 sous, part dels 5.000 que 
li devia, 22 gener (1321) 1322. G-3 f. 111

Pere Alberguer i altres fan manlleuta a Ferrer de Vall, sagristà de Juià jutjat per Berenguer de Roca en causa d’enqüesta, 25 gener (1321) 1322. G-3 f. 111v
El bisbe defineix Guillema, filla de Ramon Ripoll de Crespià, dona pròpia seva, per 2 sous 8 diners, 26 gener (1321) 1322. G-3 f. 111v
Dalmau vescomte de Rocabertí fa procura a Dalmau de Vilar, batlle de Sant Feliu de Pallerols per firmar vendes i altres escriptures a la vall  d’Hostoles i terme del castell 
de Rocacorba, 28 gener (1321) 1322. G-3 f. 111v-112

El bisbe defineix a fra Pere de Santa Maria, dit Pere Eixamèn, la pena incorreguda per haver bufetejat Jaume Gallart, clergue i saig de la cúria, 5 febrer (1321) 1322. G-3 f. 112rv

Berenguer de Riera, cambrer de Lladó i Jaume de Llampaies clergue fan manlleuta a Pere de Pols, canonge de Lladó, empresonat al palau episcopal, 7 febrer (1321) 1322. G-3 f. 112v

Saurimunda de Llupià, priora, i altres monges de Sant Daniel, s’adhereixen a una apel·lació de l’abadessa Beatriu contra els visitadors del monestir, 6 febrer (1321) 1322. G-3 f. 112v-113

L’abadessa Beatriu de Sant Daniel fa procura a favor de Pere d’Illa, de Girona per apel·lar davant l’abat Pere de Colera i Ramon de Romanyà, cambrer de Sant Pere de 
Rodes, de disposicions presen en visita del monestir, 6 febrer (1321) 1322. G-3 f. 113rv

Arnau de Vilarasa, diaconil de Biert, jura que farà el servei del seu benefici, 6 febrer (1321) 1322. G-3 f. 113v
Joan Hoti, prevere d’Elna, renuncia en vista a permuta un benefici que té a la Seu d’Elna, que és conferit a Nadal Cabrafiga, sagristà de Llançà, i rep l’esmentada sagristia, 
6 febrer (1321) 1322. G-3 f. 113v-114v



El bisbe encomana al rector de la capella de Santa Maria del castell de Foixà d’administrar l’aniversari fundat per Guillem, clergue de dita capella i dotat amb 10 migeres 
de blat censals, 12 febrer (1321) 1322. G-3 f. 114v-115

Atesa l’excessiva freqüentació del monestir de Sant Daniel per part de clergues i laics, el bisbe posa pena d’excomuniò als que hi entrin, 10 febrer (1321) 1322. G-3 f. 115rv

Guillem de Cornellà, paborde de Novembre a la Seu, defineix Brunissenda, filla de Ramon Gibert de Caldes per 2 sous 8 diners, 16 febrer (1321) 1322. G-3 f. 115v-116
El mateix fa procura a Ramon Ferrer per a la causa que té sobre la borda Sabater de Lloret, 16 febrer (1321) 1322. G-3 f. 116
Dalmau, abat de Sant Pere de Besalú, prorroga el compromís fet amb el bisbe sobre la salzeda de Fares (cf. núm. 1318) 16 febrer (1321) 1322. G-3 f. 116

El capítol consenteix que el bisbe divideixi el benefici de Sant Benet de la Seu en dos, un a col·lació seva i l’altre a col·lació del sagristà i el tresorer, 18 febrer (1321) 1322. G-3  després de f. 1

Arnau de Mont-rodon, canonge col·lector de la dècima imposada pel bisbe, firma a Antoni de Colell, clergue, rebut de 120 sous per la dècima de les capellanies que havia 
tingut Joan, arquebisbe de Toledo, 20 febrer (1321) 1322. G-3 f. 117v

El bisbe confereix a Pere Faig el benefici de Sant Bernat de la Seu, 23 febrer (1321) 1322. G-3 f. 1217v
Berenguer Domènec, obtentor de l’aniversari fundat per Guillem de Soler, canonge de la Seu,firma a Ramon Calvet, jurista de Girona i marmessor de Bernat de 
Cabanelles, sagristà de Celrà, rebut de 70 sous, 28 febrer (1321) 1322. G-3 f. 117v-118

Simó de Sexà i Bernat de Pera, marmessors d’Arnau Ponç, clergue de la Seu, que han comprat a Bernat d’Hospital un quart del mas Bou de Vilar, parròquia de 
Madremanya, amb béns que s’enumeren, els assignen al benefici de Santa Anna fundat per dit Arnau Ponç a la Seu, 1 març (1321) 1322. G-3 f. 118-119

El bisbe ordena, sota pena de 200 sous a Bernat de Sous, clergue d’Aro, no entrar al monestir de Sant Pere de Galligants, 2 març (1321) 1322. G-3 f. 119

Jaume de Faveran firma rebut a Castelló de Coll de dues pagues de 250 sous, la darrera del primer any i la primera del segon, per l’obra de la Seu, 5 març (1321) 1322. G-3 f. 119

El bisbe confereix la cura de Principi a Guillem Fort, que renuncia el diaconil de Navata, que és conferit a Pere Bigorra, 5 març (1321) 1322. G-3 f. 119v
Ramon de Vilamarí, cavaller, assigna a Ermessenda, germana seva i monja de Sant Daniel, 100 sous censals que rep a Parlavà, 9 març (1321) 1322. G-3 f. 119v
Beatriu, abadessa de Sant Daniel, fa procura a favor de Salvador Martí, veí de Girona, per presentar apel·lació al bisbe sobre el procés de visita del seu monestir, 9 març 
(1321) 1322. G-3 f. 119v

Confirmació de la cura de l’Estrada, conferida per Bernat de Puigcercós dominic, per encàrrec d’Hug de Cruïlles, capellà del lloc, a Berenguer d’Olives, 14 març (1321) 
1322. G-3 f. 120

Pere des Picanyol, domer de Sant Andreu del Coll, jura administrar fidelment el benefici de Bernat d’Illa, establert a la seva església, 16 març (1321) 1322. G-3 f. 120

El capellà de Saus nomena Pere Bernat per a la cura del lloc, 17 març (1321) 1322. G-3 f. 120v

El bisbe confereix la capellania de Cassà de Pelràs a Berenguer de Pedrera, i la de Cantallops a Guillem de Monell, clergues escuders seus, 18 març (1321) 1322. G-3 f. 120v

Arbitratge d’Arnau de Soler, ardiaca de Besalú, i Gispert Fulcarà en la controvèrsia entre Ramon de Marcafava, prior de Sant Miquel de Cruïlles i Bernat de Santmiquel, 
prior de Santa Maria de Jonqueres sobre les rendes de rendes de Sant Miquel de Cruïlles a Corçà, 11 maig 1322. G-3 f. 121-123

Guillem de Cornellà, paborde de novembre de la Seu, defineix Brunissenda, filla de Pere de Cassola, de Santa Maria de Pineda, dona pròpia seva, per 2 sous 8 diners, 1 
abril 1322. G-3 f. 123

Bernat de Llach, prevere de capítol de la Seu, firma rebut a Dalmau de Cros de Parlavà de 300 sous procedents de les rendes de Parlavà, 13 abril 1322. G-3 f. 123
Poncet d’Illa, del comtat Vennaissin, cursor del papa, firma rebut a Bernat Barrau, clergue, de 25 sous pels tres dies que fou al bisbat, 13 abril 1322. G-3 f. 123
Bernat Barrau i Ramon Barrau, procuradors de mestre Bernat Tomàs, doctor de les escoles de la Seu de Girona, fa conveni sobre paret mitgera amb el beneficiat de Sant 
Miquel de la Seu, 16 abril 1322. G-3 f. 123v-124

A querella del beneficiat de Sant Miquel de la Seu s’acorda tancar finestres de la casa de dit Bernat Tomàs, fins que torni a Girona, d’on és absent per causa d’estudi, 16 
abril 1322. G-3 f. 124rv

El capítol, atès que cap membre seu ha pres l’administració de la pabordia de Castelló, l’encomana a Arnau de Mont-rodon, 13 abril 1322. G-3 f. 124v-125
El capítol, atès que Gispert Fulcarà ha comprat a Ramon Calvet, ciutadà de Girona, 110 sous censals sobre cases situades al cap del pont dels framenors cap a les 
Albergaries, firma l’establiment, 15 abril 1322. G-3 f. 125-126



El bisbe i el capítol fan procura a Simó de Sexà per requerir l’arquebisbe de Tarragona a aplicar les constitucions provincials, atès que el rei ha manat als seus oficials de 
Girona i Besalú d’usar la seva jurisdicció contra persones que pertanyen al bisbe, 20 abril 1322. G-3 f. 127rv

Jaume Bala, de Vilafreser, reconeix ser home propi de Gispert Fulcarà, sagristà segon de la Seu, 19 abril 1322. G-3 f. 127v- 128

Gispert Fulcarà, procurador de Ramon de Vilamarí, paborde de maig de la Seu, la renuncia per causa de permuta amb certes capellanies que s’enumeren, 23 abril 1322. G-3  després de f. 1

El bisbe fa procura a favor de Bernat d’Argila, clergue de Vic, per a causes que es tramitin a Vic, 24 abril 1322. G-3 f. 128v-129
El bisbe confirma a Berenguer Vidal la doma de Marenyà, 4 maig 1322. G-3 f. 129
Gispert Fulcarà, vicari general, requereix Beatriu, abadessa de Sant Daniel, que lliuri la clau del portal major de la seva església, 12 maig 1322, igual es féu amb la 
sagristana major, i se’ls ordenà no obrir-les sinó  a hores decents, f 129rv. G-3 f. 129

El bisbe aprova la fundació de benefici de Sant Joan Baptista a Sales de Llierca, fundat per Elicsenda, viuda d’Arnau Seguí, cavaller, Pere de Coll, cavaller, Brunissenda, 
germana d’aquest, Guillem de Coll, clergue, i Guillem de Subirós, i accepta la presentació de dit Guillem de Coll, 14 maig 1322. G-3 f. 129v-130

El bisbe, considerant més profitós establir possessions de Vila-romà que no conrear-les directament, amb llicència de l’arquebisbe de Tarragona, estableix a Ramon Bofill 
de la Bisbal una joeria dita “es Cortal”, amb llicència de fer molí, i obligació per dit Ramon de fer-se home propi del bisbe, a cens de 16 migeres de blat, i una migera pel 
molí, 14 maig 1322.

G-3 f. 130-131

El bisbe, atesa la mort intestada de Ramon de Roca, clergue de la Seu, ven a Dalmau de Pujals, prevere de capítol, dues vinyes del difunt situades a la vall de Sant Daniel, 
indret de Coll de Llebre, per 400 i 900 sous respectivament, 15 maig 1322. G-3 f. 131-132v

El bisbe confereix a tres monjos de Sant Miquel de Cruïlles la cambreria, l’enfermeria i la sagristia, atès que quan les obtingueren no havien professat encara, 17 maig 
1322. G-3  després de f. 1

L’abat Dalmau de Sant Pere de Besalú prorroga el compromís fet amb el bisbe sobre la salzeda de Fares, 24 maig 1322. G-3 f. 134v
Dalmau de Pujals, capellà de Palacals, confereix a Ramon de Sureda la cura de Montiró, 27 maig 1322. G-3 f. 134v-135
El bisbe fa procura a favor d’Arnau de Soler, ardiaca de Besalú, per al concili provincial de Tarragona, 25 maig 1322. G-3 f. 135
El capítol de la Seu fa procura a favor de Simó de Sexà i Gispert Fulcarà per al sobredit concili, 25 maig 1322. G-3 f. 135rv
El bisbe nomena Bernat de Llapart, jurista de la Bisbal, jutge vitalici de la Bisbal, Rupià i Sant Sadurní, amb descripció de facultats, 25 maig 1322. G-3 f. 129v-130v
Bord de Vilamarí, refectorer de la Seu, ven a Jaume Maçot, clergue de Girona, la porció del seu ofici, per 300 sous anuals, 30 maig 1322. G-3 f. 137
Bord de Vilamarí fa quitança a Bernat Narcís pel temps que ha tingut el seu ofici, 30 maig 1322. G-3 f. 137
Guillem Ametller, sagristà de Torroella de Montgrí, firma debitori de 200 sous per causa de préstec a Guillema d’Olives, veïna de Girona, 4 juny 1322. G-3 f. 137
Ramon de Biure, sagristà de Santa Maria de Lladó, apel·la al bisbe de procediments fets per Ramon, prior del mateix monestir, 16 juny 1322. G-3 f. 127v
Berenguer Batlle, de Sant Miquel de Fluvià, presenta Berenguer Barner, clergue de Valveralla, per al benefici fundat a l’església del monestir per Bernat Martí, capellà del 
mateix, 16 juny 1322. G-3 f. 137v-138

El bisbe confirma a Guerau Teixidor, de Sarrià, la cura de Colomers, conferida per l’abat Ferrer d’Amer, 17 juny 1322. G-3 f. 138
Pere Almar promet fer el servei de la capella de Sant Vicenç de Torrent per Bernat de Bonifai, 17 juny 1322. G-3 f. 138

Ramon Guerau, ciutadà de Girona, firma rebut al bisbe de 27 lliures de les que tenia firmat debitori a Arnau Ramon, ciutadà de Tarragona, 3 juliol 1322. G-3 f. 138rv

El monestir de Sant Miquel de Cruïlles -del qual s’enumeren els monjos- amb consentiment del bisbe acorda establir el mas Pla de Corçà, que havia conreat directament, a 
diversos tenidors, a cens de 130 migeres, i entrada de 20 sous per cada migera, que farien un total de 2.500 sous, 27 juny 1322. G-3 f. 138v-139

Bernat de Tallada renuncia la cura de Sant Miquel d’Hormoier, 3 juliol 1322. G-3 f. 139v

Arnau de Mont-rodon, administrador del ferial de la Seu, firma rebut a Antoni de Colell, administrador de diverses capellanies, de 105 lliures, 6 juliol 1322. G-3 f. 139v

El bisbe mana a Pere de Puig, clergue de Girona, lliurar un breviari amb nota i un oficier que Pere de Creixell havia llegat al benefici que ell mateix fundà a la Seu, 6 juliol 
1322. G-3 f. 140

Berenguer de Pedrera renuncia la capellania de Cassà de Pelràs, 7 juliol 1322. G-3 f. 140
El bisbe defineix a Jaume de Puig, jurista de Banyoles, la pena incorreguda per vituperis a Pere d’Hort, clergue del mateix lloc, 7 juliol 1322. G-3 f. 140rv



L’abadessa Beatriu de Sant Daniel confirma a Castelló Roquer, clergue, l’administració dels béns del monestir, 9 juliol 1322. G-3 f. 141-143
L’abadessa de Sant Daniel i el bisbe fan procura a Castelló Roquer i Arnau de Torrent, veí de Girona per als afers del monestir, 9 juliol 1322. G-3 f. 143rv
Bernat Esqueió renuncia la cura de Camallera, 13 juliol 1322. G-3 f. 144
El bisbe confirma a Francesc Ferrer la doma d’Espolla, 16 juliol 1322. G-3 f. 144
El bisbe confereix a Castelló Vidal la cura de Principi, 20 juliol 1322. G-3 f. 144
Ramon Xatmar firma rebut al bisbe i a Ramon Calvet, marmessors de Simó de Gironella, de 2.000 sous, part dels 4.000 que li devien per raó de Sibil·la de Gironella, tia 
seva, 21 juliol 1322. G-3 f. 144

Ramon de Torroella, cavaller de la Bisbal, fa procura a favor de Ramon de Palau, veí de Girona, 21 juliol 1322. G-3 f. 144v

El bisbe ratifica la presentació feta per Ramon Hospital i Ramon d’Hort, obrers, de Guillem de Trullol per al benefici de Sant Joan de Vilamalla, 23 juliol 1322. G-3 f. 144v

El bisbe ratifica la presentació feta per Pere Rostany clergue prior de la confraria de Sant Julià de Sant Mori, amb consentiment de Pere Pellicer i Guillem Bosser, de 
Ventalló, pabordes de la mateixa, de Berenguer de Pedró per al benefici de l’hospital i capella de Sant Julià, de Sant Mori, vacant per renúncia de Guillem de Trullol, 23 
juliol 1322.

G-3 f. 144v

Ponç de Cornellà, cavaller, fa procura a favor de Ramon Ferrer, clergue, per cobrar 50 sous que li deu l’abat de Sant Pere de Galligants, 24 juliol 1322. G-3 f. 145
El bisbe intima a les monges de Sant Daniel que s’enumeren l’ordre d’observar clausura, 17 juliol 1322. G-3 f. 145-146
Ramon de Marcafava, prior de Sant Miquel de Cruïlles, estableix a Guillem Tomàs de Monells quatre feixes del mas Pla de Corçà a cens de quatre migeres de blat per 80 
sous d’entrada, 28 juliol 1322, (Cf. núm. 1421). G-3 f. 146v-147v

Ramon de Marcafava, prior de Sant Miquel de Cruïlles, estableix a Guillem Tomàs dues feixes del dit mas per 40 sous, i aquest firma debitori de sis lliures al prior, 28 juliol 
1322. G-3 f. 148

Ramon de Marcafava, prior de Sant Miquel de Cruïlles, estableix a Guillem de Suro de Cruïlles quatre migerades del mas Pla de Corçà, per 80 sous d’entrada, 28 juliol 
1322, amb firma de debitori. G-3 f. 148rv

Ramon de Marcafava, prior de Sant Miquel de Cruïlles, estableix a Bernat Salat de Cruilles dues migerades del mas Pla de Corçà, per 40 sous d’entrada, 28 juliol 1322. G-3 f. 148v

Ramon de Marcafava, prior de Sant Miquel de Cruïlles, estableix a Berenguer Domènec i Jaume Mercer, clergues de Girona i a Guillem Domènec, batlle de Sant Sadurní el 
camp de na Torta, de nou migerades, part del mas Pla de Corçà, per 9 lliures d’entrada, 28 juliol 1322, amb firma de debitori. G-3 f. 148v-149

Ramon de Marcafava, prior de Sant Miquel de Cruïlles, estableix a Mateu Ferrer, domer de la Bisbal, dues migerades del camp de Burg, part del mas Pla de Corçà, per 40 
sous d’entrada, 28 juliol 1322, amb firma de debitori. G-3 f. 149v

Ramon de Marcafava, prior de Sant Miquel de Cruïlles, estableix a Jaume Capmany, de Torroella de Montgrí, quatre migerades del mas Pla de Corçà, per 80 sous, 28 juliol 
1322. G-3 f. 149v

Ramon de Marcafava, prior de Sant Miquel de Cruïlles, estableix a Berenguer de Puigalt de la Bisbal dues migerades del mas de Pla de Corçà, per 40 sous, 28 juliol 1322. G-3 f. 149v-150

Ramon de Marcafava, prior de Sant Miquel de Cruïlles, estableix a Ramon Palafrugella de la Bisbal una migerada del mas Pla, per 20 sous d’entrada, 28 juliol 1322, amb 
firma de debitori. G-3 f. 150

Ramon de Marcafava, prior de Sant Miquel de Cruïlles, estableix a Bernat Juglar, de la Bisbal, quatre migerades del mas Pla de Corçà per 80 sous d’entrada, 28 juliol 1322, 
amb firma de debitori, f 150v. G-3 f. 150

Ramon de Marcafava, prior de Sant Miquel de Cruïlles, estableix a Pere Escuder de la Bisbal dues migerades del mas Pla, per 40 sous d’entrada, 28 juliol 1322, amb firma 
de debitori. G-3 f. 150v

Ramon de Marcafava, prior de Sant Miquel de Cruïlles, estableix a Guillem Carbó de la Bisbal dues migerades del mas Pla, per 40 sous d’entrada, 28 juliol 1322. G-3 f. 150v

Ramon de Marcafava, prior de Sant Miquel de Cruïlles, estableix a Joan Capmany de Torroella de Montgrí dues migerades del mas Pla de Corçà per 40 sous d’entrada, 14 
setembre 1322, amb firma de debitori. G-3 f. 151

Ramon de Marcafava, prior de Sant Miquel de Cruïlles, reconeix a Pere de Puig, majordom del bisbe, que aquest ha pagat a Arnau Soler, ardiaca de Besalú, 60 sous, per 
raó dels precedents establiments, 14 setembre 1322. A continuació hom troba folis en blanc amb numeració errada. G-3 f. 151



El bisbe confirma a Ramon Batlle la cura de Camallera, 29 juliol 1322. G-3 f. 153
Bernat de Comes, clergue de Fornells, firma debitori a Gispert Fulcarà de 200 sous rebuts en préstec, 31 juliol 1322. G-3 f. 153
Joan ça Closa, diaca de Vall-llobrega, promet fer el servei de Bernat de Gironella a la capella del castell de Vila-romà, 31 juliol 1322. G-3 f. 153
El bisbe resol la controvèrsia entre la universitat de la Bisbal i Jaume Ballester, notari del lloc, sobre taxa dels actes de notari, disposant que es segueixi la taxa de la notaria 
d’Ullastret (TC), que es transcriu, 9 abril 1321. G-3 ern després de  

Berenguer de Peradalta, clergue de Montcal, Pere de Torroella, clergue de Constantins, i Berenguer de Bach, obtentor del benefici de Camps a Argelaguer, renuncien els 
seus beneficis a fi de permutar-los, 5 agost 1322. G-3 f. 154

Ramon de Santapau, ardiaca de Girona, confereix a Berenguer de Peradalta el benefici de Constantins; Pere de Galliners, prevere de capítol, el de Montcal a Berenguer de 
Bach i Ramon Xatmar, el d’Argelaguer a Pere de Torroella, 5 agost 1322. G-3 f. 154rv

El bisbe concedeix llicència a Nicolau de Roca, rector de Lloret, per absentar-se un any, i aquest presenta com a substitut Bernat de Brugada, 6 agost 1322. G-3 f. 154v

Berenguer Agut renuncia la cura de Biure, i Ramon Agut, el benefici de Santa Maria de Fortià, a fi de permutar-los, 7 agost 1322, a continuació es troben les respectives 
col·lacions, f 155. G-3 f. 154v

Ramon de Pinya i Ramon Ferrer de Fortià, procuradors de la caritat de Fortià, amb poder de més de 70 homes de Fortià, presenten Berenguer Agut per al benefici de 
Santa Maria de Fortià, 7 agost 1322. G-3 f. 155

Atès que Guerau de Cervià, i Ramon Feliu i Pere Berenguer, clergues de Sant Joan de Mollet, han escollit com a àrbitre Huguet de Cruïlles, abat de Sant Feliu de Girona 
sobre els delmes i primícies de terres posades en conreu per dit Guerau de Cervià a Sant Jordi Desvalls, Guillem de Reixach i Berenguer de Palau, capellà de Sant Jordi 
intimen a dit Huguet ordre de no procedir a l’arbitratge, tota vegada que els delmes són seus, 9 agost 1322.

G-3 f. 155rv

Ferrer de Prat, domer de Santa Coloma de Farners, renuncia un benefici que tenia en aquesta església, 9 agost 1322. G-3 f. 155v

Ramon de Marcafava, prior de Sant Miquel de Cruïlles, fa procura a Bertran de Cassio Castello, monjo, per a tots els actes d’administració del monestir, 10 agost 1322. G-3  després de f. 1

El bisbe i el capítol de la Seu confereixen a Joan Gelabert la cura de Vilamacolum, 10 agost 1322. G-3 f. 156v-157
Arnau de Soler, ardiaca de Besalú, confereix a Arnau de Setcases la cura d’Hormoier, vacant per renúncia, 12 agost 1322. G-3 f. 157
El bisbe confirma a Guillem de Calic el benefici fundat per Ramon de Medinyà a l’altar de Santa Maria de Santa Coloma de Farners, presentat per Ramon Xatmar, 13 agost 
1322, el nomenat jura que aprendrà gramàtica durant un any i cant un altre any. G-3 f. 157

Havent el bisbe donat llicència a Bonanat Bastler(sic), diaca de Llofriu, per estudiar un any, Arbert de Pou jura fer el seu servei, 16 agost 1322. G-3 f. 157rv

Ramon de Marcafava, prior de Sant Miquel de Cruïlles, firma rebut a Pere de Puig, majordom del bisbe, de 100 sous, preu de pedres del mas Pla de Corçà, 17 agost 1322. G-3 f. 157v

Ramon de Puig, Bernat de Colomer i Simó de Sureda, d’Hostalric, firmen debitori al bisbe de 250 sous per composició feta en nom de Guillem Sureda, diaca de l’Esparra, 
d’un procés d’enqüesta contra dit diaca, 19 agost 1322. G-3 f. 157v

Bernat de Malvilar, de Sant Joan les Fonts, promet a Pere Berenguer, procurador del bisbe, pagar-li les despeses d’una enqüesta contra Pere Vives, clergue de Sant Joan, 
començada a denúncia de dit Bernat, 20 agost 1322. G-3 f. 157v-158

Pere Vidal, clergue de la capella de Sant Martí de Canyà, promet fer el servei de Ponç Riquer a Vilacolum, 21 agost 1322. G-3 f. 158
Dalmau de Rocabertí estableix a (...) el mas Fontanil de Cogolls, amb el seu molí (...) agost 1322. G-3  després de f. 1
L’abadessa i monges de Sant Daniel supliquen al bisbe absolució de l’excomunió incorreguda per manca de clausura; Gispert Fulcarà, comissari episcopal, la concedeix, 22 
agost 1322, a continuació, (TC) les normes de clausura, f 159v-161. G-3 f. 158v-159v

El bisbe i el capítol firmen rebut a Arnau de Palau, tresorer, i Dalmau de Pujals i Bernat de Llach, preveres de capítol, de 1.140 sous de la dècima imposada, 26 agost 1322. G-3 f. 161v-162

El bisbe i el capítol reconeixen a Arnau de Mont-rodon, canonge i Dalmau de Pujals, prevere de capítol, que de la dècima concedida al rei Alfons per a l’expedició 
d’Almeria havien restat 2.961 sous, n’aproven els comptes i els lliuren als cursors que anaren a convocar els prelats a causa de les violències fetes pel comte d’Empúries a 
homes i béns d’església i altres despeses de l’afer que s’enumeren, 25 agost 1322.

G-3 f. 162-163

Dalmau de Collgentil renuncia el diaconil de Sant Llorenç de la Muga, que Gispert Fulcarà, capellà del lloc, confereix a Pere Blanc, 25 agost 1322. G-3 f. 163
El bisbe confirma a Dalmau de Collgentil el benefici fundat a Sant Miquel de Fontfreda per Berenguer de Fontfreda, clergue, 25 agost 1322. G-3 f. 163v



El bisbe fa procura a Guillem de Frigola, batlle de la Bisbal, per rebre el poder del castell de Sant Sadurní que ha de lliurar Ramon Arnau de Sant Sadurní, 27 agost 1322. G-3 f. 163v

Ponç de Guardiola renuncia la cura de Campllong, i Berenguer Ripoll, la d’Adri, a fi de permutar-les, 31 agost 1322. G-3 f. 163v-164
Guillem de Sureda, diaca de l’Esparra, firma debitori de 250 sous, dels que ja havia donat fidejussors, 31 agost 1322, (cf. núm. 1469). G-3 f. 164
Guillem Roig i Joan Oliver, procuradors de la confraria de Santa Maria de Palau-saverdera presenten Arnau de Mitjavila, de Cabanelles, per al benefici de la confraria, 4 
setembre 1322. G-3  després de f. 1

El bisbe fa procura a Guillem de Frigola per restituir a Ramon Arnau de Sant Sadurní el poder del castell de Sant Sadurní, 7 setembre 1322, (cf núm. 1478). G-3 f. 165

Jaume Ferrer, prevere de capítol, firma debitori a Guillem de Cornellà, canonge de la Seu, de 500 sous rebuts en préstec, 7 setembre 1322. G-3 f. 165
Bernat Barrau, clergue, firma debitori a Guillem de Cornellà, canonge, de 1.303 sous rebuts en préstec, 9 setembre 1322. G-3 f. 165
El bisbe, que havia autoritzat a Pere Vallès de Peralada a vendre els fruits de la capellania d’aquest lloc, li firma rebut de 2.090 sous del preu de la mateixa, 10 setembre 
1322. G-3 f. 165v

Guillem de Morer, capellà de Sant Julià de Rabós, confereix la cura d’aquesta església a Bernat Moner, 10 setembre 1322. G-3 f. 165v-166
Guillem Mir, de Segueró, firma debitori a Gispert Fulcarà de 103 sous, rendes de la sagristia segona de la Seu a Segueró, 11 setembre 1322. G-3 f. 166
Ramon Ombrabella promet fer el servei de Ramon de Corbs, diaca de Mieres, 14 setembre 1322. G-3 f. 166
El bisbe confereix la doma de Figueres a Ramon de Bach, 14 setembre 1322. G-3 f. 166v
El bisbe firma debitori de 1000 sous a Bernat de Vilert, canonge de la Seu, rebuts en préstec, 14 setembre 1322. G-3 f. 166v
El bisbe dispensa Bernat Perpinyà, de Santa Maria de Bell-lloc o Filafams, fill de prevere i soltera, 17 setembre 1322. G-3 f. 166v
El bisbe reconeix als marmessors de Ramon Berenguer, ciutadà de Girona, que li han satisfet 300 sous de la pabordia de Castelló que aquest tenia arrendada junt amb 
Ramon Malarç, ciutadà de Girona, 20 setembre 1322. G-3 f. 166v-167

Pere de Sala, procurador de Sibil·la, viuda de Dalmau de Pontós, que havia fet construir una capella de Santa Anna a la Seu, i havia deixat en testament ordre de comprar 
15 lliures de renda a fi de dotar-hi un benefici, el dota amb 70 sous de tasques procedents de Vilaroja i 50 migeres censals de blat procedents de Peratallada, 22 setembre 
1322.

G-3 f. 68-69

Pere Forner, de Camprodon, firma debitori a Gispert Fulcarà de 500 sous en concepte de préstec, 23 setembre 1322. G-3 f. 170

El bisbe firma rebut a Antoni de Colell, clergue, de 1.300 sous de rendes de les capellanies que havien estat de Joan, arquebisbe de Toledo, 23 setembre 1322. G-3 f. 170rv

Jaume de Faveran, mestre d’obres de la catedral, firma rebut a Castelló de Coll, clergue, de 250 sous pel segon termini de l’any segon, 24 setembre 1322. G-3 f. 170v
Gispert Fulcarà i Bernat de Llach, marmessors del bisbe Guillem de Vilamarí pacten amb Jaume de Faveran la construcció de la tomba de dit bisbe, amb estàtua del 
mateix, per 40 lliures, de les que deu es paguen en comptant, 25 setembre 1322. G-3 f. 171

Testament de Guillem Marrell, rector de la casa de malalts de Pedret, que llega al beneficiat de la confraria de Sant Tomàs de la Seu una casa que té al Mercadell, prop del 
castell de Sobreportes, 29 setembre 1322. G-3 f. 171v-173v

Deuslosal Berart, clergue de la Seu, firma als marmessors del bisbe Guillem de Vilamarí rebut de 300 sous pel servei que li féu anant amb ell de viatge a Alemanya, 6 
octubre 1322. G-3 f. 173v

Bernat de Brugueres, domer de Sant Cugat de Ravós i Guillem Martí, beneficiat de Mata renuncien els seus beneficis a fi de permutar-los, 6 octubre 1322. G-3 f. 173v-174

Gispert Fulcarà, sagristà segon de la Seu, fa procura a Deuslosal Berart, clergue de Girona, per cobrar un censal de Peralada, 8 octubre 1322. G-3 f. 174rv
El bisbe, atès que Guillem Comte, clergue de Vila-sacra, havia instituit un benefici en aquesta església, del que s’indica la dotació, i que hi ha al mateix lloc el benefici de 
Sant Pere, insuficientment dotat, uneix les dues fundacions, 9 octubre 1322. G-3 f. 174v-176

Bernat de Vilert, canonge de la Seu, a fi d’executar el testament del seu pare, Berenguer de Vilert, cavaller, firmat el 1280, el dota amb béns que s’enumeren, 12 octubre 
1322, transcripció parcial; f 179v-180v, transcripció íntegra. G-3 f. 176v-177v

Ramon de Vilamarí, canonge de la Seu, firma debitori a Bernat de Llach, prevere de capítol, de 623 sous rebuts en préstec, 12 octubre 1322. G-3 f. 178v
Ramon de Vilamarí, dit, fa procura a Berenguer de Peralta, beneficiat de Sant Daniel, per cobrar de Pere Gomir de Castelló 1.400 sous i 6 florins que havia donat en 
comanda a Jaume de Vall, mercader de Mallorca, 12 octubre 1322, amb rebut signat el mateix dia, f 179. G-3 f. 178v



El bisbe concedeix llicència a Jaume de Pinoses, beneficiat d’Argelaguer, d’absentar-se per estudiar gramàtica durant un any, i accepta Pere de Torroella per suplir-lo, 14 
octubre 1322. G-3 f. 179rv

Ramon d’Ordina, clergue de la Seu, firma rebut a Dalmau de Pujals, prevere de capítol, de 512 sous, destinats a augmentar el seu benefici amb 10 sous de renda comprats 
a Ramon Valentí de Sant Gregori, 20 octubre 1322. G-3 f. 181

Gispert Fulcarà mana a Berenguer Nadal, beneficiat de Sant Fermí de Flaçà que no celebri sense llicència del rector, 21 octubre 1322. G-3 f. 181
El bisbe remet a Pere Pich la pena pecuniària (document no totalment enregistrat). G-3 f. 181rv
Berenguer de Castell renuncia la cura de Greixenturri, 23 octubre 1322. G-3 f. 181v
Ferrer d’Olivera de Salitja, a fi de fer executar una gràcia papal de benefici, nomena procurador Bernat Dorca, clergue de Salitja, 23 octubre 1322. G-3 f. 181v-182
Pere Berenguer, procurador general del bisbe intima a Hug de Santapau una carta del bisbe que el requereix, després d’haver comprat el castell de Monells a Malgaulí, 
comte d’Empúries, a reconèixer els feus que es tenen pel bisbe, 27 octubre 1322. G-3 f. 182v-183

El bisbe confirma a Arnau de Quadres la cura de Greixenturri, 31 octubre 1322. G-3 f. 183
El bisbe i el capítol aproven els comptes del ferial presentats per Arnau de Mont-rodon, canonge, i Bernat de Llach, prevere de capítol, 1 novembre 1322. G-3 f. 183-184
El bisbe confirma a Felip d’Era la cura de Sant Iscle d’Empordà, conferida per Felip de Mallorca, tresorer de Tours, 2 novembre 1322. G-3 f. 184
El bisbe confirma a Guillem Guerau de Ribelles el diaconil de Sant Miquel de Pera, 2 novembre 1322. G-3 f. 184
Bonanat de Roca promet fer el servei de Pere de Miars, beneficiat de la Seu durant un any, 4 novembre 1322. G-3 f. 184v
Bernat Viader, domer de Montagut, i Ramon Batlle, curat de Vilablareix, renuncien els seus beneficis en vista a permutar-los, 4 novembre 1322. G-3 f. 184v
El bisbe firma a Castelló Ros de Valveralla tres vessanes de terra que havien estat del benefici fundat per Eibelina a l’altar de Sant Guerau de Valveralla, a cens de tres 
migeres i una quartera de blat que haurà de satisfer als clergues de Valveralla, 4 novembre 1322. G-3 f. 184v-185

El mateix firma a Guerau Sunyer, de Valveralla, quatre vessanes del mateix benefici a cens de 7 migeres d’ordi, 4 novembre 1322, a continuació el bisbe destina el total de 
10 migeres i una quartera a la celebració de misses a l’altar de Sant Guerau de Valveralla. G-3 f. 185

El bisbe i el capítol fan procura a Bernat Narbona, clergue de la Seu, i Ramon d’Estany, clergue, per a una causa del capítol amb Ermessenda, filla de Ponç Batlle de 
Vilamacolum i el seu marit Ramon de Juià, 22 setembre 1322. G-3 f. 186rv

El sagristà i els obrers de Vilamalla presenten Pere Fortià per al benefici de Sant Joan de Vilamalla, 5 novembre 1322, el bisbe encomanà l’afer a Bernat Barrau, clergue, f 
187rv. G-3 f. 186v-187

Els procuradors de Ramon de Marcafava, prior de Sant Miquel de Cruïlles, reconeixen al bisbe que els han estat satisfetes totes les obligacions dels priors, 6 novembre 
1322. G-3  i full després d   

Francesc de Vilert, fill de Berenguer de Vilert cavaller i patró del benefici fundat per dit Berenguer a l’església de Vilert, presenta Guillem de Roure per al mateix, 5 
novembre 1322. G-3  després de f. 1

El bisbe, atesa la controvèrsia amb Bernat d’Orriols sobre el garrigal que es troba entre Bàscara i Orriols, fa procura a Gispert Fulcarà per homologar l’arbitratge de 
Berenguer de Monell, jurista de Girona, sobre l’afer, 7 novembre 1322. G-3 f. 188v-189

El bisbe confirma la presentació feta per l’abadessa Beatriu de Sant Daniel a favor de Pere de Miars, per a la capellania del seu monestir, 7 novembre 1322, la presa de 
possessió, f 189v. G-3 f. 189

Pere de Miars renuncia el benefici de Sobirànigues de la Seu, que el bisbe assigna a Berenguer Ariol, 7 novembre 1322. G-3 f. 189v
Ramon Bianya i Berenguer Corona, de Camprodon, que han comprat a Sibil·la, esposa de Berenguer de Cruïlles, part del delme de Sant Miquel de Pera per 7.000 sous, 
prometen pagar 1.000 sous de terç cas que la compra fos definitiva, 7 novembre 1322. G-3 f. 189v-190v

Guillem de Cros i Ramon Saló, de Parlavà, firmen rebut a Bernat Barrau, clergue de la Seu, de 500 sous, que ells i altres veïns de Parlavà han rebut en préstec, 11 
novembre 1322. G-3 f. 190v- 191

El bisbe, com a col·lector de la dècima imposada pel papa durant sis anys per Terra Santa, firma rebut a Hug de Cruïlles, abat de Sant Feliu i col·lector de la mateixa 
dècima, de 12.500 sous, 15 novembre 1322, es prestaren al rei cinquanta mil sous, f 191v. G-3 f. 191rv

Ramon d’Empúries, de l’orde de l’Hospital, atesos els serveis de Gispert Fulcarà, li redueix a un morabatí el cens que fa la casa on habita aquest, situada al carrer de Ruca, 
pròpia de la comanda d’Aiguaviva, 3 desembre 1322. G-3 f. 192rv

Simó de Sexà, capellà de Porqueres, confereix la cura d’aquesta església a Berenguer Moret, 16 novembre 1322. G-3 f. 193
Pere de Solà promet fer el servei d’Arnau de Quadres a Greixenturri, 17 novembre 1322. G-3 f. 193



Bernat de Vilar, clergue de Biert, promet fer el servei d’Arnau de Vilarasa a la mateixa església, 19 novembre 1322. G-3 f. 193
Pere de Ramada, clergue de Púbol, i Guillem Mallol, prometen fer el servei de Vicenç de Roure a la Pera, 20 novembre 1322. G-3 f. 193

Ramon Feliu, sagristà de Mollet, procurador de Guillem Sifred, obtentor d’un dels quatre beneficis fundats per Castelló Sardina a Santa Maria de Castelló, renuncia el seu 
benefici, i Guillem de Santjoan, de Castelló, el confereix a Nicolau Tolosà, que havia renunciat la cura de Vilafant, 24 novembre 1322.

G-3 f. 193v

El bisbe, atès que els frares de l’Hospital no havien nomenat curat a Sant Llorenç de les Arenes, confereix la cura a Guillem Macià, de l’esmentat orde, 24 novembre 1322. G-3 f. 193v-194

Joan Proni, diaca de Llers, promet fer el servei de Ramon Albert en aquesta església, 30 novembre 1322. G-3 f. 194
Bernat de Roques, sagristà, i Guillem Ferrer, domer de Sant Climent de Peralta, prometen fer el servei de Guillem d’Om a la capella de Santa Maria de Peralta, 30 
novembre 1322. G-3 f. 194v

Ramon de Bellsolà, prevere de Sant Privat de Bas, promet fer el servei de Pere de Miars a Sant Daniel, 1 desembre 1322. G-3 f. 194v
Vicenç de Roure renuncia la sagristia de la Pera, que el bisbe confereix a Pere Ros, 2 desembre 1322. G-3 f. 195v-196
El bisbe i el capítol autoritzen Pere de Galliners, prevere de capítol i paborde d’Agost a la Seu a dotar un benefici a la Seu amb la possessió de Gironella, situada a Foixà, 
que es té per la pabordia d’agost i que ell ha comprat després de la mort de Simó de Gironella, a condiciò de que el beneficiat faci a la pabordia cens de 200 diners(sic), 2 
desembre 1322.

G-3 f. 197rv

Ramon d’Empúries, germà i marmessor de Ponç Hug, comte d’Empúries, requereix el bisbe que compel·leixi els altres marmessors a fi d’executar el testament, 3 
desembre 1322. G-3 f. 197v-198

Ramon d’Empúries, dit, fa procura a favor de Salvador Martí, veí de Girona, per als afers de la marmessoria del comte Ponç Hug, 3 desembre 1322. G-3 f. 198-199
El bisbe aprova a Arnau de Caner, de Cassà de la Selva, marmessor de Bernat de Caner clergue, els comptes de la seva marmessoria, 3 desembre 1322. G-3 f. 199v
El bisbe reconeix a Dalmau de Pujals, prevere de capítol, que ha lliurat a Pere Barner, clergue de Cassà de la Selva, 500 sous, destinats a la dotació del benefici de Santa 
Margarida d’aquest lloc, 3 desembre 1322. G-3 f. 200

Berenguer d’Espolla, jurista de Besalú, es dona per pagat als marmessors de Guillem de Vilamarí, bisbe, per raó d’un viatge que féu per ell a València, 6 desembre 1322. G-3 f. 200

Pere de Mirambell, beneficiat de Sant Pere de Besalú, que ha de passar a altres diòcesis, obté lletres testimonials del bisbe, 8 desembre 1322. G-3 f. 200rv
El bisbe confereix la capellania de Cassà de Pelràs a Berenguer de Pedrera, escuder seu, 8 desembre 1322. G-3 f. 200v
Bernat Mateu renuncia la cura de Sant Andreu de Pedrinyà, i Guillem Mallol, un benefici de la Pera, en vista a la seva permuta, 9 desembre 1322. G-3 f. 201
Berenguer de Flaçà, comanador de la casa de l’Hospital d’Aiguaviva firma debitori a Bernat d’Hospital de Castellar, procurador de Guillem de Bach, cavaller del Temple 
difunt, de la pensió deguda a aquest, 14 desembre 1322. G-3 f. 201v

Bernat d’Hospital, dit, firma rebut de 130 sous a l’esmentat Berenguer de Flaçà, 14 desembre 1322. G-3 f. 201v
Pere Galceran i Guillema, esposos de Paret Rufí, firmen debitori al bisbe de 50 sous, per raó de la firma de la borda de Vilareny d’aquest lloc, comprada als marmessors de 
Guillem de Tallada, ciutadà de Girona, 14 desembre 1322. G-3 f. 201v-202

Berenguer de Flaçà, dit, defineix Guillem Ferrer, de Monells, home propi seu, per 30 sous, i aquest es fa home propi del bisbe, 14 desembre 1322. G-3 f. 202
El bisbe absol Pere d’Astmar, clergue d’Argelaguer de l’excomunió incorreguda per haver pres possessió sense llicència del benefici del Mor, el dispensa de jurament 
prestat al prior de Besalú i en rep promesa d’obediència, 17 desembre 1322. G-3 f. 202rv

Ramon Vilaür, fill de Ramon Vilaür d’Arenys d’Empordà, reconeix ser home propi de Gispert Fulcarà, sagristà segon de la Seu, i fer-li una oca de cens, 18 desembre 1322. G-3 f. 202v

El bisbe reconeix a Berenguer Pagès, obtentor del benefici fundat per Pere d’Estanyol a Estanyol, que aquest ha invertit en la dotació del mateix benefici 1.000 sous 
obtinguts de l’establiment d’una terra, 20 desembre 1322. G-3 f. 202v-203

El bisbe confirma a Castelló Terramala la cura de Vilafant, i aquest jura que procurarà permutar-la amb un benefici simple i estudiar gramàtica durant dos anys, 24 
desembre 1322. G-3 f. 203

Guillem de Cornellà, canonge de la Seu, firma rebut a Berenguer de Riquer, de Vilobí, de 130 sous, que li devia Guillem de Vilaüt, cavaller resident a Vilobí, 30 desembre 
1322. G-3 f. 203rv



Arnau de Soler, ardiaca de Besalú, com a capellà de Torroella de Montgrí, apel·la de gràcia papal d’un benefici de Torroella a favor de Berenguer Barrià, clergue d’Elna, 31 
desembre 1322. G-3 f. 203v-204v

El bisbe mana a Bernat de Pols residir el seu benefici de Sant Pere de Besalú, però li permet de fer-ho per substitut, 5 gener (1322) 1323. G-3 f. 204v
Guillem Negre, beneficiat de Vilanant, i Nicolau Plasença, clergue natural de Vilafant, prometen fer el servei de Castelló Terramala, domer de Vilafant, 7 gener (1322) 
1323. G-3 f. 205

Castelló Flandina, de Sant Feliu de la Garriga, amb les seves filles Sibil·la i Elicsenda, es fa home propi del bisbe i promet pagar mitja lliura de cera de cens, 10 gener (1322) 
1323. G-3 f. 205

Pere Flandina, fill de l’anterior i veí de Viladamat, fa semblant reconeixement, 10 gener (1322) 1323. G-3 f. 205
Polet d’Om, del Far, es fa home propi del bisbe, 11 gener (1322) 1323. G-3 f. 205rv
Gispert Fulcarà, vicari general, nomena Ramon de Biure, sagristà de Santa Maria de Lladó per visitar les esglésies de Castelló, 11 gener (1322) 1323. G-3 f. 205v
El bisbe reconeix a Castelló de Coll, clergue de la Seu, que ha lliurat 105 sous que mancaven per a la quantitat de 2.500 deixada per Pere de Font, clergue, en vista a la 
fundació d’un benefici a les Planes, 12 gener (1322) 1323. G-3 f. 205v-206

Pere Ferrer de Cortades, clergue de Vic, obté per gràcia papal la col·lació de la cura de Sant Privat de Bas, 13 gener (1322) 1323. G-3 f. 206rv
El bisbe defineix Elicsenda, filla de Pere Torrent de Sant Sadurní, veïna de Canoves i dona pròpi seva, per vint sous, 13 gener (1322) 1323. G-3 f. 206v
El bisbe confereix la cura de Sant Privat de Bas a Pere Ferrer de Cortades (num. 1568), 14 gener (1322) 1323. G-3 f. 207
Guillem, fill de Pere Pellicer, de Sant Feliu de la Garriga, es fa home propi del bisbe amb cens d’un parell de gallines, 18 gener (1322) 1323. G-3 f. 207
Pere Raonel de Joanetes reconeix deure a Arnau Fulcarà, clergue jurista de Camprodon i capellà del lloc, 30 sous de fruits de la capellania de Joanetes, 22 gener (1322) 
1323. G-3 f. 207rv

Berenguer de Palau, cavaller que havia estat de l’orde del Temple, reconeix a Berenguer de Flaçà, comanador d’Aiguaviva de l’Hospital, haver rebut integrament la pensió 
anual de 1.400 sous que li havia assignat l’arquebisbe de Tarragona, 24 gener (1322) 1323. G-3 f. 207v-208

El bisbe confereix la capellania de Peralada a Bernat de Vilert, canonge de la Seu, les del Far i Arenys d’Empordà a Berenguer de Pau, cabiscol, la de Sant Esteve de Bas a 
Arnau de Soler, ardiaca, la de Palafolls a Guillem de Cornellà, canonge, i la de Sant Feliu de Boada a Gispert Fulcarà, 26 gener (1322) 1323.

G-3  i full després d   

Bernat d’Hospital, procurador de Guillem de Bach, cavaller de l’orde del Temple, firma rebut a Berenguer de Flaçà, comanador d’Aiguaviva de l’Hospital, de 250 sous, per 
les despeses de la seva procura, 27 gener (1322) 1323. G-3 f. 208v-209

Bernat de Torrent, capellà de Sant Miquel de Roca de Crespià i Ramon Vives, clergue, prometen no fer mal a Nicolau Sastre, clergue, i aquest a aquells, 27 gener (1322) 
1323. G-3 f. 209v-210

Guillem de Cornellà, canonge i Bernat Barrau, clergue, procuradors de Berenguer de Pau, cabiscol de la Seu, fan procura a Bernat de Torrent, clergue de Sant Daniel, per 
aplegar els fruits de les prebendes de dit cabiscol, 29 gener (1322) 1323. G-3 f. 210rv

Berenguer Domènec, obtentor del benefici fundat a la Seu per Arnau de Bordils, defineix Ramon, fill de Pere de Mosqueroles, de Cassà de la Selva, home propi seu, per 
100 sous, 31 gener (1322) 1323. G-3 f. 210v-211

El bisbe defineix Miquela, filla de Bernat Oliver de Guàrdia, de Paret Rufí, dona pròpia seva, per 2 sous 8 diners, 31 gener (1322) 1323. G-3 f. 211
Jaume Gil, capellà d’Orriols, confereix a Ramon Gil el diaconil d’aquest lloc, 3 febrer (1322) 1323. G-3 f. 211
Pere Faig i Arnau Serarols, clergues de la Seu, i Berenguer Bou de Madremanya, prenen per àrbitres Pere d’Espolla i Berenguer Domènec, clergues de la Seu en la 
controvèrsia sobre el domini que dits clergues tenen al mas de dit Bou, 3 febrer (1322) 1323. G-3 f. 211rv

Bernat d’Orriols fa procura a Hug de Cruïlles, abat de Sant Feliu de Girona per composar amb el bisbe sobre el “fet d’Orriols” (=garriga entre Bàscara i Orriols, núm. 1525), 
4 febrer (1322) 1323. G-3 f. 211v-212

Guillem Pere de Plaça, clergue del castell de Sales, promet fer el servei de Pere de Puig a la Seu, Sant Daniel i Santa Maria de les Puelles, 5 febrer (1322) 1323. G-3 f. 212

Berenguer Domènec, obtentor del benefici fundat a la Seu per Arnau de Bordils, firma rebut a Berenguer de Carrer, de la Pera, home propi seu, de 66 sous, pel terç de 200 
sous que correspongué a aquest de l’herència de la seva germana Elicsenda, morta sense fills, 7 febrer (1322) 1323, el debitori de dit Carrer, f 212v.

G-3 f. 212

Pere Sabater, domer de Taravaus, promet fer el servei de Joan de Font, beneficiat de la mateixa església, 5 febrer (1322) 1323. G-3 f. 212



Pere de Canet, domer de Canet d’Adri i Bernat Dorca, beneficiat de Salitja, renuncien els seus beneficis en vista a permutar-los, 5 febrer (1322) 1323, a continuació es 
troben les col·lacions. G-3 f. 212v

Berenguer Domènec renuncia el benefici fundat per Arnau de Bordils, clergue a la Seu, que és conferit a Berenguer Domènec, fill de Ramon Domènec de Madremanya, de 
la nissaga de Guillem de Bordils cavaller, 5 febrer (1322) 1323. G-3 f. 213

Bernat Belurs de Besalú firma debitori a Simó de Rocabruna, cavaller, de 300 sous rebuts en préstec, 11 febrer (1322) 1323. G-3 f. 213v
Bernat Belurs de Besalú firma debitori a Pere des Cals, cavaller, de 1.400 sous rebuts en préstec, 11 febrer (1322) 1323. G-3 f. 213v
Pere de Cornellà, cavaller, firma debitori a Bernat Belurs de 700 sous rebuts en préstec, 11 febrer (1322) 1323. G-3 f. 213v
Berenguer Martí, beneficiat de Santa Maria a Juià, firma rebut a Ramon de Juià, fill de Berenguer de Juià cavaller, de 500 sous llegats per al seu benefici, 13 febrer (1322) 
1323. G-3 f. 214

Jaume de Cornellà, cavaller, firma debitori a Dalmau de Pujals, prevere de capítol de la Seu, de 500 sous rebuts en préstec, 13 febrer (1322) 1323. G-3 f. 214v

Ramon de Juià, fill de Berenguer de Juià cavaller, firma rebut a Gispert Fulcarà, sagristà segon de la Seu, de 1.000 sous procedents de la venda del delme de sa Calm feta a 
Ponç de Rocabertí, i d’altres 1.000 sous procedents de satisfacció d’injúries de Brunissenda Deumera d’Albanyà, 13 febrer (1322) 1323.

G-3 f. 214v

Gispert de Pals, cavaller, firma debitori a Bernat de Vilert, ardiaca de Vallespir a Elna, de 500 sous rebuts en préstec 15 febrer 1322 (1323). G-3 f. 215
Berenguer de Castell, clergue de Sant Feliu de Girona, firma debitori al bisbe de 50 sous, import d’una multa que li fou imposada, 15 febrer (1322) 1323. G-3 f. 215
Arnau de Planes, capellà curat de Sant Martí Sacosta de Girona i Arnau de Ribera, beneficiat de Vilamorell, renuncien els seus beneficis a fi de permutar-los, 15 febrer 
(1322) 1323, amb les col·lacions a continuació. G-3 f. 215v

Bonanat Serra, clergue de Porqueres, firma debitori al bisbe de 60 sous, import d’una multa que li ha estat imposada, 15 febrer (1322) 1323. G-3 f. 215v
El bisbe defineix Bonanata, filla de Pere de Masbisbal, de la parròquia de Santa Maria de la Seu de Girona, per 2 sous 8 diners, 16 febrer (1322) 1323. G-3 f. 216
El bisbe defineix Maria, filla de Pere de Puig, de Crespià, per 2 sous 8 diners, 16 febrer (1322) 1323. G-3 f. 216
Pere Sopa requereix el bisbe que el proveeixi de la doma de Taravaus, obtinguda per gràcia papal, 18 febrer (1322) 1323. G-3 f. 216v-217
El bisbe dispensa Arnau Olivera, escolar, fill de prevere i soltera, 18 febrer (1322) 1323. G-3 f. 217
Berenguer d’Olives protesta que és a causa de la malaltia del bisbe que no té l’orde del presbiterat requerida pel seu benefici de Santa Maria de l’Estrada, 19 febrer (1322) 
1323). G-3 f. 218

Tomàs Barrat, ciutadà de Girona, firma a Pere de Puig, majordom del bisbe, rebut de 15 lliures que li devia Ramon de Marcafava, prior de Cruïlles, preu d’un rocí, 21 
febrer (1322) 1323. G-3 f. 217v

Joan Marc promet fer el servei de Francesc de Cardonets a l’hospital de Santa Caterina de Girona, 21 febrer (1322) 1323. G-3 f. 217v

Berenguer Domènec, clergue de la Seu, ven al bisbe la casa que havia estat de Bernat de Cabanelles, sagristà de Celrà, per 550 sous, 22 febrer (1322) 1323. G-3 f. 217v-218v

El bisbe, atès que la casa que hi havia davant del palau episcopal que fou dels beneficiats de Santa Magdalena de la Seu, és necessària per a l’obra que ha fet construir, 
assigna a dits beneficiats la casa que havia estat de Bernat de Cabanelles, dit, 22 febrer (1322) 1323. G-3 f. 218v-220v

El bisbe defineix Pere Figuera, de la Pera, home propi seu, per 50 sous, 22 febrer (1322) 1323. G-3 f. 220v
Ramon Mora de Franciac, enfranquit per Ramon Ordina, beneficiat de Sant Llorenç de la Seu, es fa home propi de Guillem de Cornellà, paborde de Novembre de la 
mateixa seu, 22 febrer (1322) 1323. G-3 f. 221

Bernat de Vilert, ardiaca de Vallespir a Elna, firma debitori de 4.000 sous a Jaume de Palau, cavaller, 26 febrer (1322) 1323. G-3 f. 221
Francesc de Vilert, cavaller, firma debitori a Bernat de Vilert, ardiaca de Vallespir, de 4.000 sous rebuts en préstec, 26 febrer (1322) 1323. G-3 f. 221rv
Guillem de Frigola, batlle de la Bisbal, enfranqueix Berenguer Corredor i altres persones que s’enumeren, que passen a ser persones pròpies del bisbe, i aquest li remet 
totes les demandes que pugués fer-li, 26 febrer (1322) 1323. G-3 f. 221v-222

El bisbe nomena Berenguer de Vilar per a un benefici de Vilanova, amb dispensa d’edat, 28 febrer (1322) 1323. G-3 f. 222rv



Bernat de Güell, ardiaca de la Selva, i Gispert Fulcarà, sagristà segon de la Seu i Bernat de Llach, prevere de capítol, marmessors del bisbe Guillem de Vilamarí, venen al 
bisbe el feu que Simonet de Trilla, fill de Simó de Trilla cavaller té a les parròquies de Santa Eugènia de Vila-romà i Sant Mateu de Vall-llobrega, amb el capmas d’Aguilar, i 
tota la possessió que Simó d’Aguilar, nebot de dit Simó de Trilla havia comprat a Arnau de Ribera, cavaller de Calonge, feu que l’esmentat bisbe havia comprat a 
Berenguer de Cruïlles fill de Gilabert de Cruïlles, per 3.600 sous, 28 febrer (1322) 1323.

G-3 f. 222v-224

El bisbe firma debitori als anteriors de 1.500 sous, 28 febrer (1322) 1323. G-3 f. 224
El bisbe firma rebut als dits marmessors de 2.044 sous procedents de l’aigualeix d’Ullà, 28 febrer 1322) 1323. G-3 f. 224v
Francesc Mitjà promet fer el servei de Guillem de Vilarig, canonge, a al seu, 1 març (1322) 1323. G-3 f. 224v
Pere de Miars, paborde de l’Almoina del pa de la Seu, defineix Ramon Pere Guillem, de Sant Sadurní, que passa a ser home propi del bisbe, 2 març. G-3 f. 224v
Gispert Fulcarà, vicari general, confirma a Pere Andreu Ferran la doma de Sant Jaume (sic) d’Avinyonet, 4 març (1322) 1323. G-3 f. 225

Guillem Pere de Quintana, clergue de Sant Antoní, i Simon Serra, clergue de Sant Tou de Jou renúncien els seus beneficis en vista a permutar-los, 4 març (1322) 1323. G-3 f. 225

Llorenç de Puig, beneficiat de Santa Clara de Castelló, promet fer el servei de de Pere Merlot a Santa Maria de Castelló, 5 març (1322) 1323. G-3 f. 225rv
El bisbe defineix Margarida, filla de Ramon de Casadevall, de Madremanya, per 2 sous 8 diners, 7 març (1322) 1323. G-3 f. 225v
El bisbe, a precs dels prohoms de Camprodon, disposa que la dedicació de l’església de Santa Maria no se celebri l’endemà de Sant Martí, sinó  el diumenge següent, 9 
març (1322) 1323. G-3 f. 225v

Cetus de Perusa i Poncet d’Illa, cursors del papa, firmen a Bernat Barrau clergue, rebut de 9 lliures i mitja per deu dies i dos animals de lloguer, 9 març (1322) 1323. G-3 f. 225v

Dispensa de jurament temerari a favor de Ramon Raditor, sagristà de Palau-saverdera, que havia promès permutar un benefici, 10 març 1322. G-3 f. 226
El bisbe, a fi d’executar el testament de Pere Burgués, ciutadà de Girona que havia instituit hereus els pobres, aprova els comptes presentats per Guillem de Quer, nebot 
de dit difunt, 12 març (1322) 1323. G-3 f. 226rv

Diversos senyors de Berenguer Cordella, de Vilafreser, el defineixen per 40 sous, 17 març (1322) 1323. G-3 f. 226v
L’abat Ramon de Camprodon presenta Bernat de Puig per a la cura de Greixenturri, 18 març (1322) 1323. G-3 f. 226v-227
Gispert Fulcarà, sagristà segon de la Seu, permuta amb Pere de Miars el forn de Ruca propi de la seva sagristia per uns censos que s’enumeren, 16 novembre 1322, el 
sagristà obtingué també en vitalici el pa necessari per casa seva. G-3 f. 227rv

Pere Eixamèn, clergue conjugat de Girona, empresonat per homicidi de Ramon Ferrer, questor, és donat a manlleuta, 14 agost 1320. G-3 f. 229-230v
Pere Eixamèn, que havia al·legat no ser clergue, reconeix ésser-ho, i fa dipòsit de 100 lliures, 14 agost 1320. G-3 f. 231-232v
Pere Eixamèn firma rebut de les referides 100 lliures, 23 octubre 1320. G-3 f. 233
Bernat de Llach, administrador del ferial de la Seu permuta amb Pere de Miars, paborde de l’Almoina del Pa, el mas Agret de Riudellots de la Selva, per una feixa de terra 
dita Rovira, del mateix lloc, 7 juliol 1322. G-3 f. 235-236

Gispert Fulcarà, sagristà segon de la Seu, permuta amb Pere de Miars, paborde de l’Almoina del Pa el forn de Ruca de Girona per diversos censos que s’enumeren, sobre 
cases de Girona, 16 novembre 1322. G-3 f. 237-239

Pere de Miars concedeix a Gispert Fulcarà en vitalici el pa que necessiti per la seva família, 16 novembre 1322. G-3 final
Berenguer Teixidor, comanador de l’hospital de Castellò, que ha rebut lletres del cardenal Pere, del títol de Sant Marc, penitencier papal, insta del vicari general Pere 
Vilana l’absoluciò d’excomunió incorreguda per desobediència a ordres del rei, 23 març 1386, amb còpia de les lletres del penitencier. G-4 f. 1-3

Registre de diverses absolucions d’irregularitat 1386, el f 5 conté notes d’index i el f 6 és en blanc. G-4 f. 4v
El capítol de la Seu reconeix al bisbe Pere de Rocabertí que dels diners que aquest devia a la dignitat episcopal, tan per raó de l’herència del bisbe Bernat predecessor seu 
com de la compra al comte d’Empúries del bovatge, que pujava a 22.500 sous, n’ha invertit 12.165 en la construcció d’una torre i molí prop del castell de la Bisbal amb 
consentiment del mateix capítol, 11 juny 1323.

G-4 f. 7

El bisbe i el capítol de la Seu, atès que el rei Jaume ha venut a la Seu de Girona el castell de Pals, fan procura a Arnau de Mont-rodon per prendre’n possessió, 29 març 
1323. G-4 f. 8rv

Simó de Sexà, executor sotsdelegat, dona possessió a Pere de Femada de la cura de Sant Iscle d’Empordà, obtinguda per gràcia papal, 30 març 1323. G-4 f. 9rv



Bernat de Banyoles, ciutadà de Girona, firma rebut a Pere de Puig, majordom del bisbe, de 500 sous, part dels 640 que li devia el prior de Sant Miquel de Cruïlles, 30 març 
1323. G-4 f. 9v-10

El bisbe defineix a Mateu Ferrer, domer de la Bisbal, els comptes del temps que havia regit el castell de la Bisbal, 31 març 1323. G-4 f. 10rv
El bisbe i el capítol de la Seu ordenen a Dalmau de Pujals i Bernat de Llach, preveres de capítol, pagar a Simó de Forest, porter reial, 100.000 sous de la dècima concedida 
pel papa Climent durant sis anys pel subsidi de Terra Santa, 31 març 1323. G-4 f. 10v-11

El bisbe dispensa Berenguer Savanera, sagristà de Bellcaire, de jurament temerari per haver promès permutar el seu benefici, 1 abril 1323. G-4 f. 11

El bisbe defineix a Berenguer de Galliners, fill de Ramon de Galliners cavaller, les injúries contra Ponç de Súbils, enfermer del monestir de Banyoles, 4 abril 1323. G-4 f. 11rv

El bisbe i el capítol defineixen a Arnau de Mont-rodon, canonge, els comptes de la pabordia de Castelló, 10 abril 1323. G-4 f. 11v-12
Pere Sunyer, sergent de l’orde del Temple, requereix el bisbe d’executar una provisió papal referent a la seva sustentació, 9 abril 1323. G-4 f. 12v
Bonanat de Roca, diaca del Mercadal, promet fer el servei de Baldrà de Soler, canonge, 9 abril 1323. G-4 f. 12v
Ramon Xatmar presenta Guillem Sala per al benefici del monestir d’Amer de patronat del castell de Cartellà, 9 abril 1323. G-4 f. 12v-13
Guillem Trobat, beneficiat de Sant Pere Pescador, firma debitori a Ponç Camallera, domer del mateix lloc, de 16 sous rebuts en préstec, 10 abril 1323. G-4 f. 13
El capítol de la Seu dona el seu consentiment al bisbe a fi que aquest pugui autoritzar a Ramon de Prat, clergue de Sant Pol de la Bisbal, a dotar un benefici amb una casa i 
terres situades a Sant Pol, 10 abril 1323. G-4 f. 13rv

El bisbe accepta la presentació de Bernat Fortià per al benefici de Sant Joan de Vilamalla, 10 abril 1323. G-4 f. 14

El bisbe, amb autorització de l’arquebisbe de Tarragona, dona llicència a Pere de Galliners, prevere de capítol de la Seu, per dotar un benefici a la mateixa seu amb tres 
masos de Sant Romà de Sedillà que es tenen en feu per la mitra i que ha comprat als marmessors de Simó de Gironella, 10 abril 1323.

G-4 f. 14rv

El bisbe i el capítol confirmen les pabordíes, excepte la de Castelló, per a la qual nomenen administradors Berenguer de Pau, cabiscol i Arnau de Mont-rodon canonge, 10 
abril 1323. G-4 f. 14v-15v

Guillem de Riera es fa conferir la doma de Montagut, aconseguida per gràcia papal, 10 abril 1323. G-4 f. 15v-16v
El bisbe i el capítol fan procura a favor d’Arnau de Mont-rodon, canonge, per aplegar els fruits del castell de Pals,15 abril 1323. G-4 f. 17
El bisbe remet a Mosse Abraham i altres jueus de la Bisbal que s’enumeren els delictes d’usura, per 2.000 sous, dels quals en rep 1.000, 15 abril 1323. G-4 f. 17-18
El bisbe aprova la distribució que Pere d’Armentera, domer de la Bisbal, ha fet dels béns de Bernat d’Estanyol, 14 abril 1323. G-4 f. 18rv
El bisbe defineix Bernat, fill de Berenguer d’Estrabau, home propi seu per la meitat, per 5 sous, 15 abril 1323. G-4 f. 18v
El bisbe dispensa Francesc Moresc, fill de prevere i soltera, per a tonsura, 18 abril 1323. G-4 f. 18v
Ermessenda, filla de Peregrí de Soler, de Santa Coloma de Farners, es fa dona pròpia de Gispert Fulcarà, sagristà de la Seu, per haver-se casat al mas Rodor de Vilobí, 19 
abril 1323. G-4 f. 18v-19

Mestre Jaume de Faveran firma rebut a Gispert Fulcarà i Bernat de Llach, marmessors del bisbe Guillem de Vilamarí, de 10 lliures per raó de la tomba del mateix bisbe, 20 
abril 1323. G-4 f. 19

El bisbe fa procura a Pere Barbut per afers a la cúria romana, 20 abril 1323. G-4 f. 19rv
Bonanat de Roca, clergue del Mercadal, jura fer el servei de Berenguer Ariol, clergue de la Seu, 21 abril 1323. G-4 f. 19v

El bisbe concedeix llicència a Ramon de Prat, clergue de Sant Pol de la Bisbal, per dotar un benefici amb cases que fan cens a la mitra, 25 abril 1323, cf. num 16. G-4 f. 19v-20v

El bisbe concedeix llicència a Ramon de Prat, clergue de Sant Pol de la Bisbal, per augmentar l’anterior benefici amb una terra que es té per l’església de Sant Pol de la 
Bisbal, 25 abril 1323. G-4 f. 20v-21

Ramon de Prat, clergue de Sant Pol de la Bisbal, dota un benefici en aquesta església, dotat amb 15 migeres censals de blat sobre terres que es descriuen, una casa de 
Sant Pol i tres terres de Sant Pol, 25 abril 1323. G-4 f. 21v-25

Bernat Moner, sastre de Crespià, es fa home propi del bisbe, 26 abril 1323. G-4 f. 25v
Berenguer Vicenç, de la Pera, es fa home propi del bisbe, per haver aquest fet una compra a Guillem Sunyer de Medinyà, 28 abril 1323. G-4 f. 25v



El bisbe confereix a Ramon Grasset, clergue de la capella de Santa Magdalena, i Pere Batlle, clergue de la capella de Castelló, els nous beneficis instituits pel sagristà i 
domers a Santa Maria de Castelló, 28 abril 1323. G-4 f. 26

El bisbe fa procura a Pere Capmany, clergue de la Bisbal, per a la causa que la comtessa d’Empúries i Huguet de Santa Pau mouen contra la concessió reial de mercat a la 
Bisbal, 28 abril 1323. G-4 f. 26rv

El bisbe remet a Pere de Cornellà, cavaller, les injúries fetes a Arnau de Perdigó, canonge de Vilabertran, 1 maig 1323. G-4 f. 26v-27
Pere de Cornellà, fill de Jaume de Cornellà cavaller, reconeix deure a Bernat de Roura, de Segúries, 20 lliures, preu d’un mul, 2 maig 1323. G-4 f. 27
Pere Rossell, clergue de l’Armentera, promet fer el servei de Pere Salvà, domer d’aquest lloc, 3 maig 1323. G-4 f. 27
Bernat de Vilert, canonge i capellà de Sant Martí de Llaneres, ven a Ponç de Pla, domer de Vulpellac, les rendes de la capellania per tres anys, per 156 sous anuals, 3 maig 
1323. G-4 f. 27rv

Bernat Barrau, rector de l’hospital de la Seu i comissari episcopal, dona possessió a Guillem de Puig, prepòsit electe de Sant Martí Sacosta, del seu càrrec, 7 maig 1323. G-4 f. 27v-28

El bisbe confirma a Berenguer de Caselles la cura de Santa Maria de l’Estela, conferida per Ramon, prior de Santa Maria de Lladó, 7 maig 1323. G-4 f. 28
Pere Domènec, clergue de Solius, promet fer el servei de Bernat Sifre, diaca de Solius, 10 maig 1323. G-4 f. 28rv
Ramon Bou, canonge de la Seu de Barcelona, confereix el benefici de Sant Pere de dita seu a Ramon Boter, clergue de Girona, 12 maig 1323. G-4 f. 28v

Francesc Ferrer de Fornells firma debitori a Guillem de Cornellà, canonge de la Seu de 105 sous de les rendes del ferial de la Seu a Fornells qeu ha comprat, 14 maig 1323. G-4 f. 29

Francesc Porter, que ha estat privat de la doma de Beget pel bisbe i ha apel·lat al papa, renuncia l’apel·lació, 14 maig 1323. G-4 f. 29rv
El bisbe defineix a Francesc Porter, dit, 200 sous de multa imposats junt amb la privació de la doma de Beget, 14 maig 1323. G-4 f. 29v-20

El bisbe remet a Dalmau de Pujals, prevere de capítol, el terç del delme de Ventajol i Merlant que es proposa comprar a Ramon de Prat de Besalú, 16 maig 1323. G-4 f. 30

El bisbe, atès que Ponç Hug, comte d’Empúries, ha instituït vuit beneficis a la capella del castell de Bellcaire, confirma la institució, 17 maig 1323. G-4 f. 30rv
Bernat Jaspert de Sant Sadurní, definit per l’abat de Sant Miquel de Fluvià, es fa home propi del bisbe junt amb la seva esposa Agnès, 18 maig 1323. G-4 f. 30v

Joan Galceran, amb presentació del comte Malgaulí d’Empúries, sol·licita ser admès al priorat de la capella del castell de Bellcaire i presta obediència, 17 maig 1323. G-4 f. 30v-31

El bisbe confirma a Berenguer Ledars un benefici de la capella del castell de Bellcaire, a presentació de Joan Galceran, dit, 17 maig 1323. G-4 f. 31
Ramon Arnau de Masó, batlle de Crespià, firma debitori a Jaume Ferrer, prever de capítol i abans majordom espiscopal, de 300 sous de rendes episcopals de Crespià, 17 
maig 1323. G-4 f. 32rv

El bisbe confirma a Pere Brugada el diaconil de Sant Miquel de Pera, 18 maig 1323. G-4 f. 31v
El bisbe confirma a Bernat Serra la cura de Santa Maria de Rocacorba, 20 maig 1323. G-4 f. 31v
Berenguer Mercer, clergue de Sant Iscle d’Empordà, promet estudiar gramàtica durant dos anys fora del bisbat, i Pere Amat, clergue de Bellcaire, promet fer el seu servei, 
20 maig 1323. G-4 f. 31v

Francesc Cardonet promet fer el servei de misses de Marquès Llogaia a la capella de Santa Maria de les Puelles de Girona i tenir cura de la vinya del benefici, 23 maig 
1323. G-4 f. 32

Els obtentors de beneficis de Sant Salvador de Puigalder, Sant Grau del castell d’Hostoles, Sant Daniel, Rocacorba i Amer fundats per Ermessenda de Cartellà, venen a 
Arnau de Masdemont i Arnau Nadal, de Riudarenes, els delmes que dita Ermessenda rebia a Vidreres durant cinc anys per 1.200 sous anuals, 4 juny 1323.

G-4 f. 32-33

Ramon de Marcafava, prior del monestir de Cruïlles, defineix al bisbe Guillem Vinyes de Sant Sadurní, 23 maig 1323. G-4 f. 33
Guillem de Vinyes de Sant Sadurní, dit, es fa home propi del bisbe, 24 maig 1323. G-4 f. 33rv
Guillem Boulomar requereix el bisbe perquè li confereixi la doma de Vilanant, que ha conseguit per gràcia papal, 26 maig 1323. G-4 f. 33v-34
Arnau de Vila promet fer el servei de Bernat de Puig a l’església de Greixenturri, 28 maig 1323. G-4 f. 34
Nicolau de Roca, clergue, i Pere Sureda i Bernat de Creixell, tots de Lloret, firmen debitori a Guillem de Cornellà, canonge, de 14 lliures, part del preu de 24 pel que li 
havien comprat un breviari, 29 maig 1323. G-4 f. 34



Berenguer Ferrer, beneficiat de la capella de Sant Miquel de Terrades, parròquia de Bàscara, promet fer el servei de Pere Bernat de Vila, sagristà de Saus, 30 maig 1323. G-4 f. 34v

El bisbe confirma la institució del benefici de Santa Maria, feta per Bernat Batlle, clergue, a la parroquial de Vilavenut, i el confereix a Ramon Ricard, 1 juny 1323. G-4 f. 35rv

Jaume de Riera, ciutadà de Girona, reconeix tenir en comanda per Gispert Fulcarà, vicari general, diversos objectes que havien estat de Bernat Besalú, ciutadà de Girona i 
que ha de vendre, 2 juny 1323. G-4 f. 36

Berenguer Bou, de Madremanya, obtentor de gràcia papal, declara que no vol acceptar el benefici de Sant Miquel del Mont, situat a la parròquia de Santa Margarida de 
Bianya, 2 juny 1323. G-4 f. 36

Guillema Olivera, viuda d’Arnau Arbert de Corçà, i el seu fill Guillem firmen rebut a Gispert Fulcarà de 300 sous, esmena per la mort de dit Arnau, causada pel comte 
d’Empúries, 3 juny 1323. G-4 f. 36v

Elicsenda, viuda de Bartomeu Palau de Corçà i el seu fill Bernat, firmen rebut a Gispert Fulcarà de 300 sous, esmena per la mort de dit Arnau, causada pel comte 
d’Empúries, per 300 sous, 3 juny 1323. G-4 f. 36v

Pere Blanc renuncia per causa de permuta un benefici de Sant Llorenç de la Muga, i Bartomeu de Roure, la cura de Santa Fe dels Solers, 8 juny 1323, a continuació, les 
col·lacions. G-4 f. 36v

Bernat Metge, diaca de Santa Eugènia de Vila-romà, promet fer el servei de Bernat de Gironella a la capella del castell de Vila-romà, 9 juny 1323. G-4 f. 37
Gispert Fulcarà firma a Dalmau de Cros de Parlavà rebut de 300 sous, part de les rendes de Parlavà que aquest havia comprat, 9 juny 1323. G-4 f. 37v
Bernat Batlle, clergue d’Espinavessa que serveix a Vilafant per Bernat de Camós, promet satisfer al bisbe 450 sous destinats a augmentar el dit benefici de Vilafant i 
procedents de les rendes del mateix, 10 juny 1323. G-4 f. 37v

Arnau de Pou, del Sallent, comprador de les rendes de la capellania de Mieres, firma debitori de 130 sous, de les mateixes rendes, 11 juny 1323. G-4 f. 37v
El bisbe i el capítol aproven a Arnau de Mont-rodon, canonge, els comptes de certa quantitat de diners procedents de la dècima, i en donen 200 sous a Bernat Barrau, 
clergue, 11 juny 1323. G-4 f. 38

El capítol reconeix al bisbe que dels diners que aquest deu a la dignitat episcopal ha posat a la torre i molí que ha construit a la Bisbal 12.165 sous, 11 juny 1323, cf núm. 
1637. G-4 f. 38rv

El bisbe confereix a Berenguer de Pedrera, escuder seu, la capellania de Sant Pere Sacosta, 11 juny 1323. G-4 f. 38v
El bisbe comissiona Berenguer Cervià, clergue, per fer de notari a les enquestes que ha de fer Ramon de Biure, sagristà de Lladó, als monestirs de Roses i Cervià, 14 juny 
1323. G-4 f. 38v

Berenguer de Pau, cavaller, fa procura a favor de Ramon de Palau, per a la causa que es proposa d’introduir contra els marmessors de Malgaulí, comte d’Empúries, 16 
juny 1323. G-4 f. 38v

El bisbe aprova a Bernat Barrau clergue els comptes de subsidi que li han donat prelats i clergues del bisbat, 18 juny 1323. G-4 f. 39
Gispert Fulcarà, a requesta d’Arnau Vidal, clergue, dona per presentades lletres del papa que confereixen a aquest un benefici de Pineda, 18 juny 1323. G-4 f. 39rv
Guillem de Rupellars promet fer el servei de Berenguer de Roca, rector d’Arbúcies, 20 juny 1323. G-4 f. 40
Bernat Cehià promet fer el servei de Berenguer Sastre, sagristà de Garrigoles, 20 juny 1323. G-4 f. 40
Pere Ramon de Pujol, beneficiat de Santa Maria de Rocacorba, promet fer el servei de Bernat Serra a la mateixa església, 20 juny 1323. G-4 f. 40
Bernat Guerau promet fer el servei de Guillem Arnau, sagristà de Bordils, 21 juny 1323. G-4 f. 40rv
Ramon de Bruguera, diaca de Fontanilles, promet aplegar fidelment les rendes de la casa de l’Hospital d’Aiguaviva a Fontanilles, 27 juny 1323. G-4 f. 40v
Arnau de Lloret promet fer el servei de Bernat de Puig, domer de Sant Martí de Campmajor, 27 juny 1323. G-4 f. 40v
Bernat de Bruguera, prior de Santa Maria de Cervià, jura obediència al bisbe, 30 juny 1323. G-4 f. 40v-41
Bernat Celoni, beneficiat de Sant Jaume de Soler, parròquia de Vilanant, promet fer el servei de Guillem Baldomar, domer de Vilanant, 1 juliol 1323. G-4 f. 41rv
El bisbe, abans de firmar al prior de Lladó l’establiment del mas d’Olives, parròquia de Lladó, protesta que no vol remetre a dit prior la pena incorreguda per haver jurat 
en l’escriptura corresponent, 2 juliol 1323. G-4 f. 41v

Pere de Miars, paborde de l’Almoina del Pa defineix Arnau Vives de Cassà de la Selva, que es fa home propi del bisbe, 3 juliol 1323. G-4 f. 41v-42



Ponç Albert, prevere de capítol i marmessor de Guillem Gaufred, tresorer de la Seu, lliura al bisbe i capítol dos bacins d’argent destinat per dit tresorer al servei de l’altar 
major de la mateixa seu, 7 juliol 1323. G-4 f. 42

Ponç de Cornellà fa procura a favor de Bonanat Ferrer, clergue, per cobrar una quantitat a Peratallada, 7 juliol 1323. G-4 f. 42
El bisbe defineix Elicsenda, filla de Berenguer Ferrer de Paret Rufí per 2 sous 8 diners, 8 juliol 1323. G-4 f. 42v
El bisbe confirma a Guillem Roig i Pere Vesià uns beneficis de la capella del castell de Bellcaire, 8 juliol 1323. G-4 f. 42v
El bisbe, que ha erigit església parroquial a Blanes, amb certes clàusules per al cas que cresqués la població, estableix el benefici del claver per a ajudar el rector, a 
presentació de l’abat de Breda, i en determina les obligacions, 8 juliol 1323. G-4 f. 42v-45v

Ramon d’Abella, beneficiat de Banyoles, promet fer el servei del rector de Guèmol i administrar-ne les rendes que han estat segrestades, 11 juliol 1323. G-4 f. 45v-46
Pere Bauloví, clergue de Sant Nazari, promet administrar aquesta capella, 13 juliol 1323. G-4 f. 46
El capítol de la Seu fa procura a favor de Simó de Sexà, canonge, per a assistir a les corts de Barcelona, 17 juliol 1323. G-4 f. 46
El bisbe fa procura a favor de Bernat de Vilert, ardiaca de Vallespir a Elna i canonge de la Seu per a les mateixes corts, 17 juliol 1323. G-4 f. 46v
Els abats de la diòcesi fan procura a favor de Dalmau, abat de Santa Maria de Roses, i Ramon de Coll, sagristà del monestir de Banyoles, per a les mateixes corts, 19 juliol 
1323. G-4 f. 47

Joan Ferrer, prevere de Girona, que ha obtingut del papa un benefici de menys de 100 lliures torneses, havent-se d’absentar del bisbat, fa procura a diversos clergues per 
a acceptar el benefici que li sigui conferit, 21 juliol 1323. G-4 f. 47v-49

Pere de Llavanera, clergue de Crespià, que ha rebut gràcia papal de les capellanies que foren de Pere de Mont, canonge de la Seu, les renuncia, però manté el dret a rebre 
els beneficis que fossin a col·lació de les dites capellanies, 26 juliol 1323. G-4 f. 49v

El capítol de la Seu concedeix al bisbe que un cens de blat que aquest ha comprat sobre el delme de Sils es pugui destinar a l’ornament de l’altar de Santa Marta que el 
mateix bisbe ha edificat a la Seu, 28 juliol 1323. G-4 f. 49v-50

El bisbe defineix Pere Lluqués i Ermessenda, de Domeny, parròquia de Paret Rufí, persones pròpies seves, per 60 sous, 28 juliol 1323. G-4 f. 50
Pere Domènec, majordom del bisbe, firma rebut a Ramon de Torroella de Mont-ras, cavaller, de 500 sous, part dels 1.000 dels que tenia firmat debitori al bisbe, 1 agost 
1323. G-4 f. 50

Ramon Pellicer promet fer el servei de Perpinyà Seguer a la parroquial de Peralada, 2 agost 1323. G-4 f. 50rv
Berenguer Vilert, clergue de Vilamarí, firma debitori a Guillem de Cornellà, canonge de la Seu, de 400 sous, rebuts en préstec, 8 agost 1323. G-4 f. 52

El bisbe, atès que el monestir de Sant Daniel s’ha obligat en 1.185 sous per la compra del mas Bremon de Vilablareix i que Cília, filla d’Ademar de Montpalau i Agnès, filla 
de Guillem de Mata resideixen al monestir sense hàbit i prometeren donar una quantitat a la casa, ordena que d’aquesta quantitat es pagui el deute, 8 agost 1323.

G-4 f. 52-53

El bisbe, sabent que l’abadessa i monges de Sant Daniel reben porció del celler de la casa i la dissipen, mana que la rebin per mà del procurador del monestir i no 
interfereixin l’administració temporal, 11 agost 1323, amb nota de la publicació feta al monestir. G-4 f. 53v-54v

Pere Berenguer Estruch, fill de Bernat Estruch de Campllong, i Bernat de Sant Pau, obtentor del benefici fundat a Campllong per Arnau de Campllong, del que dit Pere 
Berenguer té el dret de presentació, exposen que Guillem de Campllong havia manat instituir un altre benefici, del que també dit Pere Berenguer tindría el dret de 
presentació, dotat amb 12 vessanes de terra estèrils; el bisbe uneix els dos beneficis, 15 agost 1323.

G-4 f. 54v-55

El bisbe confereix a Guillem de Cornellà, canonge, la capellania de Sant Feliu de la Garriga, 16 agost 1323. G-4 f. 55v
El bisbe accepta la renúncia de Guillem Bernat a la doma de Vilademuls, 16 agost 1323. G-4 f. 55v
Ramon de Guardiola, capellà d’Albanyà, confereix la cura de Pincaró a Guillem de Rodó, 27 agost 1323. G-4 f. 56
Berenguer de Pau, cabiscol de la Seu, que ha instituit un benefici a l’altar de les Onze Mil verges de la Seu, dotat amb delmes de Tor, el confereix a Bernat de Torrent, 29 
agost 1323. G-4 f. 56rv

El bisbe substitueix a Bernat de Vilert, procurador seu a les corts de Barcelona (num. 1734) Simó de Sexà, canonge, per causa de malaltia del primer, 30 agost 1323. G-4 f. 56v-57

Ramon de Marcafava, prior de Sant Miquel de Cruïlles, firma a Ramon Tirany i Ramon Palafrugella la compra del camp de na Torta, part del mas Pla de Corçà que han fet a 
Berenguer Domènec i altres, 9 setembre 1323. G-4 l després de f. 

Joan Simó renuncia el benefici de Santa Maria de Centenys, de presentació de l’hereu del mas Simó del mateix lloc, que és conferit a Guillem Simó, 9 setembre 1323. G-4 f. 59



El bisbe, atès que Pere Dorca, de Cassà de la Selva i la seva esposa Maria havien venut a Bernat de Caner, clergue, una tasca sobre una terra situada a Asclet, amb pacte de 
poder redimir-la durant deu anys, per 1.000 sous, prorroga als venedors el dret de poder rescatar la tasca venuda, 9 setembre 1323.

G-4 f. 59v- 60

Bernat de Vilert, ardiaca de Vallespir a Elna, confereix a Pere Coc un benefici d’Elna, i aquest renuncia la cura de Beget, 11 setembre 1323. G-4 f. 60v
El capellà de Beget confereix la doma del lloc a Amat de Vinyals, 12 setembre 1323. G-4 f. 60v-61
Gispert Fulcarà, vicari general, confirma a Berenguer de Cies la doma de Vilajoan, 14 setembre 1323. G-4 f. 61

Guillem de Cornellà, canonge de la Seu, fa procura a favor de Ramon Ferrer, clergue, per rebre els fruits de la capellania de Sant Feliu de la Garriga, 16 setembre 1323. G-4 f. 61rv

Gispert Fulcarà, vicari general, confirma la presentació feta per Guillema, viuda de Ponç de Prat, propietària del mas Prat de Sant Pol de la Bisbal, de Ramon de Prat per al 
benefici recentment fundat per Ramon de Prat, clergue difunt, a l’església de Sant Pol, 18 setembre 1323. G-4 f. 61v-62

Bartomeu Conill, sotscapellà de Sant Feliu de Girona i Berenguer d’Oliba, diaca de Bescanó, renuncien els seus beneficis en vista a permutar-los, amb les successives 
col·lacions, 18 setembre 1323. G-4 f. 62rv

El vicari general confirma a Guillem Simó el benefici fundat a la capella de Sant Marc de Castelló per Joan Julià, 19 setembre 1323. G-4 f. 62v
Guillem Ripoll de Camprodon jura reunir les condicions per a la tonsura que sol·licita, 22 setembre 1323. G-4 f. 62v
El bisbe, atesa la vacant de les capellanies que obtenia Joan, arquebisbe de Toledo, abans de la seva promoció, nomena Antoni de Colell administrador de les mateixes, 23 
setembre 1323. G-4 f. 62v-64

El bisbe pren mesures en vista de l’endeutament del monestir de Sant Miquel de Cruïlles, 27 setembre 1323. G-4 l després de f. 
Guillem de Vilarig, canonge de la Seu, fa procura general a favor de Gispert Fulcarà i Dalmau de Pujals, per motiu d’absència del bisbat, 27 setembre 1323, amb 
modificació, f 66v. G-4 f. 65v-66

Guillem de Vilarig, dit, firma debitori de 500 sous als marmessors de Ramon de Vilarig, ardiaca de la Seu, 27 setembre 1323, reiterat a f 66v. G-4 f. 66
Guillem de Vilarig, dit, aprova a Castelló de Coll, clergue, els comptes de tots els fruits seus que li ha administrat, 30 setembre 1323. G-4 f. 66
Guillem d’Alou promet fer el servei de Pere de Cors a Sant Feliu de Girona, 3 octubre 1323. G-4 f. 66v
El vicari general confirma a Dalmau Batlle la cura de Sant Andreu de Llorona, 3 octubre 1323. G-4 f. 66v
Pere Capmany, notari episcopal, substitueix Pere Lluqués, veí de Girona, per fer de notari en processos, 4 octubre 1323. G-4 f. 67
Arnau de Soler, ardiaca de la Seu, firma debitori per causa de préstec al bisbe, de 1.600 blanques de Tours i 1.100 blanques de Barcelona per al cimbori de plata que fa al 
damunt de l’altar major de la Seu, pels que obliga els seus llibres i plata, 8 octubre 1323. G-4 f. 67

Arnau de Soler, ardiaca de la Seu, firma rebut a Bernat de Llach, Dalmau de Pujals i Arnau de Palol, tresorer, de la quantitat anterior, 11 octubre 1323. G-4 f. 67v
Bernat de Güell, ardiaca de la Selva, firma debitori a Gispert Fulcarà i Bernat de Llach, marmessors del bisbe Guillem de Vilamarí, de 1.000 blanques de Barcelona, rebudes 
en concepte de préstec, 11 octubre 1323, reiterada f 69. G-4 f. 67v

Berenguer de Pau, cabiscol de la Seu, fa procura a Ramon de Bianya, cambrer de Sant Joan de les Abadesses i Arnau Esquert, canonge de Mallorca, que es troben a la 
cúria pontificia, per renunciar la seva prebenda, cas que el papa li vulgués conferir les capellanies de Peralada i altres, vacants a la cúria papal que havia tingut Joan, 
arquebisbe de Toledo, 11 octubre 1323.

G-4 f. 68

Berenguer de Pau, cabiscol de la Seu, fa poders generals a Bernat de Torrent beneficiat de la Seu, 18 octubre 1323. G-4 f. 69
Ferrer de Vall, sagristà de Juià, firma debitori al bisbe de 600 sous, per una dispensa rebuda del prelat, 20 octubre 1323. G-4 f. 69
Nicolau de Turon, sotsdiaca, promet fer el servei del cor per Pere de Mont, canonge de la Seu, 24 octubre 1323. G-4 f. 69v
Berenguer de Bosch renuncia la sagristia de Cartellà, 24 octubre 1323. G-4 f. 69v
Berenguer Ariol, obtentor del benefici fundat per Bernat de Sobirànigues, clergue, a la Seu, firma rebut a Pere de Miars, capellà de Sant Daniel, de 130 sous procedents 
dels establiments del seu benefici, 28 octubre 1323. G-4 f. 69v-70

Pere Oliver resigna un benefici d’Orriols, 28 octubre 1323. G-4 f. 70

Pere de Miars, capellà de Sant Daniel, firma debitori a Pere de Miars, paborde de l’Almoina, de 23 lliures, preu d’un mul que li ha comprat, 30 octubre 1323. G-4 f. 70



Pere Sabater, claver de Cassà de la Selva, promet fer el servei de Pere de Camp, clergue de Cassà que té llicència d’absentar-se per causa d’estudi, 30 octubre 1323. G-4 f. 70

Bernat d’Orriols, cavaller, presenta Bernat Salou per a un benefici d’Orriols, vacant per resignació de Pere Oliver, 1 nov 1323. G-4 f. 70v

Berenguer de Salelles, clergue procurador del monestir de Cruïlles, substitueix en la procura fra Salomó, sagristà del mateix monestir, 7 novembre 1323. G-4 f. 70v

El vicari general confirma a Arnau de Pujada la cura de Cogolls, conferida per l’abat d’Amer, 7 novembre 1323. G-4 f. 71
Ponç de Coromina i altres síndics dels homes de Brunyola firmen de dret en les demandes que els puguin fer Bernat Ferrer i Bernat Ros, clergues de Brunyola, 8 novembre 
1323. G-4 f. 71

El vicari general confirma a Castelló Font el benefici de Castelló fundat per Joan de Pou, sagristà de Siurana, 8 novembre 1323. G-4 f. 71
Guillem de Fàbrega, de Sant Aniol, enfranquit per Ramon de Llobera i Ermessenda, esposos de la Barroca, es fa home propi del bisbe, per haver casat al mas Ripoll de 
Crespià amb Ermessenda, filla de Guillem Ripoll, 10 novembre 1323. G-4 f. 71v

Castelló Terramala resigna la doma de Vilafant per causa de permuta, 11 novembre 1323. G-4 f. 71v
Pere, abat de Sant Pere de Galligants, firma rebut al bisbe de 2.000 sous, part del preu de la venda que havia fet a Sibil·la de Requesens del lloc de Vilablareix, que es 
proposa de despendre en la causa que sosté per aconseguir la jurisdicció del burg de Sant Pere, 12 novembre 1323. G-4 f. 71v-72

El vicari general confirma a Bernat de Pols la doma de Vilafant, 15 novembre 1323. G-4 f. 72v
El vicari general confirma a Bonanat Cassà de Monells la sagristia de Serra de Daró, 16 novembre 1323. G-4 f. 72v

Bernat de Vilosa fa procura a Bernat de Llach, prevere de capítol, per acceptar un benefici a col·lació de l’abat de Sant Pere de Galligants, 17 novembre 1323. G-4 f. 72v

Guillem Domènec, batlle de Sant Sadurní, firma rebut a Ramon Tirany i Ramon Palafrugella de la Bisbal de 500 sous pel camp de na Torta de Corçà que els ha comprat, 18 
novembre 1323, cf. núm. 1751. G-4 f. 72v-73

Pere de Bancells, diaca de Sant Mateu de Montnegre, promet fer el servei de Pere Bover, domer de la mateixa església, 18 novembre 1323. G-4 f. 73
Ramon Febrella, de Montnegre, promet fer el servei de Pere de Bancells, dit, 18 novembre 1323. G-4 f. 73
Bartomeu Carnut, clergue de Riudellots de la Selva, promet fer el servei de Ferrer Moner, beneficiat del mateix lloc, 19 novembre 1323. G-4 f. 73
Pere Vidal, clergue de Sant Martí de Canyà, promet fer el servei de Joan Gilabert, sagristà de Vilamacolum, 22 novembre 1323. G-4 f. 73v
Pere de Pou, diaca de Vilamacolum, promet fer el servei de Pere Vidal a Sant Martí de Canyà, 22 novembre 1323. G-4 f. 73v
Pere Pellicer resigna la sagristia de Sant Joan ses Closes, 23 novembre 1323. G-4 f. 73v
Després de sentència de Guillem de Socarrats, el bisbe aprova la presentació feta pels marmessors de Ferrer Nebot, d’Hostalric, que havia fundat un benefici a aquesta 
església, 26 novembre 1323. G-4 f. 73v-74

Pere Capmany, notari episcopal, nomena substitut seu Berenguer Cervià, clergue comensal de Guillem Socarrats, per a fer de notari en actes on dit Guillem segui jutge 
comissari del bisbe, 28 novembre 1323. G-4 f. 74

Setembre Corbera, capellà de Sant Martí de Cabissó, faculta Mateu Ferrer, domer de la Bisbal, per conferir la doma de Cabissó, 28 novembre 1323. G-4 f. 74rv

El bisbe estableix a Guillem Fornells, canonge de Sant Feliu de Girona, un solar pròxim al cementiri de Sant Feliu a cens de 12 diners, 30 novembre 1323. G-4 f. 74v-75

El vicari general confirma a Guerau Sabater el benefici de Santa Maria de Sant Daniel, 5 desembre 1323. G-4 f. 75
Bernat Bonifay renuncia el benefici de Santa Maria de Torrent, 9 desembre 1323. G-4 f. 75v
El vicari general confirma a Julià Pellicer la sagristia de Sant Joan ses Closes, 9 desembre 1323. G-4 f. 75v
Pere de Solà, de Santa Margarida de Bianya, promet fer el servei de Pere Arnau de Pla a Borgonyà, 10 desembre 1323. G-4 f. 75v
El bisbe confereix el diaconil de Segueró a Ramon de Vinyes, 10 desembre 1323. G-4 f. 76
El bisbe fa procura a favor de Berenguer de Rovira, clergue, per rebre els fruits del delme de Beget que Berenguer de Coll, cavaller, havia llegat a l’esposa d’en Farners i a 
la d’Arnau Guillem de Tregorà, 11 desembre 1323. G-4 f. 76

El bisbe i el capítol firmen debitori a Arnau de Mont-rodon, canonge, de 2.000 sous, despesos durant el pas del cardenal, 14 desembre 1323. G-4 f. 76v



El bisbe i el capítol aproven a Bernat de Llach, prevere de capítol, els comptes de la talla feta pel pas del cardenal, de la que resta deutor de 182 sous, 14 desembre 1323. G-4 f. 76v

El bisbe dispensa Ferrer de Vall, de Juvinyà, fill de prevere i soltera; Berenguer Estruch, de Campllong, fill de solter i soltera, i Bartomeu Joan de Maià, fill de prevere i 
soltera, 16 desembre 1323. G-4 f. 76v

Jaume de Pinoses, clergue d’Argelaguer, promet fer el servei de Pere de Torroella, beneficiat de dita església, 16 desembre 1323. G-4 f. 77
Gispert Fulcarà, vicari general, confirma a Guillem Albert el benefici de Santa Maria de Torrent, presentat per Berenguer de Cruïlles, senyor de Bestracà, 16 desembre 
1323. G-4 f. 77

Gispert Fulcarà, vicari general, confirma a Bernat Salou un benefici d’Orriols que és a presentació de Bernat d’Orriols, 16 desembre 1323. G-4 f. 77
Simó de Soler, prevere de capítol, confereix a Guillem Fuster la sagristia de Cartellà, 17 desembre 1323. G-4 f. 77rv
El bisbe confereix la capellania de Vilafant a Gispert Fulcarà, 18 desembre 1323. G-4 f. 77v
El vicari general, a presentació de Dalmau de Rocabertí, confereix el benefici de Sant Romà de Rocabertí a Guillem Batlle, 17 desembre 1323. G-4 f. 77v
Berenguer Vilert, clergue de Vilamarí, funda un benefici a l’altar de Sant Miquel de Vilamarí, dotat amb cinc masos de l’esmentada parròquia i altres béns que 
s’enumeren, a presentació del mas Reixach de Vilamarí, 19 desembre 1323. G-4 f. 77v-80v

El vicari general confirma a Guillem Fuster la cura de Cartellà, 20 desembre 1323. G-4 f. 80v
El vicari general confirma a Bernat Estrader la doma de Bescanó, 23 desembre 1323. G-4 f. 80v
Guillem de Cornellà, paborde de desembre a la Seu, defineix Pere Lleó de Massanes, home propi seu, per 80 sous, 21 desembre 1323. G-4 f. 81
El bisbe confereix a Guillem de Bàscara la cura de Mieres, obtinguda del papa, 22 desembre 1323. G-4 f. 81
Arnau Bover, diaca de Salitja, promet fer el servei de Bernat Requesèn a la capella de Vilademany i viceversa, 22 desembre 1323. G-4 f. 81rv

El bisbe firma a Pere Ferrer, notari de la seva cúria, rebut de 3.000 sous, part dels 7.000 dels que havia firmat debitori a la mateixa cúria, 29 desembre 1323. G-4 f. 81v

Havent passat per Girona el cardenal Guillem bisbe de Sabina, legat al rei Alfons de Castella, disposà que el bisbat d’Urgell contribuís amb 120 florins a les despeses que 
faria a Girona; el bisbe fa procura a Bernat de Riuclar, clergue, i Pere Fabrech, laic, per intimar al bisbe d’Urgell la precedent disposició, 31 desembre 1323.

G-4 f. 81v-82

Castelló Moret, clergue de Viladesens, insta al bisbe que li confereixi la doma de Sant Iscle d’Empordà, que ha obtingut per concessió papal, 31 desembre 1323. G-4 f. 82v-83

El bisbe reconeix a Ferrer Carrió, que té el mas de Bellsolà o de Casals de Paret Rufí haver rebut d’ell coactivament 100 sous dels 200 que dit Ferrer ha de pagar a Arnau de 
Serra, de Girona, per la compra del referit mas, a causa de manca de pagament de cens, 2 gener (1323) 1324. G-4 f. 83v

El bisbe defineix Elicsenda, filla de Llorenç de Guàrdia, de Paret Rufí, dona pròpia seva, per 2 sous 8 diners, 3 gener (1323) 1324. G-4 f. 83v-84
El bisbe commuta a Ramon de Pompià la penitència de reclusió al castell de la Bisbal per reclusió al seu monestir de Lladó, 5 gener (1323) 1324. G-4 f. 84
El bisbe concedeix llicència a Pere Ferrer de Cortades, clergue de Sant Privat, per absentar-se durant dos anys del seu benefici, 7 gener (1323) 1324. G-4 f. 84
Els abats Bernat de Banyoles, Ferrer d’Amer i Bernat de Sant Llorenç del Mont, i Simó de Sexà, canonge de la Seu, procurador de Ramon, prior de Lladó, atès que Eiximèn, 
arquebisbe de Tarragona, ha convocat concili provincial per ajudar l’expedició a Sardenya de l’infant Alfons, fan procura a Ramon de Coll, sagristà de Banyoles, i Bernat 
d’Abadia, cambrer de Sant Feliu de Guíxols, per acudir al mateix concili, 8 gener (1323) 1324.

G-4 f. 84rv

El bisbe fa procura a Simó de Sexà per al concili provincial, 8 gener 1324. G-4 f. 85
Guillem de Puig, beneficiat de Sant Pere de Galligants, atès l’escàndol que es produiria si continués vivint al burg de Sant Pere, promet permutar el seu benefici; promet 
també no fer mal a Pere Ramada i Berenguer Renall, blanquers de Girona, 9 gener (1323) 1324. G-4 f. 85rv

El bisbe remet a Berenguer de Prat, clergue de la capella d’Argimon, la pena incorreguda per agressió contra Simo de Soler, clergue de l’Esparra, i aquest renuncia a 
encausar-lo i en rep 150 sous, 9 gener 1323. G-4 f. 85v

Simó de Sexà, paborde de Juny a la Seu, fa procura durant la seva absència de Girona (num. 1833) a favor de Guillem de Cornellà, canonge, i Gispert Fulcarà, sagristà 
segon, 9 gener (1323) 1324. G-4 f. 85v

Guillem de Cornellà, canonge de la Seu, com a obtentor de la capellania de Serinyà, redueix a Bernat de Reixach, de Serinyà, la tasca que fa el seu camp de Miralpeix, 
situat a Serinyà, al pla de Murles, a cens de 3 diners, 12 gener (1323) 1324. G-4 f. 86



Berenguer de Palau, ardiaca d’Empordà, confereix el benefici del Salvador, fundat al nou absis de la Seu per Ramon de Vilarig, ardiaca de Rabós i Berenguer de Palau, 
sagristà de la Seu, a Berenguer de Bosch, clergue de Cartellà, 1 gener (1323) 1324. G-4 f. 86v

Pere Riba de Torts, clergue, insta la col·lació de benefici obtingut per gràcia papal, entre els que són a disposició del capítol de Sant Feliu de Girona, 3 gener (1323) 1324. G-4 f. 86v-87

El bisbe accepta la renúncia de Bernat de Figueroles al benefici fundat per Ramon de Fontcoberta a Fontcoberta, 23 desembre 1323. G-4 f. 87rv
Pere Lluqués, de Paret Rufí, redimit pel bisbe, es fa home propi de Pere de Galliners, paborde d’Agost a la Seu, 21 gener (1323) 1324. G-4 f. 87v
Arnau de Planes, beneficiat de la capella de Vilamorell, i Bernat Serra, curat de Santa Maria de Rocacorba, renuncien els seus respectius beneficis en vista a permutar-los, 
21 gener (1323) 1324. G-4 f. 88

Ramon de Pujol renuncia la cura de Sant Miquel de la Cirera, 24 gener (1323) 1324. G-4 f. 88v
Ramon de Guardiola, capellà d’Albanyà, confereix el benefici de Sant Miquel de la Cirera a Ramon de Pujol, que l’havia renunciat, 24 gener (1323) 1324. G-4 f. 88v

Berenguer Ventós, beneficiat d’Elna, fa procura a favor de Pere Martí, també beneficiat d’Elna i Ramon Argent, laic, per a afers del seu benefici, 31 gener (1323) 1324. G-4 f. 89

El bisbe confereix a Joan Taberner un benefici de Peralada vacant per mort d’en Palau, 2 febrer (1323) 1324. G-4 f. 89
Arnau Gil, de Banyoles, accepta la doma de Santa Maria dels Turers, 3 febrer (1323) 1324. G-4 f. 89rv
Pere Viader, curat de Sant Marçal de Quarantelles, renuncia el seu benefici, 4 febrer (1323) 1324. G-4 f. 89v
Guillem Palau, curat de Caulés, i Francesc de Cardonets, beneficiat de la capella de l’hospital nou de Girona, renuncien els seus beneficis en vista a permutar-los, 6 febrer 
(1323) 1324. G-4 f. 89v

Guillem de Cornellà, paborde de Novembre a la Seu, enfranqueix Berenguera, filla de Bernat Vidal de Salitja, dona pròpia seva, per 2 sous 8 diners, 7 febrer (1323) 1324. G-4 f. 90

El vicari general confirma a Joan Oliver la cura de Sant Marçal de Quarantelles, 8 febrer (1323) 1324. G-4 f. 90
Ramon de Terrades reconeix deure a certes persones, per torts oblidats, 30 sous, que assigna a l’obra de la Seu de Girona, 9 febrer (1323) 1324. G-4 f. 90rv
El bisbe defineix Gisperta, filla de Jaume Dalmau, i Brunissenda, filla de Guillem Roig de Paret Rufí, per 2 sous 8 diners cada una, 10 febrer (1323) 1324. G-4 f. 90v

Berenguer d’Anglada, sagristà, i Bernat de Comes, domer de Fornells, prometen fer el servei de Pere de Vinyoles a la capella del castell de Fornells, 13 febrer (1323) 1324. G-4 f. 90v

Pere de Terrada promet fer el servei de Pere Ferrer de Cortades a Sant Privat de Bas, 14 febrer (1323) 1324. G-4 f. 90v-91

El bisbe firma rebut als homes de la Bisbal de 2.000 sous en auxili dels homes que foren condemnats i 600 sous per raó del mercat, 17 febrer (1323) 1324. G-4 f. 91

Jaume de Llobera, clergue de Viladamí, insta la col·lació de la doma de Fontcoberta, obtinguda per gràcia papal, 23 febrer (1323) 1324. G-4 f. 91rv
Berenguer Guanter promet fer el servei de Pere Berenguer de Cies a Vilajoan, 27 febrer (1323) 1324. G-4 f. 91v
El bisbe i el capítol fan procura a favor de Guillem de Cornellà, canonge, i Gispert Fulcarà per gestionar del rei el respecte a la jurisdicció eclesiàstica de la Seu de Girona, 
17 febrer (1323) 1324. G-4 f. 91v-92

El bisbe i el capítol, atès que els pertany el mas Mascort de Palol d’Onyar per mort intestada de Bernat de Vilafreser, sagristà segon, fan procura a favor de Pere d’Espolla, 
clergue de la Seu, per prendre possessiò del mateix mas, 17 febrer (1323) 1324. G-4 f. 92rv

El bisbe, com a marmessor de la seva mare, Guillema de Cervelló, reconeix a Ramon Barutell de Peralada, marmessor de Dalmau, vescomte de Rocabertí, que són pagades 
les quantitats llegades per causes pies per dita Guillema, 21 febrer (1323) 1324. G-4 f. 93

Guillem de Palau, presentat per Ramon Calvet, jurista, i Miquel de Gornal, cònsols de l’hospital nou de Girona per a la capellania del mateix hospital, obté la confirmació 
episcopal, 18 febrer (1323) 1324. G-4 f. 93v-94

El bisbe confirma a Francesc de Cardonets la cura de Caulés, 18 febrer (1323) 1324. G-4 f. 94

Bernat de Pujolar, beneficiat del castell de Montpalau, parròquia d’Argelaguer, promet fer el servei de Pere de Carreres, domer del mateix lloc, 24 febrer (1323) 1324. G-4 f. 94

Bernat Barrau, rector de l’hospital de la Seu, fa publicar la gràcia papal d’una capellania de la diòcesi de Girona concedida a Bernat de Cornellà, canonge de la Seu, 28 
febrer (1323) 1324. G-4 f. 94v-95



Hug de Cruïlles, abat de Sant Feliu de Girona, firma rebut al bisbe i a Ramon Calvet, jurista de Girona, marmessors de Francesca, filla de Simó de Gironella, de diverses 
quantitats per les obligacions del delme de Palau-sacosta, fetes per dit Simó a les seves esposes, Sibil·la i Orpai, 28 febrer (1323) 1324.

G-4 f. 95rv

Ramon de Guardiola, que havia promés obediència a l’abat d’Arles per l’església d’Albanyà, sabent que és sotmesa al bisbe de Girona, demana i obté absolució de 
jurament, i presta obediència al bisbe, 1 març (1323) 1324. G-4 f. 96rv

El bisbe enfranqueix Guillem, fill de Berenguer Ferrer de Paret Rufí per 70 sous, 1 març (1323) 1324. G-4 f. 96v
El vicari general confirma a Bernat Pere la doma de Marenyà, 6 març (1323) 1324. G-4 f. 96v
Domènec Soro, procurador de l’arquebisbe Eiximèn de Tarragona, notifica al bisbe de Girona que apel·la al papa de certes disposicions del bisbe Berenguer Cristopolinus 
com a conservador de l’orde de l’Hospital, 13 març (1323) 1324. G-4 f. 97

El vicari general confereix a Guillem de Rodó la cura de Pincaró, 12 març (1323) 1324. G-4 f. 97v
Bernat de Llach, prevere de capítol de la Seu, havent sabut que Felip de Mallorca havia renunciat algunes capellanies, reserva per al ferial de la Seu la dècima que han de 
satisfer les mateixes capellanies, 12 març (1323) 1324. G-4 f. 97v-98

El bisbe dispensa Guillem de Cornellà, canonge de la Seu, per tenir, junt amb la seva prebenda, una canongia de Barcelona, 14 març (1323) 1324. G-4 f. 98
El vicari general confirma a Pere Vilafreser la cura de Sant Feliu de la Guàrdia, conferida per l’abat de Vilabertran, 15 març (1323) 1324. G-4 f. 98

El bisbe, que ha edificat a la Bisbal una torre amb molí, rec i bassa en terra de Maçot de Daró, taxa a aquest en 900 sous el preu del terreny ocupat, 16 març (1323) 1324. G-4 f. 98v-99

Atès que el castell de Palagret de Celrà, propi de la pabordia de Juny de la Seu i que es conrea directament per ella, ha de satisfer cada any 450 sous al monestir de Sant 
Pere de Galligants, 100 sous a Sant Daniel, 200 sous a l’obtentor del benefici fundat per Arnau Ponç a la Seu, 100 sous a l’obtentor del benefici fundat per Guillem de 
Queixàs a la Seu i 50 sous a l’Almoina del Pa, i la resta de les rendes són destinades a l’hospital del burg de Sant Pere de Galligants, el bisbe i capítol donen llicència a Simó 
de Sexà, paborde de Juny de la Seu, llicència per establir les possessions del castell, 17 març (1323) 1324.

G-4 f. 99v-100

Pere, abat de Sant Pere de Galligants, Beatriu, abadessa de Sant Daniel, Pere de Miars, paborde de l’Almoina, Berenguer Moret, obtentor del benefici fundat per Arnau 
Ponç de Cabanelles, Joan Simó, obtentor del benefici fundat per Guillem de Queixàs a la Seu, fan procura a Bernat Barrau, rector de l’hospital de la Seu per complir la 
disposició anterior, 17 març (1323) 1324.

G-4 f. 100rv

Guillem de Cornellà, canonge de Girona i Barcelona, fa procura a favor de Pere Ombau, prior de Santa Anna de Barcelona i Guillem Jordà, beneficiat de la Seu de 
Barcelona per a afers de la seva canongia de Barcelona, 19 març (1323) 1324. G-4 f. 100v-101v

El bisbe fa procurador seu per a dècimes a Bernat d’Alou, clergue de Sant Feliu de Girona, 21 març (1323) 1324. G-4 f. 102
El bisbe nomena Pere Amer, clergue, notari per a la visita que ha de fer el sagristà de Lladó, 21 març (1323) 1324. G-4 f. 102
El bisbe confereix a Francesc Llémena un benefici de Sant Miquel de Cruïlles, amb dispensa d’edat, 23 març (1323) 1324. G-4 f. 102
Jaume de Cornellà, marmessor de Simó de Gironella, requereix Ramon Calvet, també marmessor, que no procedeixi a la distribució de 3.216 sous, preu del castell de Sant 
Esteve del Mar prop de Palamós, propi de la marmessoria, 24 març (1323) 1324. G-4 f. 102rv

El vicari general accepta la renúncia de Pere Morer al benefici de Sant Nicolau, de Vilarig, 25 març 1324. G-4 f. 103
Pere Capmany absol el prior de Cruïlles d’excomunió, 27 març 1324. G-4 f. 103
Joan Moner, de Constantins, reconeix ser home propi de Gispert Fulcarà, sagristà segon de la Seu i fer-li una lliura de cera de cens, 27 març 1324. G-4 f. 103
Francesc de Casals, clergue, insta la col·lació de la rectoria de Camprodon que ha obtingut per gràcia papal, 29 març1324. G-4 f. 103rv
El bisbe dispensa el fill de Guillem de Torrent, clergue de la Seu, fill de prevere i soltera, 30 març 1324. G-4 f. 103v
Ateses les disposicions preses sobre el castell de Palagret de Celrà(num. 1876), s’acorda que els pabordes de Juny de la Seu conservin per al seu ús i recreació personal 
certes terres del mateix que es descriuen, 31 març 1324. G-4 f. 104rv

Dalmau de Rocabertí, de l’orde del Temple, protesta de que, intentant comprar la senyoria del castell de Llers, a Dalmau, vescomte de Rocabertí 10.000 sous, no s’accepti 
com a part d’aquesta suma la seva legítima, 2 abril 1324. G-4 f. 104v-105

Pere Mateu, colteller de Peralada, firma rebut al bisbe, com a marmessor de Guillema, vescomtessa de Rocabertí i mare seva, de 100 sous, llegats per ella, 2 abril 1324. G-4 f. 105

Bernat de Bellmirall, clergue de Vic, promet fer el servei de Francesc de Casals, curat de Camprodon, 2 abril 1324. G-4 f. 105rv



Guillem, prepòsit de Sant Martí Sacosta, dona llicència a Dalmau de Rocabertí, de l’orde del Temple, de fer testament, 6 abril 1324. G-4 f. 105v
Berenguer de Prat, prevere de Vic, promet fer el servei de Francesc de Casals a Camprodon, 6 abril 1324. G-4 f. 105v
El bisbe, atès que Ramon de Biure, sagristà de Lladó, havia posat en visita una pena a Bernat Roger, domer de Fortià, per tenir dos fills a casa seva, lleva la pena i autoritza 
el domer a conviure amb els seus fills, 11 abril 1324. G-4 f. 105v-106

El bisbe confirma a Joan d’Illa el benefici de Fontcoberta que havia posseït Bernat de Figueroles (num. 1840), 11 abril 1324. G-4 f. 106
El bisbe firma rebut a Ferrer de Vall, sagristà de Juià, de 300 sous, part d’un deute de 600 (num. 1775), 11 abril 1324. G-4 f. 106
Guillem de Borror, beneficiat de la capella de Sant Andreu de Banyils, parròquia de Sales, promet obediència al bisbe, 12 abril 1324. G-4 f. 106
Amat de Vinyals, clergue de Beget, promet dedicar-se dos anys a l’estudi de la gramàtica, 16 abril 1324. G-4 f. 106
Bernat de Vilert fa procurador seu general Pere Esteve, clergue d’Arenys, 16 abril 1324. G-4 f. 106v
Guillem Conill requereix el bisbe que li confereixi la doma de Sant Sadurní que li ha estat conferida per gràcia papal, 11 abril 1324. G-4 f. 106v
Francesc Llop, clergue de Pau, promet fer el servei d’Arnau de Passamilans, claver del mateix lloc, 18 abril 1324. G-4 f. 107
Bernat Renard, beneficiat de Pau, promet fer el servei de diaca per Arnau de Passamilans, dit, 18 abril 1324. G-4 f. 107

Arnau de Soler, ardiaca de Besalú, fa procura a favor de Berenguer de Pedrera, clergue, per prendre possessió de la capellania de Sant Esteve de Bas, 18 abril 1324. G-4 f. 107

Berenguer de Jafre, cavaller, firma debitori al bisbe de 500 sous per la firma de la quarta part del delme de Jafre i de la meitat del delme dit d’Amoror, del mateix lloc, 
comprats a Pere de Tor, de Palau-sator, 19 abril 1324. G-4 f. 107rv

Saura de Sallent, que viu a la capella de Sant Vicenç d’Olives, parròquia de Garrigoles, firma rebut al bisbe com a marmessor de la vescomtessa de Rocabertí, de 100 sous, 
part dels 300 que dita vescomtessa li havia llegat en testament, 19 abril 1324. G-4 f. 107v

Havent mestre Pere de Costa, beneficiat de Sant Vicenç a la Seu de Barcelona, llegat a la confraria de la Seu de Girona una casa situada a Girona que fa cens a Pere de 
Galliners, prevere de capítol de la Seu, aquest, previ informe de comissionats del capítol, estableix la casa a Bernat Barrau i Mercader, procuradors de la confraria, a cens 
de 5 sous 6 diners, 23 abril 1324.

G-4 f. 107v-109

Ferran de Mora, canonge i paborde de Castelló a la Seu, promet salvar la indemnitat de Bernat de Güell, ardiaca de la Selva i altres fiadors que ha donat per la seva 
pabordia, 23 abril 1324. G-4 f. 109

Ferran de Mora, dit, que assegura haver rebut provisió papal de la pabordia de Castelló de la Seu, requereix el bisbe i el capítol a fi que rebin el jurament acostumat dels 
nous pabordes, 23 abril 1324. G-4 f. 109v

El bisbe firma a Guillem Conill, domer de Sant Sadurní, una casa que li llegà Ramon de Pla de Serra, antic domer del mateix lloc, a cens de dos parells de gallines, per 120 
sous d’entrada, dels que firma debitori de 70, 24 abril 1324. G-4 f. 110

El bisbe nomena Bernat Ferrer, clergue, notari de la cúria de l’oficialat de Castelló, 25 abril 1324. G-4 f. 110v-111
Gispert Fulcarà confirma a Guillem Serra el benefici de Sant Nicolau de Vilarig, a presentació de Gaufred de Vilarig, cavaller, i amb consentiment dels prohoms del lloc que 
s’enumeren, 25 abril 1324. G-4 f. 111

El bisbe confereix a Pere Moner el benefici de Santa Maria de Castelló fundat per Pere Ferrer, laic, 25 abril 1324. G-4 f. 111v
Guillem de Cérboles, de Garriguella, presenta Joan Viader per al benefici fundat per Berenguer de Cérboles clergue a Garriguella, 26 abril 1324. G-4 f. 111v-112
Bernat Seguer, de Domeny, home propi de Bernat Barrau, rector de l’hospital de la Seu,i Bernat Llançà, home propi del bisbe, del mateix lloc, prometen que no es diran 
mútuament injúries, sota pena que s’imposen de 50 sous, 26 abril 1324. G-4 f. 112

Bernat Seguer, fill de Bernat Seguer de Domeny, fa promesa semblant a la del seu pare sota pena de 50 sous o 50 dies de presó, 26 abril 1324. G-4 f. 112rv
El bisbe i el capítol de la Seu aproven a Bernat de Llach, prevere de capítol, els comtes de les talles fetes per pagar la procuració del cardenal Guillem bisbe de Sabina, 
legat papal, 27 abril 1324. G-4 f. 112v-113

Gispert Fulcarà, sagristà segon de la Seu, firma rebut a Dalmau de Cros, de Parlavà, de 300 sous de les seves rendes de Parlavà, 27 abril 1324. G-4 f. 113
El capítol de la Seu, atès que fra Tomàs, abat de Sant Feliu de Guíxols, ha venut al mateix capítol tots els béns que el monestir tenia a les parròquies de Parlavà i Corçà per 
10.000 sous, per un any, firmen rebut d’aquesta quantitat i resta anul·lada la venda, 30 abril 1324. G-4 f. 113-114

Guillem de Cornellà, canonge de la Seu i procurador del cabiscol, defineix Maria, filla d’Arnau Planella, de Sant Amanç, per 2 sous 8 diners, 30 abril 1324. G-4 f. 114



Els procuradors de Guillem de Vilarig, canonge de la Seu, confereixen a Ramon Albert la cura de Gaüses, 30 abril 1324. G-4 f. 114rv

Berenguer de Riba, de Llers, fa homenatge al bisbe com a marmessor de Dalmau de Rocabertí i reconeix tenir el castell de Llers en comanda, 1 maig 1324. G-4 f. 114v

Simó de Sexà, canonge, havent sabut que vaca la capellania de Sils, reserva per al ferial de la Seu la taxació de la dècima de la mateixa capellania, 2 abril 1324. G-4 f. 114v

El bisbe firma als marmessors de Guillem Escarrer rebut de 500 sous per la firma del delme de l’Esparra, 2 maig 1324. G-4 f. 114v-115
El bisbe i Pere de Penedés, prior de Santa Maria d’Olives, marmessors de Guerau de Rocabertí, manen a Jaume de Monell, batlle de Vilademuls, que lliuri a Berenguer de 
Monell, jurista de Girona, una mula pels serveis jurídics prestats a l’execució de la marmessoría, 3 maig 1324. G-4 f. 115

El bisbe promet a Ramon de Torroella, cavaller de la Bisbal, que firmarà gratis la compra de blat venut a Arnau de Blanes, 5 maig 1324. G-4 f. 115
Ponç de Rocabertí firma rebut al bisbe de 200 sous, part dels 1.000 que aquest li deu, 7 maig 1324. G-4 f. 115v
Bernat Esteve, prevere de Torroella de Fluvià, promet fer el servei de Bernat Serena a la capella de Santa Margarida d’Empúries, 8 maig 1324. G-4 f. 115v
Guillem Mallol renuncia el benefici fundat a Santa Maria de Cervià per Arnau de Llers, i Bernat de Bruguera, prior, li confereix la doma de la parròquia de Cervià, i nomena 
per al benefici referit Ramon de Torrent, natural de Cervià, amb dispensa d’edat, 8 maig 1324. G-4 f. 115v-116

El bisbe confirma a Guillem Vileta la doma de Sant Andreu Salou, 9 maig 1324. G-4 f. 116
El bisbe confirma a Joan Xatmar la cura d’Esponellà, 10 maig 1324. G-4 f. 116
El bisbe executa dispensa papal a favor de Berenguer de Llabià, cavaller d’Ullastret, que havia contret matrimoni amb Peregrina, filla de Ramon de Serra, cavaller, cosina 
seva, 12 maig 1324. G-4 f. 116-117

Bernat de Coma, clergue de la Seu, firma rebut a Gispert Fulcarà, marmessor de Bernat de Vilamarí, bisbe de Girona, de 100 sous que li devia, 12 maig 1324. G-4 f. 117

El bisbe dispensa a Joan Feliu d’edat per a un benefici, 14 maig 1324. G-4 f. 117
El bisbe confereix a Joan Feliu el benefici de la confraria de la capella de Sant Julià, parròquia de Sant Mori, 14 maig 1324. G-4 f. 117v
El bisbe confereix a Gispert Fulcarà la capellania de Sils, 14 maig 1324. G-4 f. 117v
El vicari general confirma a Pere de Torroella la cura de Caulés, 14 maig 1324. G-4 f. 117v
El vicari general confirma a Francesc de Cardonets el benefici dit de Camps, d’Argelaguer, 14 maig 1324. G-4 f. 118
Guillem de Cornellà, paborde de novembre de la Seu, ven a Guillem de Querós, clergue de Sant Feliu de Buixalleu, Arnau Marc de Massanes i Ramon Alemany de Buixalleu 
les rendes de la seva pabordia a les respectives parròquies pel preu de 570 sous anuals i dues lliures de cera, 17 maig 1324. G-4 f. 118

El vicari general confirma a Guillem Camallera el benefici de Santa Maria de Sant Mori, 17 maig 1324. G-4 f. 118rv
A instància de Bernat Rafel, sagristà de Peratallada, el bisbe determina les obligacions del diaca de la parròquia, benefici que serà a presentació del mateix sagristà, 18 
maig 1324. G-4 f. 118v

El bisbe, a instància dels prohoms de Peratallada, uneix un benefici amb el diaconil de la parròquia i el confereix a Berenguer Roig, 18 maig 1324. G-4 f. 119
El bisbe i el capítol reconeixen a Dalmau de Pujals i altres custodis dels diners de la dècima, que han lliurat a Berenguer Gener, porter reial, 20.800 carlins d’argent, de 
valor cada carlí 11 diners i malla, 19 maig 1324. G-4 f. 119rv

Pere de Penedés, prior de Santa Maria d’Olives, firma rebut de 500 sous, llegats per Dalmau de Rocabertí, de l’orde del Temple, 23 maig 1324. G-4 f. 119v
Jaume Pastor, curat de Santa Pellaia i Berenguer de Cies, curat de Vilajoan, resignen els seus beneficis per permutar-los, 25 maig 1324. G-4 f. 119v
Testament de Berenguer Carrera, fill de Pere Carrera, sabater del Mercadal, que institueix hereu Bernat de Coma, clergue, 25 maig 1324. G-4 f. 120
Pere de Rovira, de Barberà (Tarragona) es dona per ben pagat del salari que li devia Dalmau de Rocabertí, de l’orde del Temple 29 maig 1324. G-4 f. 120v
Guillem de Cornellà, paborde de Novembre a la Seu, ven a Berenguer de Canelles, de Sant Julià del Montseny, les rendes de la seva pabordia situades dins del bisbat de 
Barcelona per 16 lliures 10 sous anuals, 30 maig 1324. G-4 f. 120v-121

Guerau Teixidor renuncia la sagristia de Colomers, que l’abat d’Amer confereix a Arnau de Puig, 30 maig 1324. G-4 f. 121v
El vicari general confirma a Arnau Ferrer la cura de Sant Tou de Jou, 31 maig 1324. G-4 f. 121v
Arnau de Pujada renuncia la cura de Cogolls i Guillem Payola el benefici fundat per Dalmau de Garriga a Sant Feliu de Girona en vista a permutar-los, 1 juny 1324, a 
continuanció hom troba les col·lacions. G-4 f. 121v-122



Bernat Figuera de Foixà firma debitori a Gispert Fulcarà, sagristà segon de la Seu, de 100 sous per censos endarrerits del mas Figuera de Serinyà, 4 juny 1324. G-4 f. 122v

Bernat de Figuera dona llicència a Guillem de Prat de Sobrestany, parròquia de Sant Miquel de Campmajor, fermança seva en l’escriptura anterior, de cobrar-se la 
quantitat del dot de la filla de dit Figuera, 4 juny 1324. G-4 f. 122v

El bisbe ordena per mitjà de Pere Simó, saig de la cúria, a Joan Mallol, clergue de Torroella de Montgrí, que es faci ordenar de sotsdiaca, 8 juny 1324. G-4 f. 122v
El bisbe dispensa Pere de Llapart, de Terradelles, fill de prevere i soltera i Ramon Tirany, de la Bisbal, fill de solter i sol-tera, 8 juny 1324. G-4 f. 123
Arnau Ferrer promet fer el servei de Guillem Pere a la capella del castell de Sales, 8 juny 1324. G-4 f. 123
El bisbe confirma la fundació de benefici feta a Torroella de Montgrí per Sibil·la, viuda de Ponç de Pou, del mateix lloc, 16 juny 1324. G-4 f. 123
El bisbe confereix l’anterior benefici, a presentació de Joan Esteve d’Ullà, hereu del mas Esteve d’Ullà, a Antoni Major, 16 juny 1324. G-4 f. 123

El bisbe autoritza Mateu, domer de Sant Martí Vell i Bernat de Vilosa, beneficiat del mateix lloc, a fer el servei del diaca i administrar-ne els fruits, 18 juny 1324. G-4 f. 123v

Arnau de Torroella, monjo de Banyoles, jura comparèixer davant el bisbe essent cridat, en causa d’enquesta per injúries a Guillem de Bàscara, domer de Mieres, 19 juny 
1324. G-4 f. 123v

Pere Poc, beneficiat de Palau-sator, promet fer el servei de Pere Isern, domer de Peratallada, 22 juny 1324. G-4 f. 123v
Guillem Caçó, de Palau-sator, promet fer el servei de Pere Poc a Palau-sator, 22 juny 1324. G-4 f. 123v
Ramon de Pujol, beneficiat de Santa Maria de Rocacorba, promet fer el servei d’Arnau de Planes, rector de dita església, 26 juny 1324. G-4 f. 124
Guillem de Cornellà, canonge de la Seu, firma debitori per causa de préstec a Berenguer de Pau, cabiscol de la Seu, de 4.000 sous, 26 juny 1324. G-4 f. 124
Ramon de Corbs, diaca de Mieres, promet fer el servei de misses de Sant Martí de Campmajor, 26 juny 1324. G-4 f. 124
El vicari general confirma a Bernat de Figueroles la cura de Guèmol, 27 juny 1324. G-4 f. 124v
El papa comissiona al bisbe una causa matrimonial entre Bernat Ferret, de Pià, bisbat d’Elna, casat amb Guillema, i Pere Gil, de Pesillà, que sosté tenir promesa de 
matrimoni de dita Guillema, 2 juliol 1324. G-4 f. 124v

Bernat de Cadafalch insta l’execució de mandat del papa que li confereix la doma de l’Esparra, 12 maig 1324. G-4 f. 125v-126
El bisbe uneix dos beneficis incongrus de Llanars, 2 juliol 1324. G-4 f. 126
El bisbe concedeix indulgències per a l’església que es comença a edificar a Camprodon, 2 juliol 1324. G-4 f. 126
Guillem Roser, sagristà, i Guillem Mateu, domer d’Albons presenten per al benefici fundat per Guillem de Cassà a l’altar de Santa Maria d’Albons a Bernat Roser, 2 juliol 
1324. G-4 f. 126rv

Jaume Massugan, clergue, procurador de Bernat Batlle, renuncia la doma d’Espinavessa, que és conferida a Pere Joan, 5 juliol 1324. G-4 f. 126v
El vicari general confirma a Pere d’Oliveres el benefici fundat a l’altar de Sant Joan de Vilatenim per Guillem Albert, domer del lloc, 7 juliol 1324. G-4 f. 127
Bernat d’Orriols sol·licita absolució d’excomunió per haver impedit la jurisdicció eclesiàstica al seu lloc d’Albons; se li imposa com a penitència donar menjar un dia a tres 
pobres, 7 juliol 1324. G-4 f. 127

Ramon de Santapau ardiaca de Rabós i Bernat de Güell, ardiaca de la Selva, es prometen mútuament no fer-se mal a les respectives famílies (4 clergues cada un), 8 juliol 
1324. G-4 f. 127v- 128

Bernat de Güell, ardiaca de la Selva, firma de dret davant el bisbe, 10 juliol 1324. G-4 f. 128
Pere de Viladevall, beneficiat de la capella del castell de Bellcaire, promet fer el servei de Castelló Moret, diaca de Sant Iscle d’Empordà, 12 juliol 1324. G-4 f. 128v
Marquesa, comtessa d’Empúries i vescomtessa de Cabrera, a instància del bisbe, remet a Berenguer, fill de Guillem de Vilaür, parròquia de Vilaür, tota mena de delictes, 
15 juliol 1324. G-4 f. 128v-129

Arnau de Pujol insta del bisbe l’execució de gràcia papal que li confereix la cura de Palau Sardiaca, 19 juliol 1324. G-4 f. 129rv
Guillem de Santacreu, escuder de Bernat de Cornellà canonge de la Seu, firma rebut a Guillem de Cornellà, també canonge, de 5.000 sous i treu l’empenyorament de certs 
llibres que no s’enumeren, 19 juliol 1324. G-4 f. 129v

El bisbe i el capítol, atès que Berenguer de Pau, cabiscol, i Arnau de Mont-rodon canonge de la Seu han administrat durant tres anys la pabordia de Castelló, durant els 
quals han ingressat 7.218 sous, els aproven els comptes, 24 juliol 1324. G-4 f. 129v-130v

Arnau de Mont-rodon, dit, reconeix a Berenguer de Pau, dit, que ell, Arnau, ha administrat sol la pabordia referida, 24 juliol 1324. G-4 f. 130v



Antoni de Colell, clergue, reconeix al bisbe i capítol haver rebut tres escriptures d’acord amb les quals manquen pagar, de les rendes de la pabordia de Castelló 77 sous del 
primer any, 449 del segon i 4.940 del tercer, i promet lliurar les quantitats que vagi recuperant, 24 juliol 1324. G-4 f. 130v-131

El bisbe confirma a Ramon Alguer la cura de Quart, 26 juliol 1324. G-4 f. 131
El bisbe firma rebut a Guillem Roig, clergue de Cistella, de 300 sous de la marmessoria de Berenguer Roig, germà seu, 2 agost 1324. G-4 f. 131v
Pere de Galliners, prevere de capítol, fa procura a favor de Gispert Fulcarà per a la seva pabordia i capellanies, 3 agost 1324. G-4 f. 131v
El bisbe confereix a Berenguer de Rovira un benefici establert a Vilatenim, 5 agost 1324. G-4 f. 131v
Gaufred vescomte de Rocabertí, essent menor de 25 anys, promet al bisbe que durant cinc anys no alienarà béns immobles seus sense consentiment del mateix bisbe, 7 
agost 1324. G-4 f. 131v- 132

Pere Morell, beneficiat de Sant Feliu de Girona, promet fer el servei de Guillem de Fàbrega, beneficiat de la mateixa església, 14 agost 1324. G-4 f. 132
Ponç de Rocabertí reconeix a Ramon de Vilatenim, cavaller, haver rebut 6.000 sous, preu de certs masos que li ha venut, situats a Boadella, parròquia de Terrades, 16 
agost 1324. G-4 f. 132rv

Ramon de Vilamarí, cavaller, ven a Bernat Vilert, clergue de Vilamarí, per cinc anys la meitat de totes les seves rendes de Vilamarí per 500. sous, 16 agost 1324. G-4 f. 132v-133

Bernat Beló, batlle de Navata, firma rebut al bisbe com a marmessor de Guerau de Rocabertí de 1.000 sous dels que tenbia firmat debitori, 17 agost 1324. G-4 f. 133

El bisbe confirma a Pere de Vilallonga el benefici de l’església de Sant Valentí de Salarsa, 17 agost 1324. G-4 f. 133v
Francesc de Roure, de Cabanes, promet fer el servei de Ponç d’Olives, domer d’Agullana, 17 agost 1324. G-4 f. 133v
Ramon de Vilamarí, cavaller, ven a Bernat de Llach, prevere de capítol de la Seu, un mul per 12 lliures, 18 agost 1324. G-4 f. 133v
Pere Caliu promet fer el servei de Guillem Roig, domer de Cistella, 21 agost 1324. G-4 f. 133v
El bisbe reconeix a Pere de Reglella, beneficiat de Pedret, que ha invertit 1.700 sous en el seu benefici, 9 agost 1324. G-4 f. 134
El bisbe remet a Bernat Goal, de Sant Feliu de la Garriga, la pena de sacrilegi per ferides causades a Bernat Isarn, clergue de Viladesens, i Pere Esquert, clergue de 
Valveralla, 21 agost 1324. G-4 f. 134rv

Pere Bover renuncia la cura de Sant Mateu de Montnegre, que és conferida a Pere de Terrades, 25 agost 1324. G-4 f. 134v
Guillem de Puig, beneficiat de Santa Maria de Rocacorba, promet que no entrarà a Girona, sota pena de presó, i que no perjudicarà Pere Ramada i en Renall, blanquers de 
Girona, 25 agost 1324, (cf núm. 1834). G-4 f. 134v-135

Bernat de Cornellà, canonge, firma debitori a Guillem de Cornellà, també canonge, de 5.100 sous, pels que empenyora un Decretum cum apparatu Iohannis, unes 
Decretales cum apparatu Bernardi, un Sextus Decretalium cum apparatu Johannis Andree, un Rosarium, una Lectura Archidiaconi super VI libro, un Repertorium Guilielmi 
Durandi, unes Reportationes Iohannis Andree, i uns Casus Bartholomei Brixiensis, 27 agost 1324.

G-4 f. 135-136

Jaume Vidal i Berenguer Olivet, clergues de la capella del castell de Creixell prometen fer el servei de Bernat de Serra a Sant Genís de Vilamorell, parròquia de Borrassà, 29 
agost 1324. G-4 f. 136

Ramon de Vilamarí, cavaller, firma debitori a Gispert Fulcarà de 1.000 sous, rebuts en préstec, pels que empenyora certa vaixella, 31 agost 1324. G-4 f. 137
Gispert Fulcarà reconeix haver comprat en nom de Ramon de Vilamarí a Guillem de Cistella, cavaller, certs masos de Boadella, 31 agost 1324. G-4 f. 137
El bisbe confirma a Arnau de Passamilans la doma d’Avinyonet, i aquest renuncia la sagristia de Pau, 31 agost 1324. G-4 f. 137rv
Arnau Vidal insta al bisbe que li confereixi la cura de Sant Pere de Pineda, que ha obtingut per gràcia papal, 1 setembre 1324. G-4 f. 137v-138
Ferrer Batlle, de Sant Pere de la Vall, i Pere Batlle, fill de Ponç Batlle, clergue tonsurat, presoners al castell de la Bisbal, prenen manlleuta de Guillem de Cornellà, canonge, 
per 1.500 i 500 sous respectivament, per estar al palau del bisbe, 3 setembre 1324. G-4 f. 138

Guillem de Cornellà, canonge i capellà de Pau, confereix la sagristia d’aquest lloc a Ponç Roig, 4 setembre 1324. G-4 f. 138v
El bisbe firma a Bernat de Llach, prevere de capítol, rebut de 319 sous, multa satisfeta per Ramon Jover, sagristà de Sant Sadurní, que li havia estat imposada per l’anterior 
bisbe Guillem de Vilamarí, 12 setembre 1324. G-4 f. 138v

Berenguer de Rovira, que ha rebut col·lació d’un benefici de Vilatenim (num. 1986), el renuncia, 12 setembre 1324. G-4 f. 138v
Guillem de Cornellà, obrer de la Seu, elegeix la taxació de la dècima de la cura de la Miana, 13 setembre 1324. G-4 f. 139



Guillem de Cornellà, que ha rebut del papa una canongia de Barcelona (num. 1783), fa procura a Francesc Alió i Bernat de Torrent, clergues, per notificar al capítol 
d’aquella seu les noves lletres obtingudes de la cùria pontificia, 13 setembre 1324. G-4 f. 139-140

Guillem de Cornellà, dit, fa procura a favor de Ramon de Clota, clergue de la Seu, per als afers de la pabordia de Novembre de la mateixa seu i les capellanies que té al 
bisbat de Girona, 13 setembre 1324. G-4 f. 140-141

Dalmau de Pujals, prevere de capítol de la Seu, assigna a la pabordia de Setembre de la Seu 30 sous censals que ha comprat a Bernat de Vilosa, de Corçà, en vista a la 
celebració d’un aniversari, 13 setembre 1324. G-4 f. 141rv

El bisbe i el capítol de la Seu firmen rebut a Dalmau de Pujals, dit, de 1.500 sous de Bernat de Salt, tresorer estat de la Seu, per a la celebració d’un aniversari, 13 
desembre(!) 1324. G-4 f. 141v

El bisbe confereix a Pere d’Oliveres un benefici de Vilatenim fundat per Guillem Albert (cf num 2009), 13 setembre 1324. G-4 f. 142
El bisbe confereix a Pere Huguet un benefici de Torroella de Montgrí fundat per Pere de Parets, que és a presentació de Francesc de Palafrugell, batlle de Torroella, 14 
setembre 1324, l’agraciat jurà que estudiaria gramàtica dos anys, f 142v. G-4 f. 142

El bisbe confirma a Simó Galet la cura de Sant Miquel de la Miana, 16 setembre 1324. G-4 f. 142v
Arnau de Soler, ardiaca de Besalú, fa procura a favor de Simó Galet per a intervenir en una causa que es porta a la Santa Seu contra els executors de gràcia papal a favor 
de Bernat Juiana, clergue de Girona, 16 setembre 1324. G-4 f. 142v-144

Pere Arquimbau, dit també Pere de Puigrodó, de Vic, promet fer el servei de Pere Ferrer de Cortades, domer de Sant Privat de Bas, 17 setembre 1324. G-4 f. 144
Pere de Torres, domer de Sant Feliu de la Garriga, promet acudir a l’estudi general de Lleida a estudiar gramàtica durant tres anys; Bernat Esteve promet fer el seu servei, 
20 setembre 1324. G-4 f. 144

Pere Ramada renuncia el benefici de la capella de Púbol, que Guerau de Cervià confereix a Mateu Gau(sic), 20 setembre 1324. G-4 f. 144rv
Guillem de Vila, clergue de la capella de Montpalau, parròquia d’Argelaguer, promet fer el servei de misses d’Arnau de Plana a la Miana, i Ramon Teixidor, tonsurat, el 
servei de l’ofici diví del mateix, 21 setembre 1324. G-4 f. 144

Castelló de Coll, clergue obrer de la Seu, ven a Arnau de Plana els fruits de la rectoria de la Miana per 250 sous, 21 setembre 1324. G-4 f. 144v-145
El bisbe concedeix llicència a Guillem d’Om, clergue de la capella de la torre de Peralta, per absentar-se durant un any a fi d’estudiar gramàtica; Guillem Ferrer i Bernat de 
Roques, domers de Sant Climent de Peralta prometen fer el seu servei, 22 setembre 1324. G-4 f. 145

Pere Toscà i Dolça, esposos, de Quart, es fan persones pròpies del bisbe per haver comprat la borda Ros de Domeny, 23 setembre 1324. G-4 f. 145
Ramon Ferrer, domer de Jafre, presoner per certs excessos, és donat a manlleuta per 1.000 sous, 28 setembre 1324. G-4 f. 145v
Pere Bassa insta el bisbe que li confereixi un benefici de Sant Joan les Fonts, obtingut per gràcia papal, 5 octubre 1324. G-4 f. 145v-146

Jaume de Cornellà, cavaller, amb poders del rei, firma a Bernat Barrau rebut de 15.972 sous del subsidi concedit al rei pel concili de Tarragona, 6 octubre 1324. G-4 f. 146rv

Pere Bassa, clergue de Sant Miquel de Lotes, bisbat d’Elna, renuncia el benefici que havia obtingut del papa (num. 2027), 8 octubre 1324. G-4 f. 147
Pere Venera, beneficiat del monestir d’Amer, promet fer el servei de Pere Guillema, també beneficiat del dit monestir, 12 octubre 1324. G-4 f. 146v
Pere Oller accepta el benefici de Sils, 13 octubre 1324. G-4 f. 147
Berenguer de Montada renuncia la cura de Riu, 13 octubre 1324. G-4 f. 147
El vicari general confirma a Ramon de Forn el benefici de Riu que li ha conferit Bernat, abat de Sant Llorenç del Mont, 17 octubre 1324. G-4 f. 147
Dalmau, abat de Roses, fa procura a favor de Berenguer Ballester, clergue de Castelló per requerir el bisbe que citi Guillem Jordà, obtentor d’un benefici del seu monestir 
a fi que resideixi, 15 octubre 1324. G-4 f. 147rv

Guerau de la Calm, sagristà d’Olot, ven a Berenguer de Brugats, clergue d’Olot, per tres anys les rendes de la sagristia per 400 sous anuals que s’hauran de trametre a 
Narbona, 15 octubre 1324. G-4 f. 147v-148

Francesc de Juià fa procura a Bernat de Balbs, prevere de capítol, per renunciar el benefici que té a la Seu, 17 octubre 1324. G-4 f. 148
El domer de Llorona i el diaca de Borrassà renuncien els seus beneficis en vista a permutar-los, 17 octubre 1324. G-4 f. 148
Guillem Ostèn, escuder de Simó de Sexà, canonge, firma rebut a Bernat Barrau de 30 lliures que li són satisfetes d’ordre del bisbe, 17 octubre 1324. G-4 f. 148v
El vicari general confirma a Ramon de Bach la doma de Sant Martí de Peralada, 17 octubre 1324. G-4 f. 148v
El vicari general confirma a Ramon Albert la cura de Gaüses, 17 octubre 1324. G-4 f. 148v



Guillem de Feixes, clergue de la capella del Sant Esperit de l’Alou, parròquia de Santa Coloma de Farners, promet fer el servei de Pere de Calic, claver de Santa Coloma, 19 
octubre 1324. G-4 f. 148v

Simó de Sexà, canonge, confereix a Berenguer Rovira la cura de Porqueres, 21 octubre 1324. G-4 f. 149

Francesc de Bevià, de Madremanya, nebot de Guillem de Bevià que s’havia fet home propi del bisbe, es fa també home propi del mateix bisbe, 21 octubre 1324. G-4 f. 149rv

El bisbe confirma a Ponç Roig la cura d’Hortsavinyà, 21 octubre 1324. G-4 f. 149v
El bisbe, a fi de remunerar els serveis de Ramon Bofill, de la Bisbal, li confereix la batllia del castell de Vila-romà, 25 octubre 1324. G-4  després de f. 1
El bisbe confirma a Llorenç Lluqués la cura de Cogolls, 23 octubre 1324. G-4 f. 150
El bisbe confirma a Arnau Ferrer la cura de Llorona, 24 octubre 1324. G-4 f. 150
El vicari general confirma a Ponç Camallera la doma de Sant Pere de Figueres, 24 octubre 1324. G-4 f. 150
El bisbe aprova el benefici de Santa Maria, fundat pels confrares d’aquest altar a la parroquial de Figueres, 5 novembre 1324. G-4 f. 150v

Pere de Torrelles, cambrer de Roca-rossa promet fer la cura d’Hortsavinyà durant l’any que les rendes d’aquest benefici pertanyen a l’obra de la Seu, 5 novembre 1324. G-4 f. 151

Bonanat Canader, diaca de Bordils, promet fer el servei de Guillem Blanquer, diaca de Madremanya, 7 novembre 1324. G-4 f. 151
Guillem Blanquer promet fer el servei de Berenguer de Brugada a Sant Vicenç de Besalú, 7 novembre 1324. G-4 f. 151
El bisbe confirma a Pere Poc el benefici de l’altar de Sant Salvador de Palau-sator, a presentació de Guillem Senesterra, 8 novembre 1324. G-4 f. 151

Pere Miquel, clergue de la capella de Sant Miquel de Vinyes, parròquia de Serinyà, promet fer el servei d’Arnau de Miars, curat d’Usall, 13 novembre 1324. G-4 f. 151

Joan ça Pera, diaca d’Adri, promet fer el servei de Guillem de Puig a Santa Maria de Rocacorba, 13 novembre 1324. G-4 f. 151rv
Bernat Roger, domer de Fortià, institueix un benefici a l’altar de Santa Anna que disposa que es construeixi a la parroquial de Fortià, on hi havia l’altar de la Mare de Déu 
del Cloquer, dotat amb una casa i 50 migeres censals de blat, i en reserva la presentació al mas Roger, 15 novembre 1324. G-4 f. 151v- 153v

L’abat Bernat de Banyoles firma a Guerau de Rocabertí, paborde de Tarragona, rebut de 3.300 sous, preu de tres llibres que li ha venut, que havien estat de l’abat de 
Besalú i són el Decret amb glossa ordinària, el Rosarium o lectura de Guiu de Baysio sobre el Decret i un Speculum iuris, 16 novembre 1324.

G-4 f. 153v

El capítol de la Seu fa procura a Simó de Sexà, canonge de la Seu, per intervenir al concili provincial de Tarragona, 19 novembre 1324. G-4 f. 154v
El bisbe fa procura al mateix Sexà pel mateix objecte, 18 novembre 1324. G-4 f. 154v-155
Guillem de Rovirola, curat de Sant Nicolau de Girona, i Bernat Gironella, beneficiat de la capella del castell de Vila-romà, renuncien els seus beneficis en vista a permutar-
los, 20 novembre 1324. G-4 f. 155rv

Guillem Bach promet fer el servei de Jaume de Verder, domer de Vilanova, 28 novembre 1324. G-4 f. 156v
El bisbe dona poders generals a Gispert Fulcarà per a la permuta que l’ardiaca de Vilert es proposa fer de la capellania de Llaneres, 29 novembre 1324. G-4 f. 156v
El bisbe confirma a Mateu de Llosa el benefici fundat per Constança de Cabrera a l’església de Palau-sator, a presentació de Guillem Senesterra, vacant per renúncia de 
Pere Poc, 2 desembre 1324. G-4 f. 156v-157

Joan Taberner, beneficiat de Peralada, Dalmau Sunyer, sagristà de Sant Climent Sasebes i Ramon Panissar, beneficiat de Cabanes, renuncien els seus beneficis en vista a 
permutar-los, 6 desembre 1324. G-4 f. 157

El bisbe confereix a Bernat de Nou, escuder seu, un benefici dels dits manats de la Seu, 6 desembre 1324. G-4 f. 157
Pere Ricard, domer de Vilamalla, ven a Bernat Moner, ciutadà de Girona i a la seva esposa Sibil·la les rendes de la seva doma per cinc anys, per 1.000 sous, 12 desembre 
1324. G-4 f. 157- 158

El bisbe confirma a Bernat Vidal el benefici fundat pels antecessors de Bernat d’Orriols, senyor d’Albons, a l’església d’Orriols, 11 desembre 1324. G-4 f. 158
Berenguer de Guàrdia, de Rupià, es fa home propi de Joan de Guàrdia,obtentor del benefici de Santa Margarida de Rupià, al que fa cens de mig quartó de cera, 15 
desembre 1324. G-4 f. 158v

El bisbe fa procura a Gispert Fulcarà per firmar escriptures, 16 desembre 1324. G-4 f. 158v



Pere de Puig, majordom del bisbe, ven a Pere Capmany, capellà de la Bisbal, 160 migeres de mill que té al castell de la Bisbal; del preu es paguen 500 sous al col·lector del 
subsidi a l’infant Alfons, i la resta es rep en comptant, 16 desembre 1324. G-4 f. 158v-159

El bisbe, atès que el rei, amb data de 21 març (1322) 1323, donà privilegi per fer mercat a la Bisbal, i havent pactat amb els homes de la Bisbal que aquests posarien 1.000 
sous en les despeses per obtenir la dita concessió de mercat, concedeix que siguin francs de lleuda, 18 desembre 1324. G-4 f. 159-160

Gispert Fulcarà presenta a Pere Pellicera, sagristà, i Pere de Riera, domer de Sant Feliu de Boada, una lletra del bisbe que els notifica el nomenament de dit Gispert com a 
capellà de l’esmentada església, i pren possessió de la mateixa, 18 abril 1324. G-4 f. 160-161

Pere de Riera, dit, firma debitori a Gispert Fulcarà de 12 sous, per raó de la firma de dues escriptures, 18 abril 1324. G-4 f. 161
Deposicions de Guillem de Quer en procés contra ell mateix per heretgia, 5 juny 1325. G-5 f. 1-2
Havent resultat, en causa d’heretgia jutjada pel bisbe de Mallorca i Francesc Sala, dominic, contra fra Bernat Fuster franciscà, responsabilitat contra Guillem de Quer, 
s’autentica una còpia del procés 14 maig 1325. G-5 f. 3rv

Manlleuta a favor de Guillem de Quer, 10 febrer (1325) 1326. G-5 f. 4
Altra manlleuta a favor del mateix, 30 abril 1328, els fulls 6-9 són en blanc, i constitueixen versemblantment un quadern de procés; el f 10r inicia el registre i conté, a més 
d’anotacions d’índex, una nota que adverteix que el quadern conté escriptures de la marmessoría del bisbe Pere de Rocabertí. G-5 f. 5

El bisbe confereix la capellania de Marenyà a Guillem de Morell, clergue, 28 maig 1324. G-5 f. 10v
El bisbe ordena fer escriptura per firmar el delme de Beget a Brunissenda Farners, de qui rep 480 sous, 28 maig 1324. G-5 f. 10v
El bisbe declara francs de lleuda els homes de la Bisbal, a condició que paguin 1.000 sous, 28 maig 1324. G-5 f. 10v
El bisbe firma les compres que ha fet en nom propi a Bàscara, la Bisbal, Sils i Rupià, 28 maig 1324. G-5 f. 10v
El bisbe disposa que la compra que ha fet a Sils serveixi per sufragar la festa de Santa Marta a la Seu, 28 maig 1324. G-5 f. 10v
Berenguer de Pau, cabiscol de la Seu, firma a Berenguer Domènec, clergue de la Seu i marmessor de Pere de Rocabertí rebut de quantitats degudes a Hug de Mirambell, 
prepòsit de Mende, 22 octubre 1328. G-5 l després de f. 

Berenguer Domènec, clergue de la Seu, reconeix tenir en comanda per Berenguer de Puig, prior dels dominics de Girona, part de la vaixella del bisbe Pere de Rocabertí, 
valorada en 1.650 sous, 18 desembre 1324. G-5 f. 11

El bisbe firma a Guillem de Riera l’obligació que ha fet a la seva esposa del delme de Vilobí, 18 desembre 1324. G-5 f. 11
El bisbe firma a Simó de Rocabruna una part del delme de Vilamalla, 18 desembre 1324. G-5 f. 11
Gaufred, vescomte de Rocabertí, hereu dels nobles Dalmau i Guerau de Rocabertí, reconeix al bisbe Pere de Girona que aquest i els seus marmessors han satisfet les 
quantitats que Ramon de Vilatenim ha posat a la capella del monestir de Vilabertran, 17 desembre 1324. G-5 f. 11v

Arnau de Costa, prevere natural de Camprodon, firma rebut de 40 sous als dits marmessors, per raó d’un epistoler i evangelister i de treballs fets a Vic quan el bisbe era 
ardiaca de Vallespir a Elna, 30 desembre 1324. G-5 f. 11v

Berenguer de Pedrera, clergue, firma als dits marmessors rebut de 200 sous, part dels 400 pels que havia venut al bisbe un mul, que li han estat donats en una sella i en 
un llibre dit proser, 3 gener (1324) 1325. G-5 f. 11v-12

Simó de Sexà i Berenguer Domènec, marmessors del bisbe, lliuren a Ramon de Santapau, ardiaca i vicari en seu vacant, la clau d’una caixa on es guarden els diners de la 
pabordia de Castelló, 4 gener (1324) 1325. G-5 f. 12

Arnau Benet, clergue de Llagostera, firma rebut als dits marmessors de 300 sous dels que el bisbe li havia firmat albarà, 9 gener (1324) 1325. G-5 f. 12rv
Vidal de Queixàs firma rebut de 300 sous que el bisbe li devia, 19 gener (1324) 1325. G-5 f. 12v
Pere de Galliners, prevere de capítol i marmessor de Berenguer de Juiàclergue, firma rebut als dits marmessors de 161 sous, preu d’objectes que el bisbe havia comprat a 
l’encant dels béns de dit Juià, 19 gener (1324) 1325. G-5 f. 12v

Bernat Barrau i Berenguer Domènec, marmessors del bisbe, havent passat comptes amb Jaume Pastor, clergue de Vilajoan, del temps que tingué les claus del palau 
episcopal, els aproven, 19 gener (1324) 1325. G-5 f. 12v-13

Jaume Ferrer, prevere de capítol, firma rebut als mateixos marmessors de 600 sous, part d’un deute del bisbe, 5 febrer (1324) 1325. G-5 f. 13
Guillem de Cornellà, canonge, firma rebut a Jaume Ferrer, dit, de 300 sous, en concepte de préstec, 5 febrer (1324) 1325. G-5 f. 13
Els marmessors de Ramon de Vilarig, ardiaca de Girona, firmen rebut a Guillem de Vilarig, canonge de la Seu, de 1.000 sous que aquest devia a dit Ramon, 2 març (1324) 
1325. G-5 f. 13rv



Els marmessors del bisbe firmen rebut a Guillem de Cornellà, comarmessor seu, de 1.947 sous en plata que pesava 15’5 marcs menys mig argenç, i que va havia satisfet en 
diversos pagaments, 2 març (1324) 1325. G-5 f. 13v-14

Els marmessors del bisbe firmen rebut a Gispert Fulcarà, comarmessor seu, de 12 escudelles, 6 talladors i 6 gresals de plata, de pes 30 marçs una unça, i valor de 110 
lliures 18 sous, plata que el bisbe havia obligat a Berenguer de Puig, prior dels dominics de Girona, al qual pagà dit Gispert 900 sous i va satisfer la resta, 2 març (1324) 
1325.

G-5 f. 14

Els marmessors del bisbe firmen rebut a Simó de Sexà, comarmessor seu, de 19 lliures 8 sous per sis taces de plata, de pes 5 marcs 2 unces, que dit Simó ha comprat, 2 
març (1324) 1325. G-5 f. 14

Guillem Marrell, rector de la capella de l’hospital de Girona, firma rebut als dits marmessors de 1.500 sous que el bisbe li devia, 5 març (1324) 1325. G-5 f. 14rv

Pere Peregrí, apotecari de Girona, firma rebut als dits marmessors de 24 lliures 13 sous, per la cera gastada en la sepultura del bisbe, 8 març (1324) 1325. G-5 f. 16v

Guillem de Cabanelles, natural de Besalú, que havia estat coc del bisbe, firma als dits marmessors rebut de 100 sous per salari degut, 12 març (1324) 1325. G-5 f. 14v

Els marmessors fan procura a Ramon Lleuger, clergue d’Espolla, per cobrar la part corresponent del delme del bovatge al vescomtat de Rocabertí, 20 març (1324) 1325. G-5 f. 15

Ermessenda de Ridaura, criada del palau, firma rebut als mateixos marmessors de 50 sous per raó de salari, 20 març (1324) 1325. G-5 f. 15
Guillem de Pujols, clergue, firma rebut als marmessors dits de 170 sous, salari del temps que fou majordom del bisbe, 22 maig 1325. G-5 f. 15
Pere Ferrer, de Sant Medir, firma rebut als mateixos de 18 sous, pel temps que estigué llogat com a missatger a Paret Rufí, 18 juny 1325. G-5 f. 15v
Bernat de Miars, dit Bernat Viola, que havia estat missatger del bisbe, firma rebut de 200 sous llegats pel bisbe, 16 juliol 1325. G-5 f. 15v
Ramon Torró, clergue de la Bisbal, firma rebut de 60 sous, salari seu del temps que acompanyà Jaume Ferrer, majordom del bisbe, 16 setembre 1325. G-5 f. 15v
El procurador d’Huguet de Cardona firma als mateixos rebut de 200 sous de fruits de la capellania de la Pera, 5 octubre 1325. G-5 f. 16
Mestre Guerau, físic de Girona, firma rebut als mateixos de 300 sous per serveis de metge, 2 desembre 1325. G-5 f. 16

Berenguer de Puig, prior dels dominics de Girona, firma rebut als marmessors de 1.650 sous destinats a satisfer injúries en el fur de la consciència, 10 maig 1325. G-5 f. 16rv

Els marmessors dits aproven a Mateu Ferrer, domer de la Bisbal, els comptes de les rendes de la Bisbal, 5 gener (1325) 1326. G-5 f. 16v-17
Gispert Fulcarà i Guillem Torrentà, marmessors de Bernat de Vilert, canonge de la Seu, firmen a Berenguer Domènec, marmessor del bisbe Pere de Rocabertí rebut de 900 
sous de fruits de la capellania de Peralada, 2 non maig 1327. G-5 f. 17

Arnau de Fisc, de Corçà, firma rebut als marmessors del bisbe Pere de 100 sous, per despeses fetes mentre regia la batllia d’Ullà, 15 juny 1328. G-5 f. 17v
Jaume Ferrer, prevere de capítol de la Seu, firma rebut als dits marmessors de 300 sous que li eren deguts, 27 setembre 1328. G-5 f. 17v
El bisbe Gastó de Montcada, atès que el seu predecessor Pere de Rocabertí havia rebut dels marmessors de Guillem de Vilamarí, anterior bisbe, 10.525 sous, procedents 
dels béns de Bernat de Vilamarí, prelat que havia instituit hereva universal la mitra; 12.000 sous del bovatge venut pel comte Malgaulí, 200 sous d’un Decretum que fou 
de dit Bernat de Vilamarí, 2.044 sous d’un aigualeix d’Ullà, 216 sous del molí de na Biert de Bàscara, 1.799 sous de l’establiment d’un bosc o aigualeix de Bàscara, 316 sous 
de l’establiment de vinyes de Rupià, 518 sous d’establiments del bosc de Matella, 2.490 sous de l’establiment d’aigualeixos d’Ullà fets per dit bisbe Pere, l.845 sous 
d’establiments de la joeria de Vila-romà, i 1.000 sous d’establiments de Girona, en total 32.954 sous; que comprà per 3.600 sous dels marmessors de dit bisbe Guillem el 
feu que Simonet de Trilla, cavaller, tenia a Vall-llobrega i Vila-romà en 1322; que comprà a Ramon Arnau de Sant Sadurní cavaller per 2.500 sous l’alou que aquest tenia a 
Sant Sadurní; que comprà als marmessors de Bernat de  Coll, ciutadà de Girona, per 5.000 sous certs masos de Madremanya;que comprà al prior de Sant Miquel de 
Cruïlles certs homes propis de Sant Sadurní per 250 sous; que va despendre a la torre del molí de la Bisbal 12.165 sous; que comprà a Berenguer de Cruïlles i a la seva 

G-5 f. 18-20v

El bisbe Gastó, atès que els seus predecessors acostumaren a tenir dues persones a la seva escrivania, nomena Ramon de Gornal, jurista de Girona, notari de la mateixa 
escrivania, amb cens anual de 600 sous, 7 abril 1329, els ff 23-24 són en blanc; una nota a f 24 indica que els documents que es troben a continuaciósón de la 
marmessoria de Bernat de Vilert, fets el 1324.

G-5 f. 21-22v

Bernat de Vilert, canonge de la Seu, fa donació a Guillem de Cornellà, també canonge, de la casa canonical dita de Bellmirall, 24 desembre 1324. G-5 f. 25rv
Guillem de Cornellà firma debitori a Bernat de Vilert de 1.250 sous, 24 desembre 1324. G-5 f. 25v
Codicil de Bernat de Vilert, que afegeix als seus marmessors Guillem Torrentà i Pere Esteve, clergues, 1 gener (1324) 1325. G-5 f. 25v-26



Em mateix Bernat de Vilert renuncia la capellania de Maçanet de la Selva, a fi de permutar-la amb la de Gualta que té Simo de Sexà, 1 gener 1325, amb la col·lació, f 26v. G-5 f. 26

L’ardiaca de la Selva, Bernat de Güell, atès que Ramon de Santapau, ardiaca de Girona i el capítol han convocat elecció de bisbe al palau episcopal el dia 14 de gener, 
protesta, a causa de no ser el lloc convenient, 7 gener (1324) 1325. G-5 f. 26v

Guillem de Cornellà, canonge, fa codicil i pren per marmessor Ramon de Clota menor; substitueix dos ciris fundats a la Seu per un ciri de tres lliures i revoca alguns llegats, 
7 gener (1324) 1325. G-5 f. 26v-27

Guillem de Cornellà, dit, fa procura a favor de Bernat de Cornellà, canonge de la Seu, per firmar escriptures referents a capellanies, 7 gener (1324) 1325. G-5 f. 27

Bernat de Vilert, canonge, fa procura a favor de Gispert Fulcarà per renunciar les capellanies de Gualta i Llaneres, 9 gener (1324) 1325, en vista a permutar-les amb les de 
les Encies i les Serres que té Bernat Barrau, f 27v; després de noves renúncies l’ardiaca major conferí la capellania de les Encies a Pere Esteve, clergue d’Arenys; la de les 
Serres, a Guillem de Torrent, clergue de Girona; i la de Gualta a Simó de Sexà, canonge, f 27v-28.

G-5 f. 27-28

Francesc de Vilert cavaller defineix a Bernat de Vilert, canonge totes les peticions que pugués fer-li, 9 gener 1325. G-5 f. 28

Guillem de Torrent, clergue, fa procura a favor de Berenguer de Cogolls, clergue, per prendre possessió de la capellania de les Encies, 10 gener (1324) 1325. G-5 f. 28

Ramon de Santapau, ardiaca de Girona, confereix el diaconil de Corçà a Guillem Oliver, clergue natural de Girona, 12 gener (1324) 1325. G-5 f. 29
Berenguer de Palau, ardiaca d’Empordà i Pere Esteve, clergue, marmessors de Bernat de Vilert difunt, donen a Ramon de Clota possessió de la casa del difunt, 12 gener 
(1324) 1325. G-5 f. 29

Francesc de Vilert firma rebut als dits marmessors de 1.000 sous, llegats pel difunt, 15 gener1325. G-5 f. 29
Guillem de Banyoles firma semblant rebut per 500 sous, 15 gener 1325. G-5 f. 29
Semblants rebuts firmen Pere Deumer per 100 sous, Pere Coc per 100 sous i Jaume Pinoy per 300 sous, 15 gener 1325. G-5 f. 29v
Ramon Giribert, clergue natural de Caldes, que havia estat escuder de Bernat de Vilert, firma rebut de 300 sous en concepte de llegat, 16 gener 1325. G-5 f. 29v
Guillem de Banyoles, dit, firma rebut de 20 sous en substitució del llegat d’un matalàs i un parell de llençols, 16 gener 1325. G-5 f. 29v
Pere Esteve firma rebut als mateixos marmessors de 300 sous, un coixí i un matalàs i 50 sous de la marmessoria, 16 gener 1325. G-5 f. 29v-30
Pere de Subirós, clergue natural de Maià, firma rebut de 20 sous, 26 gener 1325. G-5 f. 30
Ferrera, criada de Bernat de Vilert, firma rebut de 40 sous en concepte de llegat, 26 gener 1325. G-5 f. 30
Berenguer de Clusa, fill de Bernat de Clusa, cavaller, firma rebut de 300 sous en concepte de llegat, 28 gener 1325. G-5 f. 30rv
Blanca de Clusa, monja de Bell-lloc, firma rebut de 30 sous en concepte de llegat, 28 gener 1325. G-5 f. 30v
Francesca de Garriga, piatera de Bell-lloc, firma rebut de 50 sous en concepte de llegat, 28 gener 1325. G-5 f. 30v
Jaume de Palau, cavaller, firma rebut de 200 sous en concepte de llegat, 28 gener 1325. G-5 f. 30v
Berenguer de Palau, ardiaca d’Empordà, firma als altres marmessors rebut de 50 sous per raó de la marmessoria, 28 gener 1325. G-5 f. 31
Gispert Fulcarà, comarmessor, firma semblantment rebut de 50 sous, 28 gener 1325. G-5 f. 31
Guillem de Cornellà, comarmessor, firma semblantment rebut de 50 sous, 28 gener 1325. G-5 f. 31
Ramon de Santapau, ardiaca de Girona, i el capítol de la Seu venen a Berenguer de Palau, ardiaca d’Empordà, les rendes de la possessió de Sobirànigues per 500 sous 
anuals, 30 gener (1324) 1325. G-5 f. 31

Pere de Palau, cavaller firma rebut als marmessors de Bernat de Vilert de 200 sous en concepte de llegat, 21 març 1325. G-5 f. 31v
Pere d’Abella, sagristà de Vilert, firma rebut als marmessors de 100 sous, llegats per cantar misses a Vilert, 26 març1325. G-5 f. 31v
Els marmessors dits firmen a Berenguer Domènec, clergue de la Seu, rebut de 900 sous de fruits de la capellania de Peralada, 6 maig 1325. Segueixen fulls en blanc, i 
comença el registre de 1324. G-5 f. 31v-32

Ramon de Santapau, ardiaca de Girona, firma rebut a Bernat Ferrer escrivà de l’oficialat de Castelló, de dos “aurei” que fa de cens per l’escrivania, 23 desembre 1324. G-5 f. 34v

Hug de Mirambell, paborde de Mende i Bernat de Sant Maurici, cabiscol d’Autun, legats papals, presenten a l’ardiaca major i capítol una butlla de contingut no precisat, 
que el capítol promet obeïr, 23 febrer (1324) 1325, (cf. núm. 2187). G-5 l després de f. 



Berenguer de Rovira, clergue de la Seu, fa procura a favor de Bernat de Puig, clergue de Greixenturri, 22 desembre 1324. G-5 f. 35

Pere de Puigalt, de Caldes, reconeix ser home propi de Gispert Fulcarà, sagristà segon de la Seu, pel mas Puigalt, i fer-li una lliura de cera de cens, 28 desembre 1324. G-5 f. 35rv

Guillem Gornés, de Sant Andreu Salou, fa semblant reconeixement, 28 desembre 1324. G-5 f. 35v
Pere de Galliners, prevere de capítol, fa procura a favor de Bernat de Cornellà per a l’elecció de bisbe, 30 desembre 1324. G-5 f. 35v
Ramon Marenyà, de les Olives, parròquia de Garrigoles, home propi de Gispert Fulcarà, que es proposa anar a Sardenya per recuperar béns d’Arnau Marenyà germà seu, 
promet a dit Fulcarà que, en retornar, li’n pagarà el terç, 2 gener (1324) 1325. G-5 f. 34v-35

Bernat de Cornellà, canonge de la Seu, que ha obtingut del papa una capellania, insta Berenguer de Pau, cabiscol de la Seu que li confereixi la de Peralada, 12 gener (1324) 
1325. G-5 f. 36rv

L’ardiaca de Girona, Ramon de Santapau, confereix a Guillem Oliver, clergue de Girona, el diaconil de Corçà, 12 gener (1324) 1325. G-5 f. 36v
L’ardiaca major confirma a Arnau de Campdéu la capella de Sant Valentí de Salarsa, parròquia de Beget, 19 gener (1324) 1325. G-5 f. 36v
Gilabert de Cruïlles, sagristà de la Seu, promet no tocar 1.000 sous dipositats a la banca de Pere de Santa Coloma, preu de compra feta a Ramon de Mont, cavaller, de 
certs masos de Llagostera, 22 gener (1324) 1325. G-5 f. 36v-37

L’ardiaca major confirma a Pere Saig el benefici de la capella del castell de Bestracà, 22 gener (1324) 1325. G-5 f. 37v
L’ardiaca major confirma a Bartomeu Ferrer la cura de Vilacolum, 23 gener (1324) 1325. G-5 f. 37v
Guillem de Panissars renuncia la cura de Capsec en vista a permutar-la pel benefici de la capella de Sant Esteve de Magrà, de Castellfollit de Riubregós, 29 gener (1324) 
1325. G-5 f. 37v-38

L’ardiaca major i el capítol fan procura a Pere Berenguer, clergue de Mollet, i Ramon de Palau, veí de Girona, per protestar davant el veguer de Girona contra una obra 
que es fa a Sant Feliu de Boada, perjudicial al castell de Pals, 1 febrer (1324) 1325. G-5 f. 38rv

Pere Rovira promet fer el servei de Guillem Maçot, beneficiat d’Hostalric, 1 febrer 1325. G-5 f. 38v

Pere Coc, clergue de la Seu, firma debitori als marmessors de l’ardiaca de Vilert de 14 lliures per 5 taces d’argent comprades a la marmessoria, 4 febrer 1325. G-5 f. 38v

L’ardiaca major assigna a l’obra del nou cap de la Seu 1.000 sous que Arnau de Cortsaví devia a Dalmau de Totzó, cabiscol difunt, 4 febrer 1325. G-5 f. 39
Jaume Ferrer, prevere de capítol, firma a Guillem de Vilarig, canonge, rebut de 80 sous que li devia, 4 febrer 1325. G-5 f. 39

L’ardiaca major confirma a Berenguer Ros el benefici fundat per Bernat de Sant Pau, rector de l’església de Peralada, a la mateixa església, 6 febrer 1325. G-5 f. 39

Ponç de Vilademany, fill de Bernat de Vilademany, reconeix a Gilabert de Cruïlles, sagristà de la Seu, tenir per l’Almoina del Pa la castlania del castell de Brunyola i li fa 
homenatge, 7 febrer (1324) 1325. G-5 f. 39v

Berenguer de Daró insta l’execució de gràcia papal que li confereix la sagristia de Rupià, 8 febrer (1324) 1325. G-5 f. 39v-40
L’ardiaca major confereix la capellania de Vilajoan a Bernat de Pujolars, 9 febrer (1324) 1325. G-5 f. 40v
Lletres de l’arquebisbe Eiximèn de Tarragona, que cita eventuals opositors de l’elecció de Gilabert de Cruïlles per a bisbe de Girona, feta unànimement pels canonges de la 
Seu, la confirmació de la qual insta el procurador del capítol, Arnau de Mont-rodon, 6 febrer (1324) 1325. G-5 f. 40v-41

Berenguer Rufera, clergue, promet fer el servei de l’ofici diví de Berenguer Rufera, diaca de Vilacolum, 14 febrer 1325. G-5 f. 41
Berenguer Rufera, diaca de Vilacolum, promet fer el servei de misses i la cura d’aquest lloc, 14 febrer 1325. G-5 f. 41rv
Arnau Cistella, clergue d’Urgell, promet fer el servei de Berenguer Ros a Peralada, 14 febrer 1325. G-5 f. 41v
Berenguer Franc renuncia la cura de Sant Pere de Costa, que és conferida a Dalmau de Gallissà, 14 febrer 1325. G-5 f. 41v-42
Els marmessors de Pere de Rocabertí, bisbe, declaren que Pere Ferrer, escrivà de la cúria de l’oficialat, havia satisfet els 7.000 sous deguts per l’establiment de la seva 
escrivania; d’ells el bisbe despengué3.000 sous en roba per a la seva família, 2.000 en retornar un préstec a l’abat de Banyoles i 2.000 en retornar un préstec a Berenguer 
de Pau, cabiscol, 16 febrer 1325.

G-5 f. 42rv

L’ardiaca major confereix a Bernat de Cruïlles, canonge, la capellania de Calabuig, 21 febrer 1325. G-5 f. 42v
Pere Forner de Camprodon firma rebut de 500 sous a Gispert Fulcarà en concepte de préstec, 25 febrer 1325. G-5 f. 42v
Pere Riera promet fer el servei de Guillem Roig a la capella del castell de Bellcaire, 4 març 1325. G-5 f. 42v



Guillem Bianya, mercer, i Pere de Reixach, veïns de Girona, en nom propi i de Pere Llogaia insten de l’ardiaca major la concessió de quesitòria a favor de Montserrat que 
han comprat a Gallart de Balaguer, prior de Santa Maria de Montserrat per dos anys, 7 març (1324) 1325, amb nota que indica que la quesitòria s’havia donat l’1 de juny 
1322 i el bisbe l’havia suspesa pel març de 1324.

G-5 f. 42v-43v

Pere Oller renuncia la doma de Sils en vista a permutar-la amb Berenguer de Prat, clergue de la capella d’Argimon, 7 març 1325, amb les col·lacions, que per Argimon fa el 
prior de Sant Pere Cercada. G-5 f. 43v-44

Jaume de Palau, cavaller, ven a Berenguer de Palau, ardiaca d’Empordà, un mul per 20 lliures, 9 març 1325. G-5 f. 43

Berenguera Llobet, de Riudellots de la Selva, natural del mas Llobet de Fornells propi de l’ofici de la caritat de la Seu, reconeix ser dona pròpia de la mateixa caritat, 11 
març 1325, semblant reconeixement fan Ermessenda, filla de dita Berenguera i esposa de Pere Sabater de Riudellots, i Brunissenda, igualment filla de dita Berenguera.

G-5 f. 44v

L’ardiaca major i el capitol de la Seu fan procura a favor de Bernat de Riuclar, clergue, per cobrar del batlle de Pals les rendes corresponents a la Seu de Girona, 16 març 
1325. G-5 f. 44v-45

L’ardiaca major i el capítol, atès que l’arquebisbe Eiximèn de Tarragona, per ordre del papa transmesa per Hug de Mirambell, prepòsit de Mende i Bernat de Sant Maurici, 
cabiscol d’Autun, nuncis papals, ha convocat concili provincial, fan procura a Berenguer de Pau, cabiscol, i Guillem de Cornellà, canonge, per a assistir-hi, 16 març (1324) 
1325.

G-5 f. 45rv

Benvinguda, esposa de Ferrer de Coll, d’Aiguaviva, enfranquida per Pere Gornal de Palau, ciutadà de Girona, es fa dona pròpia de l’ofici de la caritat de la Seu, per haver-
se casat al mas Coll d’Aiguaviva, 18 març 1325. G-5 f. 45v

Jaume Sala acredita que els marmessors d’Arnau Rossinyol, draper de Peralada, han invertit 6.000 sous en la compra de 245 sous censals per a la dotació d’un benefici, 
per al que dit Sala havia estat designat com a primer obtentor, 19 març (1324) 1325. G-5 f. 45v-46

En causa entre Arnau de Soler, ardiaca de Besalú, i Simó Gallet, clergue, d’una part, i Bernat de Juiana, clergue, sobre la provisió papal del benefici de la Miana, les parts 
fan avinença i es sotmeten a la informació que prendrà Bernat Barrau, rector de l’hospital de la Seu, sobre els ingressos del benefici, 28 març 1325.

G-5 f. 46-47

Margarida, esposa d’Esmarial de Fonollar, es fa dona pròpia de l’ofici de la caritat de la Seu, per haver-se casat al mas Fonollar de Fornells, 29 març 1325. G-5 f. 47

Berenguer, prior del monestir d’Ullà, insta de l’ardiaca major ser eximit d’accedir al concili provincial per causa de malaltia, 31 març 1325. G-5 f. 47rv
L’ardiaca major eximeix per causa de malaltia l’abat de Banyoles d’acudir al concili provincial, 31 març 1325. G-5 f. 47v-48
El capítol de la Seu, rebuda la petició de Ferran de Mora, canonge, de firmar la pabordia de Castelló, la rebutja, atès que s’havia apel·lat a Tarragona de la col·lació de la 
mateixa, 9 abril 1325. G-5 f. 48rv

El capítol de la Seu fa procura a favor de Ponç Albert, prevere de capítol, per admetre a Francesc de Juià la renúncia d’un benefici de la Seu, en vista a permutar-lo amb un 
altre que té Ramon de Beuda, 9 abril 1325. G-5 f. 48v-49

L’abat Guillem de Vilabertran és absolt per l’ardiaca major d’excomunió i ratifica la concessió del subsidi aprovada pel concili provincial, 10 abril 1325, semblant acte féu 
l’abat Bernat de Sant Llorenç del Mont, el prior de Finestres, el prior de Calabuig, i Pere de Cornet, prior de Santa Maria de Camps, f 49rv.

G-5 f. 49

Joan de Monturell, prior de Sant Joan les Fonts, aprova la concessió papal feta a Miquel Figuera de la capellania del seu monestir, 10 abril 1325. G-5 f. 49v
Joan de Monturell, prior de Sant Joan les Fonts, firma debitori a Miquel Figuera de 80 sous, despesos en el viatge a Tarragona per assistir al concili provincial, 10 abril 
1325. G-5 f. 49v-50

Bernat de Portes, sagristà de Camós, Bartomeu Ferrer, sagristà de Jafre, i Jaume de Camp, domer de Crespià, renuncien els seus beneficis en vista a permutar-los, 13 abril 
1325. G-5 f. 50

L’abat Berenguer de Sant Pere de Rodes ratifica la concessió de subsidi feta al concili provincial, 13 abril 1325. G-5 f. 50rv
Guillem Renoard insta l’execució de gràcia papal per obtenir la doma de Pals, 15 abril 1325. G-5 f. 50v-51
Els marmessors de Bernat de Vilert, canonge de la Seu, fan procura a favor de Bernat de Camps, clergue, per cobrar les rendes de la capellania de Peralada que dit 
canonge havia obtingut, 23 abril 1325. G-5 f. 51rv

Ramon de Santapau, ardiaca major, comissiona Gispert Fulcarà per mentre sigui absent de Girona, 24 abril 1325. G-5 f. 51v
Gispert Fulcarà confereix el diaconil de Sant Martí Vell a Jaume Marcó, 25 abril 1325. G-5 f. 51v



Arnau de Passamilans renuncia la doma d’Avinyonet, 30 abril 1325. G-5 f. 52
L’ardiaca major confereix la capellania d’Espolla a Guillem Simó, clergue de Girona, 5 gener 1325. G-5 f. 52
Guillem Ruc, Bernat Ricard i Pere Caler, de Bellcaire, declaren que Pere de Viladevall, que Castelló Moret diaca de Bellcaire es proposa de posar en el seu lloc és apte, i el 
sagristà és inepte i pertany al bàndol de Pere Ramon de Sant Iscle i Dalmau de Torroella, 2 maig 1325. G-5 f. 52rv

Bernat Guillem Rigau promet fer el servei de Pere Viader, clergue del monestir de Lladó, que s’absenta per estudis, 2 maig 1325. G-5 f. 52v
Gispert Fulcarà fa procura a Antoni de Colell, clergue, per vendre les rendes de la capellania de Palafolls, 3 maig 1325. G-5 f. 52v

Castelló Moret promet fer el servei de Pere de Viladevall a la capella de Bellcaire, i dit Pere, el de l’esmentat Castelló, domer de Sant Iscle d’Empordà, 8 maig 1325. G-5 f. 52v

Mateu Guerau renuncia el benefici de la capella del castell de Púbol, 13 maig 1325. G-5 f. 52v
Ramon de Beuda, clergue, lloga la seva casa, situada a l’escala de la Seu, a Arnau, dit Baldrà de Soler, per 120 sous, 13 maig 1325. G-5 f. 53rv
Arnau de Soler, dit Baldrà, atès que Ramon de Beuda, obtentor del benefici fundat per mestre Ponç, físic, a la Seu, li ha llogat la seva casa, li concedeix de poder habitar-hi, 
amb altres pactes, 14 maig 1325. G-5 f. 53v-54

L’ardiaca major confirma a Bernat de Font la doma d’Avinyonet, 14 maig 1325. G-5 f. 54rv
Ermessenda de Vilamarí, monja de Sant Daniel, firma a Guillem de Güell i Simó de Rocabruna, cavallers i a Ramon Barutell de Peralada, marmessors de Ramon de Vilamarí 
cavaller, rebut de 200 sous llegats per Ermessenda de Vilamarí, mare de dit Ramon, 14 maig 1325. G-5 f. 57v

Gispert Fulcarà nomena Joan Veloria per al diaconil de Centenys, 15 maig 1325. G-5 f. 54v
Salvador Miassèn i Guillem Ferrer de la Bisbal prometen servar la indemnitat de les seves fermances, 18 maig 1325. G-5 f. 57v- 58
Salvador Miassèn i Guillem Ferrer, dits, firmen debitori a Mateu Ferrer, domer de la Bisbal, de 50 sous en concepte de préstec, 21 maig 1325. G-5 f. 55
Els marmessors de Romeu de Montoliu, canonge de la Seu, firmen rebut als marmessors del bisbe Pere de Rocabertí de 500 sous de la pabordia de Novembre de la Seu, 
22 maig 1325. G-5 f. 55

Berenguera, filla de Ramon de Vilamarí, firma rebut als marmessors d’aquest, de 100 sous llegats per Ermessenda de Vilamarí, mare d’aquest, 27 maig 1325. G-5 f. 54v

Berenguer de Cies, clergue de Santa Pellaia, firma debitori a Jaume Pastor, antic rector del lloc, de 140 sous, valor de botes de vi que restaren a la rectoria, que dit Jaume 
permutà, 27 maig 1325. G-5 f. 56

Antoni de Colell, procurador general de Ferran de Mora, canonge de la Seu, fa procura a favor de Pere Ros, veí de Girona, i Berenguer de Riguenç, clergue de Girona, per a 
la pabordia de Castelló de la Seu, 31 maig 1325. G-5 f. 56

Julià Pellicer renuncia la cura de Sant Joan ses Closes en vista a permutar-la amb Vincià Martí, beneficiat de la confraria de Santa Maria d’Estanyet, 3 juny 1325. G-5 f. 56rv

L’ardiaca major confirma a Pere Sastre el benefici fundat per Ramon Pagès, clergue d’Aiguaviva, a l’altar de Sant Pau d’aquest lloc, 8 juny 1325. G-5 f. 56v
Andreu Ferran renuncia la capellania de Vilaür, que és conferida a Ponç Camallera, 11 juny 1325. G-5 f. 56v-57
L’ardiaca major confirma a Pere Andreu Ferran la doma de Figueres, vacant per renúncia de Ponç Camallera, 13 juny 1325. G-5 f. 57
L’ardiaca major confirma a Bernat de Vilar la doma d’Avinyonet, 13 juny 1325. G-5 f. 57
Pere Oliver promet fer el servei de la capella del sagristà major de la Seu per Pere d’Auladell, 14 juny 1325. G-5 f. 57
Bernat de Güell, clergue de capítol de la Seu, confereix el diaconil de Biert, vacant per absència de l’obtentor, a Berenguer Ferrer, 17 juny 1325. G-5 f. 57v
Guillem de Bosch promet fer el servei de Guillem Ferrer a Corsavell, 20 juny 1325. G-5 f. 57v
Berenguer Jeroni promet fer el servei de Guillem Roig, domer de Cistella, 21 juny 1325. G-5 f. 57v
Bernat Cehià promet fer el servei de Berenguer Sastre, sagristà de Garrigoles, 25 juny 1325. G-5 f. 57v

El capítol de la Seu firma rebut a Bernat Barrau, marmessor de Pere de Cardonets, clergue de la Seu, de 500 sous, destinats a la celebració d’un aniversari, 25 juny 1325. G-5 f. 58

Arnau de Soler, ardiaca de Besalú, faculta Gispert Fulcarà per nomenar el beneficiat de la Miana, vacant per renúncia, 25 juny 1325. G-5 f. 58
L’ardiaca major confirma a Berenguer Ros el benefici fundat per Bernat Burgués, de l’Armentera, a la parroquial d’aquest lloc, 27 juny 1325. G-5 f. 58rv



Gispert Fulcarà confirma a Ramon d’Aulines la cura de Sant Romà de Casamor, 28 juny 1325. G-5 f. 58v
Francesc de Bodeixèn promet fer el servei de Berenguer de Roca, rector d’Arbúcies, 3 juliol 1325. G-5 f. 58v
L’ardiaca major confirma a Pere Ramada el benefici de la capella del castell de Púbol, 4 jul 1325. G-5 f. 58v-59
Pere de Picanyol renuncia la doma de Sant Andreu del Coll, que és conferida a Pere Ferrer de Cortades, curat de Sant Privat de Bas, 5 juliol 1325. G-5 f. 59
Berenguer de Pau, cabiscol, i Gispert Fulcarà fan procura a favor de Bernat de Cornellà, canonge, i Bernat Narcís, clergue, per a eventuals causes sobre els beneficis que 
tenen a la Seu de Girona, 7 juliol 1325. G-5 f. 59v

Ramon de Santapau, ardiaca major i altres confrares d’una confraria no especificada fan poders a Simó de Sexà, canonge, i Bernat Barrau, per administrar la dita confraria, 
9 juliol 1325. G-5 f. 59v

Mateu Duran, clergue marmessor de Guillem Escarrer, senyor del castell de Cassà de la Selva, atès que Gispert Fulcarà ha sentenciat una causa entre Guillem de Cassà, fill 
de dit Escarrer, i els marmessors del mateix, homologa la sentència i declara que no vol apel·lar-la, 9 juliol 1325. G-5 f. 59v-60

Pere Vilafreser renuncia la cura de Sant Feliu de la Guàrdia, que és conferida a Bernat Esteve, 11 juliol 1325. G-5 f. 60rv
L’ardiaca major confereix la dormitoreria de la Seu a Ramon de Molina, 12 juliol 1325. G-5 f. 60v
Ferrer, abat d’Amer, que havia fet comissió per a la renúncia de Llorenç Lluqués a la cura de Cogolls, mana cancel·lar-la atès que havia de fer-se davant el bisbe, 16 juliol 
1325. G-5 f. 61

Llorenç Lluqués renuncia la cura de Cogolls, que és conferida a Joan Morell, 16 juliol 1325. G-5 f. 61rv
Bernat de Balbs, comissionat de l’ardiaca major, dona possessió a Ramon Molina de la dormitoreria de la Seu, 29 juliol 1325. G-5 f. 61v-62
Arnau Sarraí renuncia la cura de Llabià, 10 agost 1325. G-5 f. 62
Joan Fresc presenta Pere Fresc per al benefici fundat pels seus passats a Sant Pere Pescador, 12 agost 1325. G-5 f. 62
L’ardiaca major confirma a Ramon de Llor el benefici de la capella de Sant Julià del castell de Bestracà, i aquest renuncia la cura de Sant Andreu de Bestracà que és 
conferida a Pere Arnau Saig, anterior clergue de l’esmentada capella, 13 agost 1325. G-5 f. 62v

L’ardiaca major, després d’examinar certes lletres de l’abat de Sant Pere de Galligants, confirma a Pere Fresc el benefici referit al núm. 2249, 19 agost 1325. G-5 f. 63-64

Pere Capmany, notari de la cúria, per manament de l’ardiaca major, extreu còpia d’una nota sobre poders conferits per Ferran de Mora, canonge, a Antoni de Colell, en 
data de 1322, que es diu ser de lletra de Pere Pintor, escrivent jurat de Bernat Roig, notari episcopal, 20 agost 1325. G-5 f. 64rv

Berenguer de Riguenç, clergue de Navata, promet fer el servei de Bernat de Güell, ardiaca de la Selva, a la Seu, 21 agost 1325. G-5 f. 64v-65
Joan Simó renuncia el benefici de Tots Sants de la Seu, en vista a permutar-lo amb el seu germà Guillem Simó, obtentor del benefici de Santa Maria de Centenys, 22 agost 
1325, amb les col·lacions. G-5 f. 65

Guillem Ferrer renuncia la doma de Sant Julià de Ramis per permutar-la amb Pere Palomer, sagristà de Darnius, 23 agost 1325, amb les col·lacions. G-5 f. 65rv
Dalmau Berart, domer de Sant Climent Sasebes, renuncia el seu benefici en vista a permutar-lo amb Arnau Berart, 24 agost 1325. G-5 f. 65v-66
Jaume Fortià promet fer el servei de Jaume de Viladevall, domer de Darnius, 26 agost 1325. G-5 f. 66
Joan Simó, clergue de Centenys, notifica a l’ardiaca major la seva presentació per al benefici fundat per Sibil·la Renall, viuda d’Arnau Ermengol, ciutadà de Girona, a l’altar 
de Santa Maria de Centenys, i n’obté la confirmació, 27 agost 1325. G-5 f. 66-67

Els marmessors de Pere de Rocabertí, bisbe de Girona, firmen a Ferrer de Vall, sagristà de Juià, rebut de 300 sous que faltaven satisfer del total de 1.000 en què havia 
composat una enqüesta oberta pel bisbe contra ell, 31 agost 1325. G-5 f. 67

Bernat Llémena, clergue natural de Pantaleu, parròquia de Sant Feliu de Boada, fa procura per obtenir de l’abat de Breda l’execució d’una gràcia papal de benefici, 3 
setembre 1325. G-5 f. 67v-68v

Bernat Fulcarà, obtentor del benefici de Sant Miquel de la Seu, atès que Bernat de Llach, anterior beneficiat, havia millorat la casa del benefici, li fa donació vitalícia de la 
mateixa, 4 setembre 1325. G-5 f. 69rv

Guillem Ponç, domer de Calabuig, promet fer el servei de Pere Raditor, domer de Sant Martí de Llaneres, i viceversa, 10 setembre 1325. G-5 f. 69v
Bernat Mata, diaconil de Figueres, insta que se li confereixi una doma de Sant Climent Sasebes que ha obtingut per gràcia papal, 11 setembre 1325. G-5 f. 70
L’ardiaca major confirma a Bernat Cebrià la rectoria de Sarrià, 12 setembre 1325. G-5 f. 70v



Ramon de Pla, diaconil de Sant Gregori, insta l’ardiaca major que li permeti rebre el presbiterat, i, atès que molts, un cop s’han fet ordenar renuncien el benefici, jura que 
el tindrà almenys durant un any, 13 setembre 1325. G-5 f. 70v

L’ardiaca major prorroga a Pere de Fàbrega, clergue de les Planes, el termini donat per Ramon de Biure, visitador, perquè els fidels compressin un calze de plata i un 
oficier, 17 setembre 1325. G-5 f. 70v-71

Joan Ferrer resigna la sagristia de Mieres, 17 setembre 1325. G-5 f. 71

Guillem Pere renuncia el benefici de la capella de Santa Maria del castell de Sales, en vista a permutar-lo amb Arnau Ferrer, domer de Llorona, 18 setembre 1325. G-5 f. 71rv

Pere del Mor, diaconil de Segueró, sol·licita el sotsdiaconat i jura que estudiarà gramàtica durant dos anys, 18 setembre 1325. G-5 f. 71v

Els marmessors del bisbe Pere de Rocabertí firmen rebut a Bernat de Llach de 198 sous per la firma del delme de Riudellots de la Creu, 21 setembre 1325. G-5 f. 71v-72

Guillem Rafart de Preses de Riart, parròquia de Sant Feliu de Girona, ven a Gispert Fulcarà, sagristà segon de la Seu, la llenya d’un bosc situat a Sant Daniel, indret de Vall 
de Renau, exceptuant-ne les alzines calçades, per 80 sous, 23 setembre 1325. G-5 f. 72

Guillem Marquès, capellà del monestir de Sant Tomàs de Fluvià, promet celebrar una missa setmanal a Sant Martí de Canyà, 25 setembre 1325. G-5 f. 72v
Alamanda, filla de Pere Fuster d’Anglès, reconeix ser dona pròpia de la sagristia segona de la Seu i fer un quartó de cera de cens, 26 setembre 1325. G-5 f. 72v

Bernat Boter, apotecari de Girona, fa quitació a Elicsenda, viuda de Vidal Ametller de Camprodon, de tota mena de deutes i obligacions, per 15 sous, 28 setembre 1325. G-5 f. 72v

Arnau Batlle de Flaçà fa procura a favor de Berenguer Nadal, clergue de Flaçà i Salvador Martí, veí de Girona, 28 setembre 1325. G-5 f. 73
Jaume Sator insta la col·lació d’un benefici dels que confereix l’abat de Camprodon, obtingut per gràcia papal, 29 setembre 1325. G-5 f. 73
Pere d’Estrabau promet fer el servei de Pere Jover, clergue de Sant Sadurní, 30 setembre 1325. G-5 f. 73

Bernat Moner, ciutadà de Girona, presenta Pere Aucell, prevere de Narbona, per fer el servei de Pere Ricard, sagristà de Vilamalla, que és acceptat, 1 octubre 1325. G-5 f. 73rv

Els procuradors del bisbe electe, dels que no es dona el nom, fan procura a favor de Pere Berenguer, clergue de Mollet, 6 octubre 1325. G-5 f. 73v
Ramon ses Planes de Camprodon defineix a Esclaramunda, priora de Sant Nicolau de Camprodon un pati situat on actualment hi ha el dormitori del monestir i firma rebut 
de 100 sous, 7 febrer (1324) 1325. G-5 f. 73v

L’ardiaca major i el capítol fan procura a favor de Bernat de Güell, ardiaca de la Selva per notificar a Gilabert de Cruïlles, sagristà de la Seu, l’elecció feta per bisbe, 30 
gener (1324) 1325. G-5 f. 74

Gilabert de Cruïlles, dit, accepta l’elecció. G-5 f. 74rv
L’ardiaca major i el capítol fan procura a favor de Bernat de Cruïlles i Arnau de Mont-rodon, canonges, per notificar l’elecció de bisbe feta en la persona de Gilabert de 
Cruïlles a l’arquebisbe Eiximèn de Tarragona, 30 gener (1324) 1325. G-5 f. 74v-75

L’ardiaca major i el capítol de la Seu firmen rebut a Arnau de Mont-rodon de 719 carlins de plata i 1.659 sous de rendes del castell de Pals, 4 maig 1325. G-5 f. 75rv

L’ardiaca major i el capítol de la Seu aproven a Hug de Cruïlles, abat de Sant Feliu i Pere de Galliners, prevere de capítol, els comptes de l’obra del retaule de plata de 
l’altar de Santa Maria de la Seu i de les barres d’or de la taula de davant del mateix altar, 4 maig 1325. G-5 f. 75v

L’ardiaca major i el capítol aproven a Arnau de Palol, tresorer, i Bernat de Llach, prevere de capítol, els comptes del retaule de plata de la Seu que ha estat col·locat al seu 
lloc, 4 maig 1325. G-5 f. 75v-76

L’ardiaca major i el capítol de la Seu firmen rebut a Arnau de Mont-rodon, canonge, de 1.000 sous procedents de rendes del castell de Pals per pagar a mestre Bartomeu 
la feina feta al retaule de l’altar major i altres ornaments de plata de la Seu, 10 maig 1325. G-5 f. 76

Hug de Mirambell, paborde de Mende i Bernat de Sant Maurici, cabiscol d’Autun, nuncis de la Santa seu, presenten al capítol de la Seu una butlla que es transcriu, que els 
faculta per disposar dels fons de la dècima sexennal imposada pel papa Climent al concili de Viena en subsidi de Terra Santa, 23 febrer (1324) 1325.

G-5 f. 76v-77

García de Isava i Martín Lope, procuradors del bisbe Pere d’Urrea, firmen rebut a Pere Ferrer, notari de la cúria episcopal, de 300 sous de la pensió que aquest ha de pagar 
pel seu ofici, 5 octubre 1325. G-5 f. 79



Memòria dels llibres del bisbe Guillem de Vilamarí que té Bernat de Llach; un Digestum vell; un Digestum nou, un Inforciatum; un Codex; un altre Codex amb la glossa 
ordinària d’Accursius; un Decretum de dret canònic bellíssim; un Rosarium sobre el Decret; un Inocenci; la glossa de Guiu de Baysio, Joan Andreu i Joan Monjo al Sisé de 
les Decretals; les lectures de Pere de Sampsó i Gotfred; uns quaderns d’escriptures diverses; i unes Decretals. Ramon de Vilamarí, canonge, en firma rebut a Bernat de 
Llach, 28 octubre 1325.

G-5 f. 79v

Gispert Fulcarà, vicari del bisbe Pere d’Urrea, confirma a Pere de Suhibes la cura de Montcal i Montbó, parròquies unides, 31 octubre 1325. G-5 f. 80rv
El mateix vicari confirma a Berenguer de Bach la cura de Sant Climent d’Amer, 31 octubre 1325. G-5 f. 80v

García de Isava i Martín Lope, procuradors del bisbe, firmen rebut a Pere Ferrer, notari de la cúria de l’oficialat de 300 sous de pensiò, 3 novembre 1325. G-5 f. 80v

Gispert Fulcarà confirma a Arnau de Comelles la sagristia de Figueres, 7 novembre 1325. G-5  després de f. 8
García de Isava i Martín Lope, dits, firmen rebut a Mateu Ferrer, domer de la Bisbal, de 600 sous, part dels 677 que els devia de les rendes del castell de la Bisbal per l’any 
1324, 4 novembre 1325. G-5 f. 81

Joan Bosch renuncia la capellania del monestir de Santa Margarida de Roses, que és conferida a Pere d’Ordis, 7 novembre 1325. G-5 f. 81v
El vicari general confirma a Guillem de Roure la cura de Sant Feliu de Lladó, 9 novembre 1325. G-5 f. 81v
Berenguer de Bach, clergue de Sant Climent d’Amer, i Ponç de Guardiola, clergue d’Adri, renuncien els seus beneficis en vista a permutar-los, 13 novembre 1325, a 
continuació, les col·lacions. G-5 f. 82

Arnau Riembau promet fer el servei d’Arnau Cassà a Monells, 13 novembre 1325. G-5 f. 82
García de Isava i Martín Lope firmen rebut a Ramon Bofill, batlle del castell de Vila-romà, de 900 sous de rendes de l’any 1324, 16 novembre 1325. G-5 f. 82v
Col·lació i confirmació de la doma de Llorona a Guillem de Canal, 16 novembre 1325. G-5 f. 82v
Pere Simó, Bernat Alomar, Jaume Bramon i Bernat de Llémena insten la col·lació de beneficis obtinguts per concessió papal, 16 novembre 1325. G-5 f. 83rv
Arnau de Carreres, domer d’Argelaguer, promet fer el servei de Bernat de Puig, rector de Sant Miquel de Campmajor, i Pere de Pedrosa, beneficiat d’Argelaguer, el servei 
de dit Arnau de Carreres, 18 novembre 1325. G-5 f. 83v

García de Isava i Martín Lope, dits, firmen rebut als marmessors del bisbe Pere de Rocabertí, de dos bacins grans de plata, un bací de barber, una sitra i una tassa de plata, 
procedents de la marmessoria del bisbe Guillem de Vilamarí; sis escudelles de plata de pes sis marcs i sis unces; i una escudella de pes un marc i una unça, 18 novembre 
1325.

G-5 f. 84rv

García de Isava i Martín Lope, dits, firmen debitori a Bernat de Llach, prevere de capítol, de 1.000 sous rebuts en préstec, 19 novembre 1325. G-5 f. 84v

Els mateixos firmen rebut a Pere de Puig, majordom de la dignitat episcopal, de 6.500 sous, i reconeixen que no se li ha pagat el seu salari, 19 novembre 1325. G-5 f. 84v-85

Bernat Roig, domer de Palau-saverdera, i Berenguer Sastre, sagristà de Garrigoles, renuncien els seus beneficis en vista a permutar-los, 19 novembre 1325. G-5 f. 85rv

Berenguer de Forn, rector de Sant Feliu del Bac, renuncia el seu benefici en vista a permutar-lo; és conferit a Jaume de Canadell, 20 novembre 1325. G-5 f. 85v
Pere de Terrada, que ha rebut col·lació de l’església de Sant Quintí de Bas del prior Rostany de Santa Maria de Besalú, penedit d’haver prestat obediència a aquest, 
demana absolució de l’excomunió incorreguda, és confirmat i rep dispensa del jurament, 21 novembre 1325. G-5 f. 86-87

El vicari general confirma a Pere Pepí la doma de Vilatenim, i en rep jurament de que hi residirà fins a Sant Joan de juny, 23 novembre 1325. G-5 f. 87
Dalmau Vehià, beneficiat de Vilatenim, promet fer el servei de misses i cura de Pere Pepí, 23 novembre 1325. G-5 f. 87v
El vicari general confereix a Guillem Ferrer la sagristia de Darnius per delegació de Berenguer de Palau, ardiaca d’Empordà; el nomenat, que té ordes menors, promet fer 
residència i fer fer el seu servei, 25 novembre 1325. G-5 f. 87v-88

El vicari general, atès que Guillem Vilert té a Vilamarí dos beneficis, li mana triar-ne un i renunciar l’altre, 13 novembre 1325; l’interessat tria el benefici sense cura 
recentment instituit, 2 desembre 1325. G-5 f. 88v

El vicari general confereix la sagristia de Vilamarí a Ramon d’Abella, 2 desembre 1325. G-5 f. 89
Martín Lope, procurador del bisbe electe firma rebut a Pere de Puig, clergue d’Ullà, de 30 lliures de foriscapis d’Ullà, 3 desembre 1325. G-5 f. 89
Castelló Moret, diaconil de Sant Iscle d’Empordà i Guillem d’Om, dit Guillem Teixidor, obtentor d’un benefici a la capella de Sant Pere de Peralta, renuncien els seus 
beneficis en vista a permutar-los, 3 desembre 1325, a continuació, les col·lacions. G-5 f. 89rv



Bernat Gentil, claver de Figueres, promet fer el servei i cura de Garrigàs, 5 desembre 1325. G-5 f. 90
Guillem de Garrigàs promet fer el servei de Bernat Gentil, claver de Figueres, 5 desembre 1325. G-5 f. 90
Bernat de Verdera, nunci de Berenguer, abat de Sant Pere de Rodes, firma rebut a Gispert Fulcarà de 60 lliures, preu d’un Decretum que dit Gispert havia comprat i que 
havia estat de Ramon de Sexà, paborde de Fortià, 12 desembre 1325. G-5 f. 90rv

Bernat Pagès promet fer el servei de Blasco de Luna, canonge de la Seu, 16 desembre 1325. G-5 f. 90v
Pere Bernat de Falgons, beneficiat de Santa Maria de Cervià, promet fer el servei de Ramon Torrent, beneficiat del mateix monestir, i en rep la promesa de 60 sous pel dit 
servei, 17 desembre 1325. G-5 f. 90v

Bernat Celoni, clergue de la capella del castell de Soler, parròquia de Vilanant, promet fer el servei de Guillem Baulomar, domer de Vilanant, 18 desembre 1325. G-5 f. 90v

Ramon de Vinyes promet fer el servei d’Arnau de Llémena a Sant Martí de Llémena, 21 desembre 1325. G-5 f. 91
Jaume Fortià, clergue de Darnius, promet fer el servei de Guillem Ferrer, sagristà del mateix lloc, 23 desembre 1325. G-5 f. 91
El bisbe Pere d’Urrea electe, atès que s’ha obligat a pagar a la cambra i col·legi de cardenals certa quantitat de florins, fa procura a García de Isava i Martín Lope de 
Balbuen per pagar-la, 26 desembre 1325. G-5 f. 91rv

El bisbe Pere electe fa procura als dits per contractar préstecs, a Girona o a la cúria romana, fins a 3.000 florins, 26 desembre 1325. G-5 f. 91v-92

Bernat Fulcarà, clergue de capítol de la Seu, firma debitori a Pere Tolrà de Camprodon de 13 lliures i 13 sous, per raó de roba que li ha comprat, 29 desembre 1325. G-5 f. 92v

Guillem Benaula, clergue natural de Sant Andreu Salou, es contracta per escrivent amb Pere Ferrer, notari de la cúria de l’oficial per dos anys, amb salari de 50 sous el 
primer any i 60 el segon, i aliments, 7 gener (1325) 1326. G-5 f. 93

García de Isava i Martín Lope, dits, firmen rebut a Arnau de Mont-rodon, canonge de la Seu, de 100 lliures en concepte de préstec, 9 gener (1325) 1326. G-5 f. 93rv
Gispert Fulcarà, vicari general, confirma la institució de benefici fundat per Dalmau d’Avinyó, batlle de Peralada a l’altar de Santa Maria de la parroquial d’aquest lloc, 4 
gener (1325) 1326. G-5 f. 94

El vicari general ratifica la renúncia de Ramon de Llor al benefici de la capella del castell de Bestracà, i confirma la presentació d’Arnau sa Querola, 10 gener (1325) 1326. G-5 f. 94v-95

El vicari general confirma la institució del benefici de Santa Maria de Garrigàs, i a presentació de Dolça, filla de Berenguer de Garrigàs, cavaller, i de Jaume de Camps, obrer 
de l’església, confirma Bernat Pujol per al mateix benefici, 10 gener (1325) 1326. G-5 f. 95rv

Dalmau de Madremanya, natural de Brunyola, es contracta per escrivent de Pere Ferrer, notari de la cúria de l’oficialat, amb sou de 10 sous el primer any i 20 el segon, i 
aliments, 10 gener (1325) 1326. G-5 f. 95v-96

Francesc de Torre, natural de Prades (Tarragona) i escuder de Pericó Moliner, ciutadà de Lleida, firma rebut a Gilabert de Cruïlles, sagristà de les seus de Girona i Lleida, de 
300 sous, 12 gener (1325) 1326. G-5 f. 96

Joan, fill de Castelló Moner de Rabós, es contracta amb Pere Pintor, notari de la cúria de l’oficialat per escriure-li un “Speculum iuris” durant un any, amb 80 sous de salari 
i aliments, 16 genr (1325) 1326. G-5 f. 96rv

Ponç sa Penya, clergue de Santa Magdalena de Codó, parròquia de Terrades, reconeix tenir en comanda per Berenguera, filla borda de Ramon de Vilamarí, cavaller i 
Guillema de Palomer, i donada de la dita capella, 100 sous, llegats per Ermessenda de Vilamarí, mare de dit Ramon, i altres 25 sous, guanyats negociant amb els primers, 
19 gener 1325.

G-5 f. 96v-97

García de Isava i Martín Lope firmen rebut a Bernat de Llapart, jutge de la Bisbal, de 1.000 sous en concepte de préstec, 18 gener (1325) 1326. G-5 f. 97-98
García de Isava i Martín Lope firmen rebut a Pere Ferrer, notari de la cúria, de 30 lliures en concepte de préstec, 18 gener (1325) 1326. G-5 f. 98
García de Isava i Martín Lope firmen rebut a Berenguer de Palau, ardiaca d’Empordà, de 150 lliures en concepte de préstec, 18 gener (1325) 1326. G-5 f. 98rv
García de Isava i Martín Lope firmen rebut a Mateu Ferrer, domer de la Bisbal, de 50 lliures en concepte de préstec, 18 gener (1325) 1326. G-5 f. 98v
García de Isava i Martín Lope firmen rebut a Bernat de Llach, prevere de capítol, de 1.000 sous en concepte de préstec, 18 gener (1325) 1326. G-5 f. 98v-99
García de Isava i Martín Lope firmen rebut a Gispert Fulcarà de 100 lliures en concepte de préstec, 18 gener (1325) 1326. G-5 f. 99
Guillem Sagrera, clergue natural de Vallcanera, es contracta amb Pere Ferrer, notari de la cúria de l’oficial per dos anys, amb salari de 20 sous el primer any i de 40 el 
segon, 23 gener (1325) 1326. G-5 f. 99rv

El bisbe firma debitori a Ramon de Camps, veguer de Xàtiva, de 2.500 sous de reals de València, 24 gener (1325) 1326. G-6 f. 1



Gispert Fulcarà fa procura a favor de Vidal d’Angelats a fi de permutar amb Guerau de Clairà, canonge d’Elna, la capellania de Vilafant per la de Begudà, 23 gener (1325) 
1326. G-6 f. 1v

El bisbe comissiona Berenguer de Pau, cabiscol de la Seu, per rebre la renúncia de Joan Gilabert a la cura de Vilamacolum en vista a permutar-la amb Berenguer Barner, 
domer de Valveralla, 27 gener (1325) 1326. G-6 f. 1v

El bisbe comissiona Berenguer de Pau, dit, per conferir el benefici de Vilamacolum, referit al núm. anterior, 27 gener (1325) 1326. G-6 f. 2

Bernat Barrau, procurador de Joan Gilabert, que es troba a Lleida, renuncia el benefici del núm. 2346, 27 gener 1326, a continuació es troben les col·lacions. G-6 f. 2

Gispert Fulcarà i Dalmau de Pujals, prevere de capítol, marmessors de Ramon de Vilarig, ardiaca de Girona, firmen rebut a Ramon de Santapau, ardiaca actual, de 2.800 
sous de drets de l’ardiaconat corresponents a la marmessoria, 27 gener (1325) 1326. G-6 f. 2v

Bernat Barrau lliura al capítol 2.000 sous de la marmessoria de Bartomeu de Mitjavila, antic tresorer de la Seu, 28 gener (1325) 1326. G-6 f. 3
El bisbe i el capítol firmen debitori a Arnau de Palau, tresorer, de 2.000 sous, a fi de satisfer la dècima, 28 gener 1326. G-6 f. 3rv
El capítol firma debitori al bisbe de 1.300 sous, en concepte de préstec pres a fi de satisfer la referida dècima, 28 gener (1325) 1326. G-6 f. 3v
El bisbe i el capítol firmen rebut als marmessors de Ramon de Vilarig, ardiaca de Girona, de 6.000 sous que aquest es retingué com a salari de la col·lecta de la dècima, 
amb protesta dels marmessors, 28 gener (1325) 1326. G-6 f. 3v-4

El bisbe i el capítol, atesa la vacant de la notaria del Vestuari a Mallorca per mort de Jaume de Grau, la comissionen a Dalmau Morató, 1 febrer (1325) 1326. G-6 f. 4-5

El bisbe i el procurador de l’abat d’Amer prorroguen el conveni que tenen fins a la propera festa de Sant Miquel, 1 febrer (1325)1 326. G-6 f. 5
Bernat Celrà, clergue que ha estat admès com a familiar de Gispert Fulcarà, promet no pledejar contra ell, 7 febrer (1325) 1326. G-6 f. 5v
El bisbe firma als marmessors de l’anterior bisbe, Pere de Rocabertí, rebut de cinc anells d’or de l’herència del bisbe Bernat de Vilamarí, tres amb un safir, un amb un rubí i 
un amb un topazi, 7 febrer (1325) 1326. G-6 f. 6

Pere de Galliners, prevere de capítol i paborde d’Agost a la Seu, firma a Gilabert de Bosquerons, fill d’Arbert de Bosquerons cavaller, i a la seva mare Sibil·la dues parts del 
delme de Montcal, i li remet el terç, 8 febrer 1326. G-6 f. 6rv

El bisbe intima monitòria a Arnau de Mont-rodon, canonge de la Seu, i a Guillem Vendrell, clergue, procuradors de Vidal de Vilanova, que pretèn tenir dret a la pabordia 
de Castelló, que s’abstinguin de prendre’n fruits, 14 febrer (1325) 1326. G-6 f. 6v-7

Arnau Cistella, prevere d’Urgell, promet fer el servei de Berenguer Ros, beneficiat de Peralada, 14 febrer 1326. G-6 f. 7
Pere Jaubert, de Sant Pau de la Calçada, pare de dit Berenguer Ros, promet cercar un substitut per a dit Cistella, 14 febrer 1326. G-6 f. 7
El bisbe fa procura a favor de Bernat de Llach, prevere de capítol de la Seu per rebre els drets de la dignitat episcopal, 17 febrer (1325) 1326. G-6 f. 7-8
Atès que no es satisfà la porció canònica corresponent a la pabordia de Castelló, el bisbe i el capítol estableixen que tots els que hi tenen dret la rebin, tan presents com 
absents, 19 febrer 1326. G-6 f. 8rv

El bisbe fa procura a Martín García de Ocón per a la cúria romana, 27 febrer 1326. G-6 f. 8v
Ramon Arnau de Sant Sadurní reconeix al bisbe tenir per ell en feu el castell de Sant Sadurní, 27 febrer (1325) 1326. G-6 f. 8v-9
Ramon de Beuda renuncia el segell de la cúria en mans del bisbe, 21 febrer 1326. G-6 f. 9rv
El bisbe confereix a Francesc de Juvinyà el segell de la cúria, 21 febrer 1326. G-6 f. 9v
Pere Moragues promet fer el servei de Guillem de Bruguera a Cadaqués, 25 febrer (1325) 1326. G-6 f. 9v-10
Guillem s’Aragall, beneficiat de l’Armentera, promet fer el servei de Mateu Carbó, domer d’Empúries i viceversa, 5 març 1326. G-6 f. 10
Gispert Fulcarà, vicari general, confirma a Pere d’Esparch, sotsdiaca, la cura d’Hortsavinyà, 5 març 1326. G-6 f. 10
Gispert Fulcarà, àrbitre junt amb Ramon de Monell, jurista de Girona, d’una qüestió entre Simó de Sexà, paborde de Juny a la Seu, i Bonanat Carbonell, tutor de Pere de 
Lloberes, cirurgià de Celrà, sobre percepció de braçatge, prorroga el termini de donar l’arbitratge, 7 març (1325) 1326. G-6 f. 10rv

El bisbe firma a Simó de Sexà, marmessor del bisbe Pere de Rocabertí, els llibres continguts en cert inventari, excepte un llibre que comença “Inter crimina”, un 
Inforciatum vell, un Alanus i un llibre que comença “Queritur an episcopus”; s’enumeren també els llibres rebuts i tres cofres plens d’escriptures de la dignitat episcopal, 
19 febrer (1325) 1326.

G-6 f. 10v-11

El bisbe fa procura a Ponç Albert, oficial, per rebre la renúncia de Francesc de Juvinyà per causa de permuta, 19 febrer 1326. G-6 f. 11



El bisbe, havent rebut la presentació d’un testament de Castelló Gay, mercader de Vilanova que mana instituir un benefici a Vilanova, l’aprova, 7 març (1325) 1326. G-6 f. 11

El bisbe confereix a Francesc de Juvinyà el segell de la cúria episcopal, 9 març (1325) 1326. Cf num 2367. G-6 f. 11v
Francesc de Juvinyà encarrega el dit segell a Bernat Ferrer, escrivà de la cúria de l’oficialat de Castelló, 10 març 1326. G-6 f. 11v
A presentació de Joan Carmençó i Ponç d’Oliveres, procuradors de l’obra nova de l’església de Castelló, el bisbe confirma a Pere de Torroella el benefici novament instituït 
a la mateixa per Pere Bardoner, 14 març 1326. G-6 f. 12rv

Bernat de Vilamarí, canonge de la Seu, ven a Bernat Fulcarà, clergue de capítol de la Seu, una Lectura Innocentii super Decretalibus i una Lectura de Joan monjo super VI 
Decretalium, per 11 lliures, 11 febrer 1326. G-6 f. 12v

Ponç Camallera, prevere, presenta al bisbe una lletra reial que li confereix el benefici fundat a Vilabertran per la reina Blanca, consort seva, i en rep la confirmació, 20 i 25 
març 1326. G-6 f. 12v-13

El capítol de la Seu fa procura a Berenguer de Pau, cabiscol, i Bernat de Cornellà, canonge, per al concili provincial, 19 març 1326. G-6 f. 13v-14
El bisbe confirma a Jaume Ferrer el benefici de la capella d’Abella, parròquia de Vilallonga, 19 març 1326. G-6 f. 14
Guillem de Canelles, cavaller, promet que pactarà amb l’abat de Sant Joan de les Abadesses sobre el delme de Tregorà i rep l’absolució, 20 març 1326. G-6 f. 14rv
El bisbe reconeix a Martín de Uncastillo, porcioner de la Seu de Saragossa, que li ha satisfet correctament totes les robes, joies i altres objectes que tenia a Saragossa i li 
havia encarregat de vendre, en una casa que havia estat de García Dionisio, mare seva difunta, i li aprova el que ha donat a Juan Eximén de Urrea, germà seu, 24 març 
1326.

G-6 f. 14v-15

El bisbe firma a Antoni de Colell rebut de 69 lliures de la capellania de Palafolls, 25 març 1326. G-6 f. 15
Guillem, fill de Bernat Esteve, d’Olives, parròquia de Garrigoles, es fa home propi de Gispert Fulcarà, sagristà segon de la Seu, 26 març 1326. G-6 f. 16rv
Arnau de Claposa, domer de Sant Feliu de Lladó, i Jaume Pastor, curat de Vilajoan, renuncien els seus beneficis en vista a permutar-los, 27 març 1326, a continuació, les 
col·lacions. G-6 f. 16v

El bisbe fa procura a favor de Berenguer de Pau, cabiscol de la Seu, per al concili provincial, 27 març 1326. G-6 f. 17
Guillem de Monell renuncia la capellania de Marenyà, 1 abril 1326. G-6 f. 17v
El bisbe confereix a Guillem de Monell la capellania de Cantallops, 1 abril 1326. G-6 f. 17v
El bisbe confereix a Berenguer de Pedrera, escuder seu, les capellanies de Cassà de Pelràs i Sant Pere Sacosta, 1 abril 1326. G-6 f. 17v
El bisbe confereix a Berenguer de Rovira la capellania de Marenyà, 2 abril 1326. G-6 f. 17v-18
El bisbe confereix una canongia d’Ullà a Poncet, fill d’Arnau Ponç, batlle de Viladamat, 4 abril 1326. G-6 f. 18
El vicari general confirma a Jaume Pastor la doma de Lladó, 8 abril, 1326. G-6 f. 18
Pere Dalmau, de Torroella de Montgrí, promet no fer mal a Guillem Salvador, clergue de Llabià, 18 abril 1326. G-6 f. 18rv
El bisbe ven a Berenguer de Candell, de Rupià, Bernat de Brancós i Berenguer Aloffre, que compren en nom de la universitat dels homes de Rupià, el dret de forn de Rupià 
durant un any per 130 sous, 17 abril 1326. G-6 f. 18v

Gispert Fulcarà ven a Pere de Comaleres, de Maçanet, la seva capellania de Sils per 300 sous anuals, 19 abril 1326. G-6 f. 18v-19
Bernat de Llach, prevere de capítol, firma rebut al bisbe de 1.000 sous, en concepte de devolució de préstec, 13 abril 1326. G-6 f. 19

El bisbe, atès que Berenguer Gil llegà el 1280 a Carbonell Calabuig els seus béns situats a Caldes a condició de fer cremar una llàntia, i, cas de no fer-ho, se n’ocupés el 
sagristà, encomana a Pere Canut, sagristà de Caldes, els béns que es descriuen i l’obligació de dedicar els seus fruits a la llàntia, 21 abril 1326.

G-6 f. 20-21v

Pere Canut, sagristà de Caldes, estableix a Francesca Calabuig i al seu marit Ramon les terres esmentades a l’escriptura anterior a tasca i dècima, 22 abril 1326. G-6 f. 22-23v

El bisbe i el capítol aproven a Castellò de Coll, clergue, els comptes de l’obra nova de la catedral, 17 juny 1327. G-6 l després de f. 

Ramon Calabuig i la seva esposa Francesca firmen debitori a Pere Canut, sagristà de Caldes de 100 sous, entrada de l’establiment del núm. 56, 22 abril 1326. G-6 f. 26v

Arnau de Vilar, sagristà de Salitja, promet fer conrear bé dos jornals de terra que havien estat vinya, propis del seu benefici, i el bisbe li dona llicència d’arrabassar la vinya, 
3 maig 1326. G-6 f. 27



El bisbe confereix la capellania de Monells a Guillem de Monell, 3 maig 1326. G-6 f. 26
El bisbe i el capítol, atesa la causa que es porta a la cúria romana entre Vidal de Vilanova i Ferran de Mora per la pabordia de Castelló, fan procura a Berenguer Ballester, 
oficial de Castelló, per administrar-la, 7 maig 1326. G-6 f. 26v

Guillem Marrell renuncia el benefici de Sant Jaume de Pedret, que el bisbe confereix a Pere de Vilacís, 7 maig 1326, l’acte de possessió, f 27rv. G-6 f. 26v
Gispert Fulcarà fa procura a favor de Bonanat de Perera, clergue de Palafolls, per cobrar 15 sous censals que fa a la seva sagristia segona de de la Seu Galceran de Camós, 
cavaller, 8 maig 1326. G-6 f. 27

Jaume de Quer promet fer el servei de Bernat de Santacreu, domer de Fontcoberta, 9 maig 1327. G-6 f. 28
El bisbe confereix a Bernat Fulcarà, clergue de capítol, la capellania de Sant Vicenç de Camós, 13 maig 1326. G-6 f. 28
El bisbe absol l’obligació feta per Berenguer Aloffre en comprar els drets del forn de Rupià (num. 2395), 14 maig 1326. G-6 f. 28
Berenguer de Candell se subroga en el lloc de Berenguer Aloffre pel que fa als drets del forn de Rupià, 14 maig 1326. G-6 f. 28
El bisbe encomana a Ramon de Serra, cavaller, la jurisdicció episcopal a Serra, 15 maig 1326. G-6 f. 28v
Pere Teixidor, de Gualta, promet satisfer a Guillem Mercader, escolà, els cops que li donà, 15 maig 1326. G-6 f. 28v
El bisbe ordena a Guillem Salvador, clergue de Llabià, que faci el servei del seu benefici sota pena de 200 lliures, 15 maig 1326. G-6 f. 28v

Brunissenda, esposa de Bartomeu Simó, de Centenys, presenta Pere Simó per al benefici fundat per Sibil·la Renall a l’altar de Santa Maria de Centenys, 16 maig 1326. G-6 f. 28v-29

Guillem Albert promet fer el servei de Berenguer de Ledars a la capella de Bellcaire, 19 maig 1326. G-6 f. 30
El bisbe mana a Pere Saig que resideixi el seu benefici de Torroella de Montgrí, 19 maig 1326. G-6 f. 30
El bisbe confirma a Berenguer Savanera el priorat de la capella de Bellcaire, 19 maig 1326. G-6 f. 30
El bisbe confirma a Berenguer de Riguença la doma de Garriguella, 27 maig 1326. G-6 f. 30rv
Pedrinyà Torrelles promet fer el servei de Bernat Cadafalch, curat de l’Esparra, 29 maig 1326. G-6 f. 30v
El bisbe mana que la parròquia de Fitor contribueixi a pagar la visita de les de Sant Joan de Palamós i Vall-llobrega, 29 maig 1326. G-6 f. 30v
El bisbe fa procura a Miguel Martín de Uncastillo, de Saragossa, per aplegar totes les escriptures del seu interès, 30 maig 1326. G-6 f. 30v-31
Bernat Ponç i Bernat Maçanet, clergues de Calonge, prenen com a àrbitre Dalmau Alió, cabiscol de Sant Feliu de Girona, en la seva controversia sobre el benefici de Puig, 
31 maig 1326. G-6 f. 31

El vicari general mana a Ramon Pere, domer de Castelló, despedir de casa seva certa dona, sota pena de 200 sous, 31 maig 1326. G-6 f. 31
El bisbe encomana a Martorell Vanoer la capella de Santa Cecília de Vulpellac, 5 juny 1326. G-6 f. 31v
Jaume de Pinoses, beneficiat d’Argelaguer, promet fer el servei de Francesc de Cardonets, beneficiat d’Argelaguer, durant dos anys, 13 juny 1326. G-6 f. 31v
El bisbe uneix l’església de Sant Vicenç de Principi amb la de Bassegoda, 13 juny 1326. G-6 f. 31v
El bisbe confereix la capellania de Sant Vicenç de Camós a Bernat Fulcarà, 14 juny 1326. G-6 f. 31v
Antoni de Colell firma de dret en causa presentada contra ell per Guillem Vendrell, clergue i dona fermances, 16 juny 1326. G-6 f. 32
El bisbe i Ramon de Santapau, ardiaca major, prenen com a àrbitres Simó de Sexà, canonge de la Seu, i Dalmau Alió, cabiscol de Sant Feliu, en les qüestions sobre provisió 
de beneficis feta per dit ardiaca en seu vacant, 16 juny 1326. G-6 f. 32v

Llista d’ornaments propis de la Seu que té el bisbe, s.d.. G-6 l després de f. 

Dolça Flaquer, veïna de Paret Rufí, promet no tenir relacions amb Martí de Prat, de Sant Gregori, i no fer llenya a la devesa del bisbe de Paret Rufí, 16 juny 1326. G-6 f. 34v

Maria Teixidor, de Paret Rufí, promet no tenir relacions amb Pere Arbonell, de Taialà, 16 juny 1326. G-6 f. 34v
Francesc de Cardonets promet fer el servei de Vidal de Blanes, canonge de la Seu, 16 juny 1326. G-6 f. 34v
Bartomeu Sabater, beneficiat de Bellcaire, promet fer el servei de Pere Ricard, sagristà de Vilamalla, 16 juny 1326. G-6 f. 34v
Pere de Vilafreser promet fer el servei d’Arnau Cassà, beneficiat de Monells, 17 juny 1326. G-6 f. 34v-35
Bernat Amat, clergue natural de Torrent, promet fer el servei de Bonanat Bastler, diaca de Llofriu, 17 juny 1326. G-6 f. 35



El bisbe aprova la fundació de benefici a Santa Maria de Pineda, feta per Guillem de Camós, cavaller, 19 juny 1326. G-6 f. 35
Ferrer de Llistosella renuncia la capellania del monestir de Santa Maria de Roses, en vista a permutar-la amb Andreu Soler, domer d’Ullastret, 17 juny 1326, amb les 
col·lacions a continuació. G-6 f. 35rv

Sibil·la de Camós, tutora d’Arnau de Camós, fill de Guillem de Camós, cavaller, presenta Guillem Sabater per al benefici de Sant Jaume i Sant Cugat, fundat per dit Guillem 
a Santa Maria de Pineda, 23 juny 1326. G-6 f. 36

Bernat Saló renuncia el benefici de la capella de Sant Jaume del castell de Soler, parròquia de Vilanant, en vista a permutar-lo amb Berenguer de Riguenç, domer de 
Garriguella, 28 juny 1326, amb les col·lacions a continuació. G-6 f. 36rv

Berenguer de Brugats, nomenat per l’abat de Sant Pere de Besalú domer de Batet, insta i obté la confirmació del vicari general, 10 juliol 1326. G-6 f. 37-38
El bisbe, atès que Guillem de Llor de Vallgornera i Maria, viuda de Pere de Coll de Terrades, parròquia de Peralada, han donat un camp a la capella que Ramon de Garriga, 
fill i hereu de Francesc de Garriga, cavaller, es proposa d’edificar a la Garriga, a la que promet donar 200 sous anuals, dona llicència per construïr-la i comissiona Ramon 
Albert, domer de Llers per als afers relacionats amb la mateixa, 15 juliol 1326.

G-6 f. 38rv

El prepòsit del Roure concedeix llicència a en Marc, del mateix monestir, perquèpugui tenir bucs d’abelles al bugater de la casa, s.d. G-6 f. 38v
Pere Palomer renuncia la doma de Sant Julià de Ramis, que és conferida a Guillem Cerdà, minorista de Darnius, 23 juliol 1326. G-6 f. 38v-39. i 40rv

El vicari general, atès que Guillem de Socarrats, monjo enfermer de Sant Pere de Galligants, ha estat trobat culpable d’incontinència, port d’armes i altres transgressions, i 
que Francesc de Raset, prior del monestir, l’ha absolt en el fur sagramental, el retorna a l’ofici del que havia estat privat, 28 juliol 1326.

G-6 f. 39rv

Pere Capmany, notari del bisbe, mana a Bernat Ferrer, clergue de Santa Eulàlia Sacosta, que no celebri missa a la seva església fins que no hagi satisfet al majordom del 
bisbe 12 sous en concepte de procura de visita, 2 agost 1326. G-6 f. 39v

El bisbe, atès que Arnau de Soler, ardiaca de Besalú, instituí hereu el monestir que manà fundar, elegeix l’ardiaconat i les capellanies de dit ardiaca per a la taxació de la 
dècima, d’acord amb una decretal apareguda darrerament, 3 agost 1326. G-6 f. 39v

Pere de Callicó, domer de Santa Coloma de Farners, promet fer el servei de Guillem de Callicó, germà seu i beneficiat de l’altar de Santa Maria de la mateixa església, 4 
agost 1326. G-6 f. 39v-40

El bisbe enfranqueix Ermessenda, filla de Guillem Serra de Paret Rufí, per 2 sous 8 diners, 6 agost 1326. G-6 f. 40
El bisbe, com a senyor de Rupià, Parlavà, Ultramort i la Pera, intima monitòria contra els que pertorben la seva jurisdicció, en particular Guerau de Cervià, Bernat Guillem 
de Foixà, Bernat d’Orriols i els veïns de Cervià, Bordils, Púbol, Foixà i Albons, 7 agost 1326, amb títol contemporani: “Obtima forma processus contra illos qui mala inferant 
hominibus et bonis locorum episcopalis dignitatis”.

G-6 f. 40v-41v

El bisbe encomana a Miguel Martín de Uncastillo de conferir les capellanies de Torroella de Montgrí, Sant Esteve de Bas, Fontcoberta, Sant Climent Sasebes i Argelaguer, 
vacants per mort d’Arnau de Soler, 7 agost 1326. G-6 f. 41v-42

El bisbe, que es proposa absentar-se de Girona, encomana a Miguel Martín, dit, la col·lació de beneficis, 7 agost 1326. G-6 f. 42

El bisbe firma a Vidal de Vilanova, canonge de la Seu, rebut d’una copa de plata marcada amb el segell de Montpeller, una copa de plata trencada marcada amb el signe 
de la cúria romana i un plat marcat amb el signe de València, que aquest tenia de Gil Aznárez, procurador del bisbe a València, 8 agost 1326.

G-6 f. 42

Miguel Martín, comissari del bisbe, confereix a Pere Martí un benefici fundat a Peralada, 23 agost 1326. G-6 f. 42v
Miguel Martín, comissari del bisbe, confereix a García de Isava, clergue de Pamplona, la capellania de Sant Climent Sasebes, 23 agost 1326. G-6 f. 42v
Miguel Martín, comissari del bisbe, confereix a Arnau de Mont-rodon, canonge, la capellania de Sant Esteve de Bas, 23 agost 1326. G-6 f. 42v
El bisbe firma debitori a Mateu Ferrer, domer de la Bisbal, de 1.000 sous, rebuts en préstec, 23 agost 1326. G-6 f. 42v
Ramon Ferrer, batlle del bisbe, Pere Almar, batlle de l’Almoina, Guillem de Noguer, batlle de (...) i Guillem Ramada, batlle de l’hereu de Finestres, fan homenatge a Bernat 
de Cabrera, 16 agost 1326. G-6 f. 43

Guillem de Costa de Vall-llobrega, presentat per al benefici de Sant Miquel de Palafrugell, insta la seva confirmació, 16 agost 1326. G-6 f. 43
El bisbe aprova els comptes del castell de la Bisbal portats per Mateu Ferrer, domer del lloc, 28 agost 1326. G-6 f. 43rv

Arnau de Montagut de Parets, clergue escuder de Guillem de Vilarig, canonge de la Seu, firma rebut a Gispert Fulcarà de 200 “agnos” d’or, 28 agost 1326. G-6 f. 43v

Ramon Tirany de la Bisbal fa procura a favor de Ferrer de Clota de Girona i Ramon Torrent, clergue del monestir de Cervià, 28 agost 1326. G-6 f. 44



El bisbe firma debitori a Pere Ferrer, notari de l’oficialat, de 1.500 sous, rebuts en préstec, 1 setembre 1326, fins a 47r els folis són en blanc. G-6 f. 44
Conveni entre el bisbe i els marmessors del prelat anterior sobre 500 sous de foriscapis, d’acord amb una disposició del bisbe Guillem de Vilamarí, reportada de viva veu 
per Bernat Barrau, clergue, 2 setembre 1326. G-6 f. 47v

El bisbe aprova la marmessoria d’Arnau de Soler, portada per Berenguer de Palau, ardiaca d’Empordà, 3 setembre 1326. G-6 f. 48
El bisbe dona a manlleuta dins del seu palau Bonanat de Serra, clergue de Porqueres, 5 setembre 1326. G-6 f. 48
Berenguer de Puig, prior dominic de Girona, absol el bisbe i els canonges d’excomunió incorreguda per motius no expressats, 7 setembre 1326. G-6 f. 48v
Miguel Martín restitueix al bisbe la comissió rebuda per conferir beneficis vacants, 8 setembre 1326. G-6 f. 49
El bisbe confereix a Gispert Fulcarà les capellanies de Fontcoberta i Argelaguer, 8 setembre 1326. G-6 f. 49
Gispert Fulcarà fa comissió a Berenguer de Puig, clergue de Greixenturri, per administrar les capellanies que li han estat conferides, 8 setembre 1326. G-6 f. 49rv
El bisbe confereix la capellania de Torroella de Montgrí a Berenguer de Palau, ardiaca d’Empordà, 9 setembre 1326. G-6 f. 49v
El prior dominic de Girona intima monitòria al bisbe i canonges, d’acord amb les lletres rebudes, 9 setembre 1326. G-6 f. 49v
Bernat Vidal promet fer el servei de Guillem de Tor, beneficiat de Torroella de Montgrí, 10 setembre 1326. G-6 f. 49v

El bisbe defineix a Pere de Puig, clergue d’Ullà, les negligències comeses en l’administració de béns de l’anterior bisbe, li remet delictes de tracte amb na Jacma i remet al 
seu fill, Marc de Puig, el robatori d’una ballesta i de llenya, 10 setembre 1326, dit Pere de Puig firma debitori de 2.000 sous de comptes pendents.

G-6 f. 50

Mateu Ferrer, domer de la Bisbal, promet fer el servei de Pere Martí, beneficiat de Peralada, 11 setembre 1326. G-6 f. 50v
El vicari general dona a manlleuta Bonanat de Serra, clergue de Porqueres, 3 id setembre 1326. G-6 f. 50v
Ramon Perpinyà insta l’execució de butlla papal que li confereix un benefici a col·lació del prior de Santa Maria de Besalú, 12 setembre 1326. G-6 f. 50v-51
El prior dels dominic de Girona absol Hug de Cardona i altres canonges excomunicats, 14 setembre 1326. G-6 f. 51
Berenguer de Vila, sagristà de Solans, promet fer el servei de Bernat de Vila, diaca de la mateixa, 15 setembre 1326. G-6 f. 51v
Arnau Esteve, beneficiat de Breda, promet fer el servei de Bernat de Portes, sagristà de Jafre, i viceversa, 17 setembre 1326. G-6 f. 51v
El bisbe i el capítol fan procura a Bernat de Pau, cabiscol de la Seu, per rebre els tres morabatins que la casa del sagristà de la Seu de Mallorca fa a la Seu de Girona, 17 
setembre 1326. G-6 f. 51v

El bisbe i el capítol, atès que havien venut a Arnau de Soler els fruits de la Seu a Mallorca, fan procura a Joan Rossinyol, ciutadà de Mallorca, per firmar escriptures 
referents als mateixos, 17 setembre 1326. G-6 f. 52rv

Ramon de Clota insta la confirmació a favor seu del benefici fundat a Santa Maria de Castelló per Saurimunda Gallart, 18 setembre 1326. G-6 f. 52v-53
Guillem Castelló i altres procuradors dels homes de la Bisbal, firmen debitori al bisbe de 4.000 sous de donatiu gratuït per a les despeses de la seva promoció a la cúria 
romana, 18 setembre 1326. G-6 f. 53rv

Gispert Fulcarà confereix el benefici de Santa Maria de la Font, parròquia de Fontcoberta a Joan Bitxes, 18 setembre 1326. G-6 f. 53v
Arnau Sastre, de Sant Cebrià dels Alls, reconeix ser home propi del bisbe, 19 setembre 1326. G-6 f. 53v
El bisbe confirma a Joan de Jafre el benefici de les capelles dels sants Just i Pastor i Eusebi, d’Empúries, 20 setembre 1326. G-6 f. 53v-54
El bisbe firma debitori a Arnau de Mont-rodon, canonge de Girona, de 1.838 sous rebuts en préstec, 21 setembre 1326. G-6 f. 54
García de Isava renuncia la capellania de Sant Climent Sasebes, que és conferida a García Sanz de Isava, porcioner de Biota, bisbat de Pamplona, nebot de l’anterior, 21 
setembre 1326. G-6 f. 54rv

El bisbe mana a Bernat Oliba, diaca de Sant Martí Sacosta, que no exerceixi el presbiterat que ha rebut subreptíciament, 22 setembre 1326. G-6 f. 54v

El bisbe defineix a Francesc Nugani, clergue, les penes encorregudes per agressió a Guillem Palau, clergue de l’hospital nou de Girona, 24 setembre 1326. G-6 f. 54v-55

Francesc de Biure promet fer el servei de Bertran Esteve, beneficiat de Sant Nicolau a Peralada, difunt, fins que sigui proveït, 24 setembre 1326. G-6 f. 55
El bisbe confirma a Tomàs Joli, prevere d’Urgell, la cura de la Pinya, a presentació de l’abat de Ripoll, 24 setembre 1326. G-6 f. 55rv
El bisbe confirma a Guillem de Costa el benefici de Sant Miquel de Palafrugell, 24 setembre 1326. G-6 f. 55v



El bisbe firma rebut a Gispert Fulcarà, marmessor del bisbe Bernat de Vilamarí de tres comentaris al Sisé de les Decretals; un de l’ardiaca de Bolonya, un de Joan Andreu i 
un de Joan monjo, 28 setembre 1326. G-6 f. 55v

Pere de Vilafreser promet fer el servei de Ramon Feliu, curat de Mollet, 30 setembre 1326. G-6 f. 56
El bisbe defineix als jueus de la Bisbal les demandes per préstecs superiors al 20%, i en rep 1.500 sous de composició, 16 setembre 1326. G-6 f. 56rv
El bisbe remet als homes de la Bisbal totes les penes i bans per haver acudit al mercat de Monells i altres, gratis, 17 setembre 1326. G-6 f. 56v-57
El bisbe i el procurador de l’abat d’Amer prorroguen la vigència d’un compromís, 27 setembre 1326. G-6 f. 57v
Guillem de Socarrats, canonge de Sant Feliu de Girona, procurador de Pere Màger, rector de Sant Vicenç dels Horts, renuncia la capellania de Llorona, que el bisbe 
confereix a Ramon d’Ordina, clergue, 2 octubre 1326. G-6 f. 57v

Ramon Eimeric, domer d’Aro, firma debitori a l’hospitalera de Torroella de Montgrí de 50 sous, per l’alimentació d’un fill que dita hospitalera ha fet alletar i vestir durant 
tres anys, s.d.. G-6 f. 57bis

Ramon Eimeric, dit, és donat a manlleuta pel bisbe, i l’endemà la manlleuta és cancel·lada, 2-3 octubre 1326. G-6 f. 58
El bisbe comissiona l’ardiaca de Palau i Gispert Fulcarà per rebre testimonis sobre l’elecció de l’abat de Sant Pere de Galligants, 3 octubre 1326. G-6 f. 58

El bisbe comissiona Gispert Fulcarà per a la causa contra Berenguer Roig, clergue de Barcelona, sobre la capellania de Torroella de Montgrí, 3 octubre 1326. G-6 f. 58

Castelló Resta promet fer el servei de Martí Vicià, sagristà de Sant Joan ses Closes, 3 octubre 1326. G-6 f. 58v
El bisbe mana a Guillem Maçot que resideixi el seu benefici d’Hostalric, 6 octubre 1326. G-6 f. 58v
Ramon d’Ordina fa procura a Berenguer de Sales, clergue d’Entreperes, per prendre possessió de la capellania de Llorona, 7 octubre 1326. G-6 f. 58v
Roderic Sabata, oficial del bisbe, mana cancel·lar la manlleuta de Ramon Eimeric, clergue d’Aro, 7 octubre 1326. G-6 f. 58v
El bisbe confereix a Pere Martí un benefici de Peralada vacant per mort de Pere Besalú, 7 octubre 1326. G-6 f. 59
Dalmau Alió, cabiscol de Sant Feliu de Girona que s’ha d’absentar de la ciutat, fa procura a Gispert Fulcarà per conferir beneficis, 9 octubre 1326. G-6 f. 59
Arnau Ferrer, beneficiat de Jou, promet fer el servei de Bernat Claver, domer de la Bisbal, 9 octubre 1326. G-6 f. 59
El bisbe mana a Berenguer de Puigalt, beneficiat de Rupià, observar la sentència donada per Berenguer de Ribes, jutge comissionat, 11 octubre 1326. G-6 f. 59v

El bisbe estableix a Bernat de Gironella, clergue de Sant Nicolau de Girona un hort i casa situats a la costa de Santa Eulàlia de Girona a cens de 3 sous, 12 octubre 1326. G-6 f. 59v-60

El bisbe comissiona Pere Merlot, beneficiat de la Seu, i Bernat Serra, beneficiat de Barcelona, per encomanar a Pere Comte, canonge de Barcelona, l’audició de certs 
testimonis d’aquesta diòcesi en un procés d’enqüesta, 13 octubre 1326. G-6 f. 60rv

Arnau de Fageda i altres homes de les Preses, propis de l’abat de Sant Benet de Bages, són absolts per no haver acudit a la comùnia contra Guillem Batlle, 13 octubre 
1326. G-6 f. 60v

Julià de Pera promet fer el servei d’Arnau Cassà, beneficiat de Monells, 13 octubre 1326. G-6 f. 61
Ramon de Gironella, comanador o administrador de la casa de Sant Llàtzer dels malalts de Peralada, presenta Guillem de Gironella, fill seu, per al benefici de la mateixa 
casa, amb inserció de lletres episcopals anteriors sobre el dret de presentació, 13 octubre 1326. G-6 f. 61-62

Bonanat Negrell accepta la doma de Vilamalla que li ha conferit el papa, 14 octubre 1326. G-6 f. 62
El sínode reunit a la Seu concedeix al bisbe una dècima, 15 octubre 1326. G-6 f. 62v
Arnau d’Oms, comanador de Sant Llorenç de les Arenes presenta Pere de Valls per al benefici del seu priorat, que és acceptat, 15 octubre 1326. G-6 f. 62v-63
Mateu de Valls insta del bisbe la col·lació de la sagristia de Palau-sator que ha obtingut del papa, 16 octubre 1326. G-6 f. 63v- 64
Bernat Agustí insta del bisbe la col·lació de la doma de Serinyà que ha obtingut del papa, 16 octubre 1326. G-6 f. 64
Bernat Oliver renuncia el benefici de Santa Maria de la Serra, bisbat de Barcelona, en vista a permutar-lo amb Guillem Maçot, beneficiat d’Hostalric, 17 octubre 1326,, 
amb les col·lacions a continaució. G-6 f. 64v-65

Bertran Tortellà i altres patrons del benefici de la casa de Sant Llàtzer de Peralada presenten Guillem Roig per al mateix, 17 octubre 1326. G-6 f. 65rv

Guillem de Gironella (num. 2517), fa procura a favor de Bernat d’Alou per obtenir del bisbe la confirmació del benefici de Sant Llàtzer, dit, 17 octubre 1326. G-6 f. 65v-66



El bisbe firma debitori a Bernat de Llach, prevere de capítol, de 1.000 sous rebuts en préstec, 18 octubre 1326. G-6 f. 66
Berenguer de Puigalt, de la Bisbal, reconeix que el bisbe li ha satisfet el salari de guardar la torre del molí de la Bisbal, 19 octubre 1326. G-6 f. 66

El bisbe firma rebut a Berenguer de Puigalt, clergue de Rupià, de 300 sous, per les causes contingudes en certa sentència, 19 octubre 1326, Cf. núm. 2512. G-6 f. 66rv

El bisbe i el capítol fan procura a favor de Simó de Sexà, canonge, per reconèixer a Jaume, rei de Mallorca la porció que té a la Seu i fer-li homenatge, 19 octubre 1326. G-6 f. 66v-67

Bernat Peró firma rebut al bisbe de 150 sous que aquest li devia pel seu benefici, 20 octubre 1326. G-6 f. 67
Pere Berenguer de Gatielles, beneficiat de la Seu, firma rebut al bisbe de 150 sous que aquest li devia pel seu benefici, 20 octubre 1326. G-6 f. 67
El bisbe fa procura a favor d’Antoni Ros, clergue conjugat, per a totes les causes que té al castell de Rupià, 21 octubre 1326. G-6 f. 57v
Ponç Trobat, sagristà de Centenys, i Bartomeu Sabater, domer de Bellcaire, permuten els seus beneficis, 23 octubre 1326. G-6 f. 68
El bisbe confirma a Guillem de Vila la clau o diaconil de Vidreres, 23 octubre 1326. G-6 f. 68rv
Pere Riera promet fer el servei de Pere Vesià a la capella de Bellcaire, 23 octubre 1326. G-6 f. 68v
Jaume Tomàs, clergue de Sant Martí de Castellar, firma rebut de 20 sous al bisbe, que li havien estat cobrats indegudament per dret de visita, i altres tants per “dupla”, 23 
octubre 1326. G-6 f. 68v

Rebut semblant firma per 40 sous Jaume Oliver, domer de Sant Esteve de Guialbes, 23 octubre 1326. G-6 f. 68v
Rebut semblant firma per 40 sous Bernat Fonollar, rector de Canet de Verges, 23 octubre 1326. G-6 f. 69
Rebut semblant firma per 56 sous Berenguer de Cies, clergue de Santa Pellaia, 23 octubre 1326. G-6 f. 69
Rebut semblant firma Pere Domènec, clergue de Solius, per 28 sous, 23 octubre 1326. G-6 f. 69
Rebut semblant firma Guillem Sabater, clergue de Bell-lloc, per 20 sous, 23 octubre 1326. G-6 f. 69
Rebut semblant firma Simó Arbert, clergue de Fenals, per 46 sous, 23 octubre 1326. G-6 f. 69
Rebut semblant firma Arnau Grasell, sagristà d’Orfes, per 50 sous, 23 octubre 1326. G-6 f. 69
Rebut semblant firma Bernat Ferrer, clergue de Fitor, per 42 sous, 23 octubre 1326. G-6 f. 69v
Rebut semblant firma Pere de Torroella, clergue de Caulés, per 36 sous, 23 octubre 1326. G-6 f. 69v
Fresca de Soler, priora de Pedardell, firma rebut a Berenguer de Palau, ardiaca d’Empordà i marmessor d’Arnau de Soler, professor de dret, de 500 sous i diverses robes i 
mobles que s’enumeren, junt amb dos breviaris, un d’ells amb cant, 27 octubre 1326. G-6 f. 70v-71

El bisbe firma rebut de 70 sous a Arnau de Vila-romà, en concepte de firma d’una obligació de 700 sous feta per Cília, filla de Marimon de Palomar i esposa seva difunta, 
sobre terres que té pel bisbe, 27 octubre 1326. G-6 f. 71

El bisbe, atesa la veu que Guillem Bonet, de la Bisbal, hauria pres objectes de Guillem Bruguera de Negallops, del mateix lloc, li remet gratis el delicte i el ban que li havia 
estat imposat, 29 octubre 1326. G-6 f. 71rv

Guillem Serra renuncia el benefici de Sant Nicolau de Vilarig i promet fer el servei de Guillem de Roure, domer de Sant Feliu de Lladó, 30 octubre 1326. G-6 f. 71v-72
Guillem de Socarrats, canonge de Sant Feliu de Girona, firma debitori a Roderic Sabata, oficial, de 2.500 sous presos en préstec, 4 novembre 1326. G-6 f. 72v
Guillem de Vila renuncia el benefici major de Santa Magdalena de Montpalau, 4 novembre 1326. G-6 f. 72v
Dalmau de Mont insta al bisbe la col·lació de la sagristia de Sant Feliu de Girona que li ha donat el papa, 5 novembre 1326. G-6 f. 72bis
Arnau de Carreres, domer d’Argelaguer, promet fer el servei de Jaume de Camps, sagristà de Sant Vicenç de Camós, 8 novembre 1326. G-6 f. 73
Jaume de Pinoses, beneficiat d’Argelaguer, promet fer el servei de misses d’Arnau de Carreres, domer d’Argelaguer, 8 novembre 1326. G-6 f. 73
Tortosa Saurí promet fer el servei de l’ofici diví d’Arnau de Carreres a Argelaguer, 8 novembre 1326. G-6 f. 73
Berenguer Rufera, diaca de Vilacolum, promet fer la cura d’ànimes de Bartomeu Ferrer, sagristà, 8 novembre 1326. G-6 f. 73
Berenguer Rufera, clergue, promet fer el servei de l’ofici diví per dit Bartomeu a Vilacolum, 8 novembre 1326. G-6 f. 73v

El bisbe fa procura a Berenguer Dolç, clergue de la Seu, i Pere d’Arlambau, ciutadà de Tarragona, per a les causes davant del tribunal metropolità, 12 novembre 1326. G-6 f. 73v-74



Havent estat Bonanat Serra acusat davant el bisbe per parroquians seus i donat a manlleuta, es treu la manlleuta i se li rep jurament que compareixerà davant l’oficial 
quan sigui cridat, 13 novembre 1326. G-6 f. 74rv

El bisbe fa procura a favor de García de Isava, canonge de Taraçona, per rebre rendes que té a Canales i Alcañiz, 16 novembre 1326. G-6 f. 75rv
El bisbe fa procura a favor del mateix per contreure préstecs, sense límit de quantitat, 16 novembre 1326. G-6 f. 75v-76
El bisbe, atès que el seu predecessor i el capítol de la Seu prestaren al rei 50.000 sous de la dècima imposada pel papa per a la creuada, fa procura a Guillem de Cornellà, 
canonge de la Seu, per rebre el retorn de la quantitat, 17 novembre 1326. G-6 f. 76-77

El bisbe mana a Ramon de Masó, batlle de Crespià, sota pena de 200 sous, que li pagui tots els deutes, 19 novembre 1326. G-6 f. 77
El bisbe confirma a Jaume Gironès el benefici fundat per Dalmau de Creixell a la capella del castell de Cornellà, 21 novembre 1326. G-6 f. 77v
El bisbe defineix Arnau Gaufred, espaser, home propi seu natural de Bàscara, per 60 sous, 21 novembre 1326. G-6 f. 77v
El bisbe, que ha començat una enqüesta en la que han de declarar testimonis de Barcelona, compareguent davant Pere Comte, canonge de Barcelona, fa procura a favor 
de Berenguer de Bosch, clergue, per instar l’audició de dits testimonis, 22 novembre 1326. G-6 f. 78rv

Vidal, fill de Joan de Cols, Barceló, fill de Barceló de Guàrdies, i Guillem Ermengol, de Palamós, reconeixen ser homes propis del bisbe, 26 novembre 1326. G-6 f. 78v

Pere de Bruguera obté la confirmació de la doma de Vilafreser i promet no alienar béns del benefici, 27 novembre 1326. G-6 f. 79
Guillem de Sureda, diaca de l’Esparra, renuncia el seu benefici en vista a permutar-lo amb Pere Esparch, curat d’Hortsavinyà, 4 desembre 1326. G-6 f. 79v-80
El bisbe confirma a Pere de Melats el benefici fundat per Arnau de Sales i la seva esposa Alamanda al castell de Montpalau, 5 desembre 1326. G-6 f. 80
Guillem de Colomers, sagristà d’Esponellà, firma debitori a l’oficial de 150 sous de multa que li ha estat imposada, 9 desembre 1326. G-6 f. 81
El bisbe mana a Ramon Arnau, batlle seu de Crespià, que no surti del seu palau fins que hagi pagat els seus deutes, 9 desembre 1326. G-6 f. 81
Havent Joan Capdevila, Pere de Cassà, Pere de Bas i Pere Comdal, frares mercedaris de Girona, exposat al bisbe que es proposen de fundar una nova casa i capella en 
posessions situades a l’horta damunt la vila nova de Girona, el bisbe els concedeix llicència, amb pagament de 30 lliures de cera de cens i prohibició d’enterrar-hi 
feligresos, 9 desembre 1326.

G-6 f. 81-82

Francesc Llagost i Guillem Oliver, de Bàscara, reconeixen deure a Pere Ferrer, notari del bisbe, 10 mallals d’oli rebuts en préstec, 15 desembre 1326. G-6  esprés de f. 80  
El bisbe confirma a Guillem de Gironella el benefici de Sant Llàtzer de Peralada, 23 desembre 1326. Cf núm. 2525. G-6 f. 83v
Bernat Juiana, que ha obtingut del papa la cura de la Miana, obté la col·lació de la cura d’ànimes annexa al mateix benefici, 23 desembre 1326. G-6 f. 84
Ramon Arnau de Masó, batlle de Crespià, i Bernat Ripoll, del mateix lloc, juren que diran la veritat sobre atemptats de la cúria de Besalú a la jurisdicció del bisbe a Crespià, 
23 desembre 1326. G-6 f. 84

Ramon Arnau de Masó, batlle de Crespià, reconeix ser home propi del bisbe, 23 desembre 1326. G-6 f. 84rv
Nicolau de Miars, ciutadà de Girona, firma rebut a Antoni de Colell, clergue, de 3.200 sous i dos vestits nupcials de Tomasa, germana d’aquest, esposa seva, 29 desembre 
1326. G-6 f. 85

Arnau de Planes renuncia la cura de Santa Maria de Rocacorba, 1 gener (1326) 1327. G-6 f. 85rv
Berenguer Alech insta que li sigui conferida la cura esmentada al núm. anterior, 5 gener (1326) 1327. G-6 f. 86rv

El bisbe confirma a Ramon Torrent el benefici establert al monestir de Cervià, a presentació de Guerau de Cervià i de fra Bernat de Bruguera, 11 gener (1326) 1327. G-6 f. 86v

Pere de Sureda, clergue de la capella de Vila-romà, promet fer el servei de Ponç de Pla, domer de Vulpellac, 12 gener 1327. G-6 f. 86v
Jaume de Fonteta, domer de Vall-llobrega, promet celebrar tres vegades per setmana la missa a la capella de Vila-romà, 12 gener (1326) 1327. G-6 f. 86v-87
Ató de Torroella, prepòsit del monestir de Breda, que ha rebut de l’abat Gispert les rendes de Riudarenes, l’Esparra i Sils i una porció diària, insta i obté del bisbe la 
confirmació de les concessions esmentades, 13 gener 1326. G-6 f. 87-88

El bisbe, atès que el seu predecessor i el capítol de la Seu concediren al rei Jaume un préstec de 50.000 sous de la dècima que ara el papa desitja cobrar, fa procura a 
Guillem de Cornellà, canonge, per recuperar-los, 14 gener (1326) 1327. G-6 f. 88- 89

El bisbe confirma a Arnau Cistella el benefici fundat per Dalmau d’Avinyó a Peralada, amb llicència per conservar un benefici de Caborriu (Urgell), 15 gener (1326) 1327. G-6 f. 89rv

El bisbe accepta Guillema de Riera, de Mieres, com a donada de l’hospital de Crespià, 16 gener (1326) 1327. G-6 f. 89v



Bernat Mata promet fer el servei de Bernat de Pals, domer de Vilafant, 17 gener (1326) 1327. G-6 f. 89v
Guillem de Frigola, batlle de la Bisbal, firma rebut als marmessors del bisbe Guillem de Vilamarí de 80 sous que se li devien de quan anà a Urgell a comprar un cavall pel 
bisbe, 21 gener (1326) 1327. G-6 f. 90

El capítol repeteix l’acte núm.243, 23 gener (1326) 1327. G-6 f. 90-91
Pere de Solans promet fer el servei de la doma d’Hortsavinyà per Pere d’Esparch, 23 gener (1326) 1327. G-6 f. 91
Arnau de Pujada, procurador de Vidal de Vilanova, insta el bisbe a fi que li lliuri 6.000 sous de la pabordia de Castelló de la Seu, pledejada amb Ferran de Mora, 27 gener 
(1326) 1327. G-6 f. 91-92

El bisbe absol Ferran de Mora, canonge de la Seu, de no haver satisfet la seva part del subsidi papal, 24 gener (1326) 1327. G-6 f. 92
Jaume Ferrer, prevere de capítol de Girona, fa procura a favor de Guillem de Vall, clergue de la capella de Sant Salvador de Puigalder, per prendre possessió de la 
capellania de Sant Climent d’Amer, 26 gener (1326) 1327. G-6 f. 92rv

Ferran de Mora, canonge de la Seu, insta del bisbe que sigui tret el segrest de les rendes de la pabordia de Castelló, 27 gener (1326) 1327. G-6 f. 92v

El bisbe firma rebut a Berenguer de Puig, prior dels dominics de Girona, d’una caixa que conté escriptures de Simó de Gironella, difunt, 28 gener (1326) 1327. G-6 f. 93

El bisbe fa comissió general al seu oficial, 28 gener (1326) 1327. G-6 f. 93
El bisbe, atès el plet entre Vidal de Vilanova i Ferran de Mora per la pabordia de Castelló, segresta els fruits d’aquesta en mans d’Arnau de Mont-rodon, canonge, 28 gener 
(1326) 1327. G-6 f. 93rv

El bisbe i el capítol prorroguen a Eimeric de la Via, ciutadà de Girona, el termini de donar ostatges, a condició que pagui 1.000 sous del deute dels ciutadans de Girona, 29 
gener 1327. G-6 f. 93v

El bisbe confirma a Bernat de Quer la cura de Vilert, 6 febrer 1327. G-6 f. 94rv
El bisbe confirma a Jaume Tarascó la doma de Sant Feliu de Lladó, 8 febrer 1327. G-6 f. 94v
Gispert Fulcarà, capellà d’Argelaguer, confereix la sagristia d’aquest lloc a Pere Batet, natural de Batet, 10 febrer 1327. G-6 f. 94v
El bisbe intima a les monges de Sant Daniel l’ordre de guardar clausura d’acord amb la prescripció de Bonifaci VIII, 10 febrer (1236) 1237, amb nota d’haver estat 
publicada la intimació a d’altres llocs de la ciutat, f 96. G-6 f. 94v-95v

Joan de Pedra, diaca d’Adri, promet fer el servei de Guillem de Puig, beneficiat de Santa Maria de Rocacorba, 12 febrer 1327. G-6 f. 96
El bisbe segresta el benefici de Jaume Mercer, clergue de la Seu, i altres beneficis per autoritat papal, 12 febrer 1327. G-6 f. 96
Ponç Roig, clergue de Girona, renuncia el benefici de l’epístola de Sant Feliu de Girona en mà d’Hug de Mirambell, legat papal, 12 febrer 1327. G-6 f. 96rv
Igualment fa Pere de Miars amb el diaconil de Sant Dalmai, 12 febrer 1327. G-6 f. 96v
Hug de Mirambell, dit, comissiona a Pere de Miars l’administració de l’anterior benefici, 20 febrer 1327. G-6 f. 96v
Hug de Mirambell comissiona Gispert Fulcarà per absoldre dit Pere de Miars de les sentències incorregudes, 21 febrer 1327. G-6 f. 96v
El bisbe confereix el benefici de Santa Maria de Castelló fundat per Saurimunda Gallart a Jaume Constantí, 23 febrer 1327. G-6 f. 96v-97
Pere de Santcliment, nou veguer de Girona, jura davant Roderic Sabata servar les immunitats de l’església, 26 febrer (1326) 1327. G-6 f. 97rv
Pere des Belots, beneficiat de Sant Llorenç de la Muga, promet aprendre gramàtica durant dos anys, 4 març 1327. G-6 f. 97v
Pere Simó, beneficiat de Centenys, promet estudiar gramàtica durant un any, 6 març 1327. G-6 f. 97v
El bisbe confirma a Berenguer Martí la doma de Vila-sacra, 12 març 1327. G-6 f. 97v-98
Guillem Arnau, clergue de Girona, denuncia davant el bisbe que té la sagristia de Bordils des de 1313, i un benefici de Sant Martí Sacosta, amb dispensa obtinguda en 
1331, i que dubta de si es troba comprés en els processos començats per Hug de Mirambell, 17 març 1327. G-6 f. 98r

Bernat Guillem promet fer el servei de Jaubert Vidal, domer de Cabanelles, 16 març 1327. G-6 f. 98v
Guillem, abat de Sant Pere de Galligants, reconeix al bisbe haver rebut 3.000 sous de diners que Pere de Guixar, anterior abat, havia obtingut de la venda de certs 
immobles, i promet dipositar-los en una caixa de la Seu, 20 març (1326) 1327. G-6 f. 98v-100



Guillem, abat de Sant Pere de Galligants, atès que Guillem de Socarrats i Arnau de Vivars, canonges de Sant Feliu de Girona, Simó Galet, clergue de Sant Miquel de Fluvià, 
Ramon d’Ordina, beneficiat de la Seu i Arnau de Socarrats de Camprodon li han fet fermança pels 3.000 sous que traguéde la tresoreria de la Seu, promet refer-los els 
eventuals perjudicis de la fermança, 20 març 1327.

G-6 f. 100rv

Francesc Moler, clergue de Castelló, firma de dret en causa de Ponç Cabot, jurista de Castelló, 23 març 1327. G-6 f. 100v
Pere de Vilacís, procurador de l’abat d’Amer, prorroga el pacte fet amb el bisbe, 23 març 1327. G-6 f. 100v

Roderic Sabata, oficial, concedeix llicència a Francesc Bofill, diaconil de Monells, per rebre el sotsdiaconat, a condició de que estudïi gramàtica dos anys, 26 març 1327. G-6 f. 100v

Arnau Berart, clergue de Sant Climent Sasebes, a causa de la pressió dels seus creditors, obté de l’oficial llicència d’absentar-se i fer servir el seu benefici per altres 
clergues de la mateixa església, 30 març 1327. G-6 f. 101

Guillem Berart, clergue de Sant Climent Sasebes, promet fer el servei de l’ofici diví en aquest lloc, 1 abril 1327. G-6 f. 101
Gispert Fulcarà, capellà de Begudà, defineix Guillema, filla de Ramon de Sella, dona pròpia de la capellania, per 2 sous 8 diners, 9 abril 1327. G-6 f. 101v
Bernat de Sords, d’Esponellà, reconeix ser home propi del bisbe per haver-se casat a la borda Esperapans de Dosquers amb Maria, filla de Ramon d’Esperapans, 14 abril 
1327. G-6 f. 101v

El bisbe ven a Guillem de Cabanelles, que té per ell el castell de Cabanelles, la batllia de Dosquers per 80 sous, 14 abril 1327. G-6 f. 102
El bisbe comissiona Gispert Fulcarà per firmar escriptures referents a la dignitat episcopal, 20 març (1326) 1327. G-6 f. 102
El bisbe revoca el segrest del benefici de Jaume Mercer (num. 2606), 20 març (1326) 1327. G-6 f. 102v
El bisbe i el capítol fan procura a favor de Ramon de Beuda, clergue, i Berenguer Dolç, per a causes davant l’arquebisbe de Tarragona, 15 abril 1327. G-6 f. 102v-103
El bisbe confirma a Ferrer Benet la cura de Puigpardines, (...) abril 1327. G-6  després de f. 1
Jaume Rolf, canonge de Vic, i Simó de Sexà (escrit Xexans: Xexàs) canonge de Girona, comissionats d’Hug de Mirambell, prorroguen el termini de certs processos, 15 abril 
1327. G-6  després de f. 1

El bisbe confirma a Francesc de Roure el benefici de Sant Nicolau de Vilarig, a presentació de Guillem de Vilarig, cavaller, i de certs prohoms de Vilarig, 17 abril 1327. G-6 f. 104

El bisbe suspèn les excomunions contra clergues que haguessin rebut penyores de parroquians excomunicats per causa de les comúnies contra Guillem Batlle, 17 abril 
1327. G-6 f. 104

El bisbe i el capítol requereixen Ferran de Mora que torni la clau de certa caixa de la Seu on hi ha fruits de la pabordia de Castelló, 17 abril 1327. G-6 f. 104
El bisbe dona ordre que s’obri la caixa de la pabordia de Castello de la Seu, i s’hi troben 175 lliures en un sac i 110 en un altre, 17 abril 1327. G-6 f. 104v

El capítol consenteix que el bisbe firmi a Pere de Galliners, prevere de capítol, una part del delme de Gaüses a fi de fundar un benefici a la Seu, 17 abril 1327. G-6 f. 104v-105

Jaume de Canams insta del bisbe la confirmació de la rectoria de Corts, 18 abril 1327. G-6 f. 105
El bisbe, atès l’estat de la pabordia de Castelló, contesa entre Ferran de Mora i Vidal de Vilanova, canonges, amb considerands sobre el perjudici dels prebendats absents, 
apel·la al papa de certes excomunions, 19 abril 1327. G-6 f. 105v-106

El bisbe i el capítol fan procura a Pere Canut, clergue de Caldes, per rebre els fruits del Vestuari a Mallorca, 20 abril 1327. G-6 f. 106-107
Dalmau de Pujals, prevere de capítol, estableix a Pere de Trilla i Bernat Ribot unes feixes de l’horta de Figueroles, a tocar el riu Onyar, a cens de 40 sous, per 50 sous 
d’acapte, 21 abril 1327. G-6 f. 107rv

El bisbe i el capítol, atès que Dalmau de Pujals, paborde dels mesos de setembre i octubre, ha comprat a Agnès, viuda de Berenguer de Vilar, jurista de Girona i filla de 
Ricard d’Osca 100 sous censals sobre cases del carrer dels Canaders que s’enumeren, li donen llicència per destinar-los a un aniversari o benefici a fundar a la Seu, 16 abril 
1327, altre enregistrament, f 109rv.

G-6 f. 108rv

El bisbe confereix a Pere Miquel el benefici de l’hospital de la Seu, vacant per mort de Bernat Barrau, 20 abril 1327. G-6 f. 110
El bisbe confereix a Miguel Martín, capellà seu, la capellania de Santa Llogaia de Terri, 20 abril 1327. G-6 f. 110
Jaume Ricolf i Simó de Sexà revoquen els processos fets contra els que tenen capellanies, a condició que lliurin els diners demanats per Hug de Mirambell per al papa, 21 
abril 1327. G-6 f. 110v



Berenguera, esposa de Pere de Roure, ferrer de Girona i filla de Ramon de Vilamarí i de Guillema de Palomar de Boadella, parròquia de Terrades, firma rebut als 
marmessors de Ramon de Vilamarí de 200 sous, part dels llegats per torts oblidats, 1 maig 1327. G-6 f. 110v

Pere de Pedró, canonge de Sant Pere Cercada, fa procura a Bernat Bardoner, també canonge del mateix lloc, per cobrar 30 lliures de Bernat Ribot, mercader de Girona, 
part de les 70 que li havia donat en comanda, 2 maig 1327. G-6 f. 111v

El vicari general de París notifica que Francesc Plana, capellà de Vilamalla, ha fet procura a favor de l’abat Gispert de Breda i altres, per rebre la renúncia de Bonanat 
Negrell a la sagristia de Vilamalla, dissabte després de la candelera de (1326) 1327, amb nota que el bisbe manà enregistrar la precedent lletra.

G-6 f. 111v

Ramon de Vilamarí, canonge i capellà de Martorell, confereix la cura d’aquesta església a Bonanat Negrell, 2 maig 1327. G-6 f. 111v-112
L’abat Gispert de Breda confereix la sagristia de Vilamalla a Ramon Rubí, curat de Martorell, 1 maig 1327. G-6 f. 112
Berenguer Alech, clergue de Rocacorba, promet fer el servei de misses de Guillem de Puig, beneficiat del mateix lloc, 3 maig 1327. G-6 f. 112v
Havent l’oficial sentenciat la causa entre Guillem de Gironella i Guillem Roig pel benefici de Sant Llàtzer de Peralada, i condemnat el darrer a pagar 43 sous de despeses 
processals, aquest declara ser insolvent i firma debitori de la quantitat, 4 maig 1327. G-6 f. 112v-113

Berenguera, viuda de Bonanat de Banyoles, ciutadà de Girona, promet donar a la seva filla Margarida 1.000 sous per a un vestit nupcial amb fresadura de perles, 7 maig 
1327. G-6 f. 113

Ramon d’Oliveres, clergue de Castelló, s’obliga a ensenyar gramàtica a Guillem de Canelles, escolar, sota pena de 100 sous, 7 maig 1327. G-6 f. 113
El bisbe dispensa Guillem de Canelles d’edat per a un benefici, fundat a Santa Maria de Castelló per Guillem de Canelles, jurista, en no haver assolit els 19 anys, 7 maig 
1327, es transcriu també la clàusula de fundació del benefici. G-6 f. 113rv

El bisbe defineix a Pere Ferrer, de Crespià, les demandes sobre intèstia i eixòrquia del seu germà Guillem Ferrer, per 80 sous, 8 maig 1327. G-6 f. 113v
El bisbe firma rebut a Ramon de Camps, de Xàtiva, de 2.500 sous de reals de València, rebuts en préstec, 8 maig 1327. G-6 f. 113v-114
El bisbe encomana a Arnau d’Om la capella de Santa Cecília de Vulpellac, 14 juny 1327, que conté a l’altra banda un informe sobre la capella, pròxima al pedró on es 
beneeixen les palmes el dia de Rams. G-6  després de f. 1

Ramon de Camps, de Xàtiva, reconeix al bisbe haver rebut 5.000 sous de rendes del lloc de Canals, bisbat de València, 8 maig 1327. G-6 f. 114
Jaume Gallart, saig de la cúria episcopal firma rebut a Mateu Ferrer, domer de la Bisbal, de 23 sous, del subsidi del papa, 16 maig 1327. G-6 f. 115

El bisbe defineix a Guillema d’Arenys, viuda de Bartomeu d’Arenys de Vila-romà, totes les demandes per l’eixorquia d’Arnau d’Arenys fill seu, per 260 sous, 18 maig 1327. G-6 f. 115

Els pabordes de la confraria de Sant Salvador de Cogolells, parròquia de Vilanant, (al marge, per error: Vilaür), presenten Guillem de Casademont, beneficiat de Creixell, 
per al benefici de la seva capella, 19 maig 1327. G-6 f. 115v-116

El bisbe aprova els comptes de García Pedro, clergue d’Ocaña, bisbat de Toledo, sobre les rendes del mateix prelat als llocs de Añover, Ordielo, Cabañas i Palomeque, 
pròpies de la prebenda que dit bisbe tenia abans de la seva promoció a la Seu de Toledo, 22 maig 1327. G-6 f. 116

Vacant la capellania de Santa Llogaia de Terri i certs aniversaris de la Seu per mort de Bernat Barrau, el bisbe els confereix a Miguel Martín de Uncastillo, capellà seu, 23 
maig 1327. G-6 f. 116rv

Guillem de Socarrats, comissari de l’abat Hug de Cruïlles, de Sant Feliu de Girona, confereix la doma de Vidreres, vacant per renúncia de Marisc Ullastre, a Pere Ferrer, 22 
abril 1327. G-6 f. 116v-117

Arnau de Mont-rodon, procurador de Guillem Vendrell, capellà de Sant Genís de Palafolls, confereix la doma d’aquest lloc, vacant per renúncia de Pere Ferrer, a Marisc 
Ullastre, 22 abril 1327. G-6 f. 117

Miguel Martín, capellà del bisbe, firma rebut de sis escriptures referents a beneficis que li han estat conferits i que abans havia tingut Bernat Barrau, 23 maig 1327. G-6 f. 118

Ramon de Santfeliu, ciutadà de Tarragona i procurador de Guerau de Rocabertí, paborde de Tarragona, firma rebut a Simó de Sexà i Gispert Fulcarà de 23.340 sous, 
posats en sacs que es guardaven a la tresoreria de la Seu per Francesca, filla de Gispert, vescomte de Castellnou, 26 maig 1327. G-6 f. 118rv

Pedro Sanz de Fanlo, d’Osca, fa procura a favor de Berenguer de Pedrera, clergue de Girona, per rebre 500 sous llegats per Arnau de Castellnou en el seu testament, 5 
juny 1327. G-6 f. 119

El bisbe, atesa la presentació feta de Guillem de Canelles per al benefici fundat a Santa Maria de Castelló per Guillem de Canelles jurista, l’aprova i en rep obediència, 5 
juny 1327. G-6 f. 119rv



Arnau Ferrer i altres veïns de Sant Sadurní reconeixen tenir en comanda pel bisbe un Decretum amb el comentari ordinari, un pitxell de plata de quatre marcs de pes, amb 
marca de València i una tassa de quatre marcs, també amb marca de València, 8 juny 1327. G-6 f. 119v

Arnau Ferrer i altres veïns de Sant Sadurní insten el bisbe que empari els béns de Guillem Domènec de Sant Sadurní, per les despeses ocasionades en la presó de 
Berenguer Ginesta de Sant Sadurní, cosa a la que el bisbe accedeix, 8 juny 1327. G-6 f. 120

Castelló Moret, clergue de la torre de Peralta, promet fer el servei de Pere Isern, domer de Peratallada, 10 juny 1327. G-6 f. 120
Guillem Duran, clergue de Vilopriu, promet fer el servei de Berenguer Lluqués a la mateixa església, 12 juny 1327. G-6 f. 120
Berenguer Lluqués promet fer el servei de la sagristia vacant de Garrigàs, 12 juny 1327. G-6 f. 120
Pere Lodomer Dionís, fill del noble Gabriel Dionís, aprova a Miguel Martín de Uncastillo els comptes de les rendes que li ha administrat a Saragossa, Cabañas de Jalón i 
altres llocs, 13 juny 1327. G-6 f. 120v

Bernat de Roques, clergue de Sant Climent de Peralta, promet fer el servei de Castelló Moret a la torre de Peralta, 13 juny 1327. G-6 f. 120v
El bisbe confirma a Castelló Pagès la doma d’Estanyol, 15 juny 1327. G-6 f. 121

El bisbe i el capítol reconeixen a Simó de Sexà, administrador del ferial, que per manament seu ha posat 700 sous del mateix al la dècima sexennal, 16 juny 1327. G-6 f. 121

El bisbe i el capítol firmen a Arnau de Palol, tresorer de la Seu, rebut de 1.098 sous en concepte de préstec per satisfer la dècima, 17 juny 1327. G-6 f. 121rv
El bisbe i el capítol aproven a Castelló de Coll, procurador de l’obra de la Seu, els comptes de l’obra dels anys 1323-1326, 17 juny 1327. G-6 f. 121v
El mateix Castelló de Coll firma rebut al bisbe i capítol de 691 sous, que restaven a favor seu dels dits comptes, 17 juny 1327. G-6 f. 121v
Bernat Guerau promet fer el servei de Guillem Arnau, sagristà de Bordils, 18 juny 1327. G-6 f. 121v
Jaume de Quer promet fer el servei de Pere Guillem, sagristà de Canet d’Adri, 18 juny 1327. G-6 f. 122
El bisbe nomena notari de la cúria Ramon de Vinyes, clergue de Sant Pere de Galligants, 19 juny 1327. G-6 f. 122
Pere Ferrer renúncia la notaria de la cúria i desobliga dit Ramon de Vinyes i altres substituts seus del jurament que li tenien fet, 19 juny 1327. G-6 f. 122
Gispert Fulcarà dona a Ramon de Vinyes possessió de la notaría en presència de Roderic Sabata, oficial, i Guillem Benaula, Bonanat Baster, Guillem Sagrera i Berenguer 
Serol, escrivents de la cúria, prometen fidelitat en el seu ofici, 19 juny 1327. G-6 f. 122

Ramon de Vinyes renuncia la dita notaria i desobliga els escrivents; i el bisbe la retorna a Pere Ferrer, 21 juny 1327. G-6 f. 122rv
Bartomeu Ferrer, clergue de Vilacolum, promet fer el servei de Berenguer Ariol, clergue de la Seu, 22 juny 1327. G-6 f. 122v
El bisbe es dona per pagat a García Pedro de Ochania, clergue de Toledo, dels comptes de l’arrendament que li havia fet de les seves rendes de Añover i dels prestimonis 
de Cabañas, Palomeque i Cidiello, diòcesi de Toledo, 26 juny 1327. G-6 f. 122v- 123

Julià Garrofa promet fer el servei de Bernat Bessó, domer de Jafre, 26 juny 1327. G-6 f. 123
Ferrer de Llistosella, domer d’Ullastret, i Miquel Figuera, capellà de Sant Joan les Fonts, renuncien els seus beneficis en vista a permutar-los, 27 juny 1327, a continuació, 
les col·lacions. G-6 f. 123rv

Joan de Guàrdia, beneficiat de Santa Margarida a Rupià, i Arnau de Guàrdia, beneficiat de Sant Nicolau a Peralada, renuncien els seus beneficis en vista a permutar-los, 29 
juny 1327, a continuaciò, les col·lacions. G-6 f. 124

Pere Ferrer, escolar, fill de Bernat Ferrer, d’Aro, promet fer el servei de Bernat Sifred, diaca d’Aro, excepte el de l’evangeli, 30 juny 1327. G-6 f. 124v
Simó de Sexà, ferialer de la Seu, atès que després de la mort del bisbe Pere de Rocabertí, ocorreguda la vigília de Sant Tomàs de 1324, el bisbe actual ha satisfet els 1.000 
sous que s’han de pagar cada any pel castell de Rupià segons disposició del bisbe Pere de Castellnou, li firma quitació, 4 jul 1327. G-6 f. 124v-125

Pere de Pi, diaca de Begur, firma debitori al bisbe de 300 sous per raó d’una composició de certs excessos trobats en visita pastoral, 4 juliol 1327. G-6 f. 125
El bisbe firma a Arnau de Mont-rodon rebut de 11.399 sous dels diners del subsidi del papa, 6 juliol 1327. G-6 f. 125rv
Joan Marcó promet fer el servei de Ramon de Piella, domer de Corts, 8 juliol 1327. G-6 f. 125v
Guillem Dalmau promet fer el servei de Bernat Esteve, beneficiat de Fortià, 8 juliol 1327. G-6 f. 125v
Simó Alenyà promet fer el servei d’Arnau de Puig, domer de Serra, 8 juliol 1327. G-6 f. 125v
El bisbe mana a Arnau Bisbal no vendre cap possessió del mas Bisbal de la parròquia de la Seu de Girona, 16 juliol 1327. G-6 f. 126v
El bisbe mana a Guillem Pestacer que serveixi el seu benefici de la capella del castell de Gironella i no es llogui per servir-ne d’altres, 17 juliol 1327. G-6 f. 126v



Castelló Bosch, saig de la cúria de l’oficialat, firma rebut a Arnau de Puig, jurista de Figueres, marmessor d’en Figueró, que era al seu torn marmessor de Galceran de Mont-
roig, cavaller, de 42 sous, salari per anar a Múrcia i Barcelona enviat pel bisbe, 18 juliol 1327. G-6 f. 126v

Sanç Peris dit Montanyer, cursor del bisbe, promet presentar fidelment les cartes del mateix bisbe, 20 juliol 1327. G-6 f. 126v-127
Berenguer Bou, que ha obtingut del papa l’església de Mata, insta i obté del bisbe la cura de la mateixa, 22 juliol 1327. G-6 f. 127
Julià Pellicer, beneficiat d’Estanyet, i Pere Sopa, clergue de Taravaus, renuncien els seus beneficis en vista a permutar-los, 24 juliol 1327. G-6 f. 127
Arnau de Pou promet fer el servei de Pere de Soler, domer de Llagostera, 24 juliol 1327. G-6 f. 127v
El bisbe confirma a Julià Pellicer la sagristia de Taravaus, 30 juliol 1327. G-6 f. 127v-128
Miquel Pedrer, flequer del bisbe, firma rebut al bisbe de 5 migeres de blat, rebudes en préstec, 31 juliol 1327. G-6 f. 128v
Berenguer Barners renuncia el benefici fundat per Bernat Martí a Sant Miquel de Fluvià (del qual es transcriu la dotalia, del 1305), que és conferit a Pere Batlle, presentat 
per Berenguer Batlle, de Sant Miquel de Fluvià, al qual el bisbe dispensa d’edat, 20 juliol 1327. G-6 f. 128v-130

Pere de Coll, sagristà de Sant Pere Cercada firma a Ramon Sadurní la compra que ha fet a Arnau de Caner d’un camp situat a Cassà de la Selva, indret de Freixeneda, pel 
preu de 140 sous, 29 juliol 1327. G-6 f. 130rv

Arnau de Carreres, clergue d’Argelaguer, promet fer el servei de Bernat de Puig, clergue de Sant Martí de Campmajor, per malaltia d’aquest, pel qual rebrà 80 sous, 3 
agost 1327. G-6 f. 130v

Guillem Miquel Coromina promet fer el servei del benefici de Sant Miquel de Vila-sacra, vacant, 4 agost 1327. G-6 f. 130v-131

Jaume de Llobera, clergue de Santa Maria de la Font, parròquia de Fontcoberta, promet fer el servei de Bernat Farner, domer de Fontcoberta, 4 agost 1327. G-6 f. 131

Pere de Pou renuncia la doma d’Ultramort, 7 agost 1327. G-6 f. 131
Gispert Fulcarà, capellà de Llanars, comissiona Arnau Fulcarà, jurista de Camprodon per proveïr la doma de Llanars, 7 agost 1327. G-6 f. 131rv
Pere de Serra, jurista de Girona, cabreva a Gispert Fulcarà com a sagristà segon de la Seu, 35 sous censals que rep sobre cases del carrer dels Fussers de Girona, 13 agost 
1327. G-6 f. 131v- 132

El bisbe i el procurador de l’abat d’Amer prorroguen el pacte vigent entre ells, 13 agost 1327. G-6 f. 132
El bisbe confereix la capellania de Maçanet de la Selva a Miguel Martín, capellà seu, 14 agost 1327. G-6 f. 132
El bisbe confereix a Berenguer de Palau, ardiaca d’Empordà, la capellania de Torroella de Montgrí, 14 agost 1327. G-6 f. 132
Arnau Fulcarà confereix a Pere de Quera la doma de Llanars (num2716), 18 agost 1327. G-6 f. 132v-133
Ramon de Galià, capellà de Sant Esteve de Guialbes, nomena Ramon Massot per a la doma d’aquest lloc, 30 abril 1327. G-6  després de f. 1
El bisbe remet a Guillem Segueró, de Bàscara, ferides causades a Bernat Ruc, del mateix lloc, per 50 sous, 23 agost 1327. G-6 f. 132
El bisbe concedeix a Bernat de Figuera i al seu fill Bonanat, paraires, de poder exercir l’ofici de paraireria, adoberia i tenyit de roba a la Bisbal, amb certs privilegis 
d’exclussiva, 27 agost 1327. G-6  després de f. 1

El bisbe confereix la capellania de Torroella de Fluvià a Bernant de Llach, prevere de capítol, i la de Requesens a Juan Fernández, rector de Blancas, bisbat de Saragosa, 27 
agost 1327. G-6 f. 134v

El bisbe mana a Bernat de Bell-lloc, home propi seu de Paret Rufí, que doni pas a Bernat Oliba, del mateix lloc, d’acord amb una sentència de Pere Ros, 29 agost 1327. G-6 f. 134v

Pere Gravalosa insta la col·lació de la doma de Medinyà que ha conseguit del papa, 11 setembre 1327. G-6 f. 134v-135
Pere de Pedró, rector de Cruïlles, renuncia el seu benefici, 12 setembre 1327. G-6 f. 126v
Joan de Bruguera, rector de Llaneres, amb poders de Ramon de Marcafava, prior de Sant Miquel de Cruïlles, nomena Joan de Bruguera rector de Cruïlles, 12 setembre 
1327. G-6 f. 136v-137

El bisbe defineix a Guillem Vendrell 1.600 sous de fruits de la capellania de Sant Genís de Palafolls que aquest obté per concessió papal, 16 setembre 1327. G-6 f. 137

Berenguer de Sous, clergue de la capella del Castell d’Aro, promet fer el servei de la mateixa capella, 17 setembre 1327. G-6 f. 137v
Pere d’Aulet, diaca de Santa Maria dels Arcs, promet fer el servei del seu germà, Berenguer d’Aulet, escolar, 25 setembre 1327. G-6 f. 138v



Guillem de Sant Maurici, dit Guillem de Naimara, cursor papal, reconeix haver rebut de Ramon Barrau clergue 15 sous, per despeses fetes trobant-se a la diòcesi de 
Girona, 27 setembre 1327. G-6 f. 138v

Pere de Gorg Sunyer insta del bisbe l’execució de concessió papal de la doma de Montagut, 27 setembre 1327. G-6 f. 138v-139
Ramon Guillem d’Enveig, prior de Santa Maria de Ridaura, firma debitori al bisbe de 200 sous per al subsidi papal, 29 setembre 1327. G-6 f. 139
El bisbe pren declaració a Pere Bernat, beneficiat de Santa Maria de Cervià, que havia estat absent estudiant a Tolosa i en viatge a San Michele di Chiusa, 30 setembre 
1327. G-6 f. 139

Pere de Galliners, prevere de capítol de la Seu i capellà de Montagut, atès que la parròquia s’extèn a Palau, Angles i Tapioles, llocs distants, cedeix a Guillem de Riera, 
domer, la meitat de la renda de la capellania i del salpàs a fi que exerceixi bé la cura d’ànimes, 2 octubre 1327. G-6 f. 139v

El bisbe concedeix a Guillem de Pedrera, dit Guillem de Maià, exclussiva de venta de vi a Bàscara i la dipositaría del castell, 2 octubre 1327. G-6 0, i full després   
Pere Toscà promet fer el servei d’Arnau de Roca, domer de Sant Daniel, 9 octubre 1327. G-6 f. 140
Joan Diure, de Sadernes, firma debitori a Gispert Fulcarà de 50 sous rebuts en préstec, 9 octubre 1327. G-6 f. 140
Ramon Gaufred, claver d’Aro, promet celebrar 95 misses que havia omès Berenguer de Sous, clergue de la capella del Castell d’Aro, 9 octubre 1327. G-6 f. 140
El bisbe i el capítol firmen rebut a Arnau de Palol, tresorer de la Seu, de 500 sous destinats a la dotació de l’aniversari de Guillem de Torn, prevere de capítol, 9 octubre 
1327. G-6 f. 140

El bisbe fa procura a favor de Martín García de Ocón, canonge de Tarassona, i Bernat de Camós, canonge de Sant Feliu de Girona, per a una causa sobre la capellania de 
Torroella de Montgrí que es duu a la cúria romana, 13 octubre 1327. G-6 f. 140v

Bernat Esteve, clergue de Sant Feliu de Guàrdia, promet fer el servei de Pere Vidal a Vilacolum, 20 novembre 1327. G-6  després de f. 1
Miguel Martín de Uncastillo, obtentor de la capellania de Santa Llogaia de Terri, i de certs aniversaris fundats per Arnau de Soler a la Seu, fa poders a Bernat Narcís i 
Miquel de Freixenet per cobrar les rendes dels dits aniversaris, 14 octubre 1327. G-6 f. 141v

Miguel Martín de Uncastillo, dit, ven a Bernat de Soler, domer de Santa Llogaia de Terri els fruits de la seva capellania d’aquest lloc per 130 sous anuals, 14 octubre 1327. G-6 f. 142

Miguel Martín, dit, firma a Bernat de Soler rebut de les rendes del primer any de la capellania, 14 octubre 1327. G-6 f. 142
Pere de Perer, clergue de Sant Privat, promet manar a Bernat Ferrer, clergue de Balbs, que presenti al bisbe la dotalia del seu benefici, 14 octubre 1327. G-6 f. 142v
Jaume de Segúries, de Camprodon, firma debitori al bisbe de 2.166 sous, pel terç de la compra que ha fet a Guillem de Boixols de Montagut, d’un quart del delme de 
Crespià, 16 octubre 1327. G-6 f. 143

Pere de Font, sagristà de Peralada, i Bernat Saló, domer de Garriguella, renuncien els seus beneficis en vista a permutar-los, 17 octubre 1327. G-6 f. 143rv
Ramon Barrau, clergue, firma debitori a Gispert Fulcarà de 650 sous, rebuts en préstec, 17 octubre 1327. G-6 f. 143v
Guillem Gilabert, guardià dels framenors de Girona, comissari de Bernat de Sant Maurici, nunci papal, absol Bernat de Llach, clergue, d’excomunió per haver retardat el 
pagament dels 50.000 sous de la dècima, 22 octubre 1327. G-6 f. 143v

El capítol de la Seu prega dit Guillem Gilabert que li confereixi l’absolució, 16 octubre 1327. G-6 f. 143v-144
Bernat de Güell, ardiaca de la Selva i capellà de Sant Pere Pescador, nomena Bernat de Costa per a la sagristia d’aquest lloc, 19 octubre 1327. G-6 f. 144v
El bisbe confirma a Ramon de Terrades la sagristia de Borrassà, 21 octubre 1327. G-6 f. 144v
Blanca, viuda de Berenguer Alió, amb poder de Berenguer Alquer, cavaller, germà seu, presenta Francesc Cabrisses per al benefici de Santa Margarida de Roses, al qual es 
confereix amb dispensa d’edat per tenir 19 anys, 31 octubre 1327. G-6 f. 144v-145v

Ramon Agut, prior de Sant Vicenç de Roca, i Ramon Albert, clergue de Sant Julià de Ramis, prometen fer el servei de Guillem Cerdà a Sant Julià, 2 novembre 1327. G-6 f. 145v

Pere de Riera insta la col·lació de la doma de Sant Feliu de la Garriga, que ha permutat amb Pere de Torres, 3 novembre 1327. G-6 f. 145v-146
Ramon de Riera de Girona i Joan de Cot, fill seu i hereu de Ramon de Cot, notari de Girona, firmen de dret en causa que els ha posat Jaume de Malagelada, draper de 
Girona, 9 novembre 1327. G-6 f. 146

Francesc de Libra insta la confirmació de la doma d’Agullana, 20 novembre 1327. G-6 f. 147rv

El vicari general confirma a Guillem de Serra la cura de Sant Cristòfol de l’Estela, vacant per professió monàstica de Berenguer Miquel, 3 novembre 1327. G-6 f. 147v-148



El capítol de la Seu aprova el propòsit de Dalmau de Pujals, prevere de capítol, d’unir uns aniversaris a un benefici que es proposa de dotar a la Seu, 5 desembre 1327. G-6 f. 148

El vicari general i el capítol concedeixen a Vidal de Blanes, ardiaca de Besalú, de poder establir terres de Palau Sardiaca que conreava directament, a cens de 44 migeres 
de blat, exceptuant les vinyes i la casa de l’ardiaca al dit lloc, 7 desembre 1327. G-6 f. 147v

Pere de Soler promet fer el servei d’Arnau Ferrer, clergue d’Avellanacorba, 11 desembre 1327. G-6 f. 148
Lletres posessòries del vicari general als feligresos de Santa Maria de Pineda, que nomenen Berenguer de Prat per a la cura del lloc, 12 desembre 1327. G-6 f. 148
El bisbe confereix a Berenguer Axandri la doma de Caldes que ha obtingut per gràcia papal, 16 desembre 1327. G-6 f. 148rv
El bisbe fa procura a Guillem Ametller, sagristà, i Bernat Batlle, domer de Torroella de Montgrí, per fer cabrevar les terres d’Ullà que tenen persones de Torroella, 16 
desembre 1327. G-6 f. 148v

El bisbe firma rebut a Bernat Ferrer, notari seu de Castelló, per dos “aurei” censals, de 26 sous 8 d., 16 desembre 1327. G-6 f. 149
Pere de Cardonets, porter reial, firma rebut a Ramon Barrau, clergue, de 427 sous de la dècima, 18 desembre 1327. G-6 f. 149

Guillem Ferrer, clergue de Sant Climent de Peralta, i Jaume de Tona, domer de Llambilles, renuncien els seus beneficis en vista a permutar-los, 19 desembre 1327. G-6 f. 149v

Absolució de Berenguer Axandri, per haver pres possessió de la doma de Caldes sense llicència dels obrers de la Seu, 19 desembre 1327. G-6 f. 149v
Absolució de Ramon de Vilamarí, canonge de la Seu, per haver entrat a Sant Daniel, 19 desembre 1327. G-6 f. 149v
El bisbe prorroga el pacte vigent amb l’abat d’Amer, 24 desembre 1327. G-6 f. 149v
El bisbe dispensa d’edat Joan Sala, de 18 anys, per a beneficis, 28 desembre 1327. G-6 f. 149v

Els marmessors de Pere de Rocabertí, bisbe de Girona, firmen àpoca a Mateu Ferrer, domer de la Bisbal, dels ingressos d’aquest lloc de 1324, 30 desembre 1327. G-6 f. 149v-150

Joan Sala, de Peralada, insta la col·lació del benefici de Sant Joan, fundat a aquest lloc per Cecília, viuda de Guillem de Llaner, del qual farà el servei el seu germà, Jaume 
Sala, 30 desembre 1327. G-6 f. 150

El bisbe i els marmessors del seu predecessor liquiden la marmessoria, de la qual el bisbe ha de restituir 3.396 sous, 1 gener (1327) 1328. G-6 f. 150v
El bisbe firma als dits marmessors rebut de 5.378 sous, quantitat que el bisbe predecessor, Bernat de Vilert, devia a la mitra, feta efectiva en diversos pagaments, 1 gener 
(1327) 1328. G-6 f. 150v-151

Codicil de Beatriu, viuda de Pere de Llémena, colteller de Girona, que fa diversos llegats, detraient-los de 1.000 sous que havia deixat per bé d’ànima, 3 gener (1327) 1328. G-6 f. 151

Presentació de Pere de Vilacís, feta per l’abat d’Amer, per a la cura de Fontclara, 6 gener (1327) 1328. G-6 f. 151v-152
Pere de Vilacís, dit, renuncia la cura de Fontclara per permutar-la amb Guerau Sabater, clergue de Sant Daniel, 9 gener (1327) 1328, amb les col·lacions. G-6 f. 152 rv
Abril Ebrand, clergue de Rabós, i Guillem Simó, beneficiat de Sant Marc de Castelló, prometen satisfer el subsidi del bisbe, 12 gener 1328. G-6 f. 153

El bisbe redueix a Arnau de Mas, notari de Girona, a una tasca la tasca i braçatge que feia una terra que té per la mitra, situada al pla de la Pera, 16 gener 1328. G-6 f. 153

Arnau de Guàrdia, beneficiat de Rupià, promet estudiar gramàtica durant dos anys, 19 gener 1328. G-6 f. 153v
El bisbe dona llicència a Guerau Sabater per absentar-se del seu benefici de Sant Daniel, que servirà Ramon de Vinyes, 19 gener 1328. G-6 f. 153v

Joan Morell, curat de Cogolls, i Pere de Terrades, curat de Sant Mateu de Montnegre, renuncien els seus beneficis en vista a permutar-los, 25 gener 1328. G-6 f. 153v-154

El bisbe i el capítol fan procura a favor de Pere de Font, beneficiat de la Seu de Barcelona, per rebre els fruits del Vestuari a Mallorca, 27 gener (1327) 1328. G-6 f. 154-155

El bisbe i Roderic Sabata, oficial, fan procura a favor de Pere Berenguer, clergue de Mollet, per comparèixer davant els sotsdelegats papals en causa de Ferran de Mora per 
la pabordia de Castelló de la Seu, 29 gener (1327) 1328. G-6 f. 155rv

El bisbe renova la sentència contra els clergues que no paguen el subsidi, 31 gener 1328. G-6 f. 155v
Pere de Santcliment, veguer de Girona, declara haver cremat el castell d’Amer, 3 febrer 1328. G-6 f. 155v
Pere de Camppla, clergue de Sant Iscle de Vallalta, remet a Guillem Rull, feligrés seu les demandes per perjudicis rebuts, 25 gener 1328. G-6 f. 155v-156



El bisbe i el capítol firmen rebut a Dalmau Morató, de Mallorca, d’11 lliures 14 sous, que tenia Pere Canut, administrador de les rendes del Vestuari a Mallorca, 27 gener 
(1327) 1328. G-6 f. 156

El bisbe confirma a Pere Bernat la doma de Siurana, 3 febrer 1328. G-6 f. 156v

El bisbe, atès que el rei ha nomenat Bernat de Banyoles i Arnau de Campllong, ciutadans de Girona, i Bernat Gaufred, de Besalú, per aplegar el bovatge, fa procura a Pere 
Berenguer, diaca de Mollet, per requerir-los que no procedeixin a cobrar-lo sense ser acompanyats d’un notari del bisbe, 3 febrer 1328.

G-6 f. 156v-157

Simó de Preses insta la confirmació a favor seu de la doma de Saus, 4 febrer 1328. G-6 f. 157
Jaume de Camps, diaca de Vallcanera, promet fer el servei de Berenguer de Puigalt, beneficiat de Rupià, 4 febrer 1328. G-6 f. 157
Bernat de Quera insta la confirmació de la cura de Santa Maria d’Escales, 4 febrer 1328. G-6 f. 157v

El bisbe fa procura a Simó Galet, clergue, per gestionar prop del rei que els col·lectors del bovatge s’acompanyin d’un notari episcopal, 7 febrer (1327) 1328. G-6 f. 157v-158

Ferrer de Guàrdia, clergue de Sant Gregori, promet fer el servei de Guillem Bernat de Gàrrep, diaca del mateix lloc, 8 febrer 1328. G-6 f. 158
Guillem Bernat de Gàrrep promet fer el servei de Bonanat de Cabruja, diaca de Sant Cebrià de Lledó, 8 febrer 1328. G-6 f. 158
El procurador de Ramon Bou, canonge de Barcelona, firma rebut al bisbe de 1.000 sous que li havia prestat, 23 gener 1328. G-6 f. 158
El bisbe firma rebut a Francesc de Solsona, criat de Francesc de Montgai, draper de Lleida, de 17 sous jaquesos, de part dels marmessors de Ramon Sans, veí de Lleida, 9 
febrer 1328. G-6 f. 158rv

Julià Pellicer, sagristà de Taravaus, i Joan Bosch, sagristà de Vultrera (Elna), permuten els seus beneficis, 10 febrer 1328. G-6 f. 158v-159v
El bisbe nomena Bernat des Ferrer batlle de Sant Sadurní, 12 febrer (1327) 1328. G-6 f. 159v-160
El bisbe aprova la fundació del benefici de Sant Antoni, dotat per Berenguera de Güell, viuda de Guillem de Güell, cavaller, a l’altar del mateix Sant de la parroquial de 
Llers, el 1326, i ara augmentat per Bernat de Güell, ardiaca de la Selva, amb el mas d’Om, de Darnius, 10 febrer (1327) 1328. G-6 f. 160rv

Guillem Gomarell, clergue de Castelló, promet satisfer el subsidi, 12 gener 1328. G-6 f. 160v
Castelló Duran, clergue d’Avinyonet, es contracta amb Pere Ferrer, notari de la cúria de l’oficialat, com a escrivent, amb aliments i 30 sous de salari per un any, 20 febrer 
1328. G-6 f. 160v-161

Miquel de Freixenet rep possessió d’un benefici vacant per mort de Jaume Mercer, 25 febrer 1328. G-6 f. 161
Bernat Maçot, domer de Cantallops, assegura haver citat per ordre del bisbe Guillem de Vilar, sagristà del mateix lloc, 25 febrer 1328. G-6 f. 161
Joan Escuder insta la col·lació del benefici instituït a Vilanova per Bernat de Montiró, cavaller, 19 març 1328. G-6 f. 161rv

Bernat Codalet, de Sant Sadurní d’Arenys, fa procura a favor de Bernat de Riuclar, clergue de Girona i Pere Gispert, ciutadà de Girona, per a plets, 1 març (1327) 1328. G-6 f. 161v-162

El bisbe comissiona Pere Berenguer, clergue de Mollet, per recollir escriptures antigues referents al bovatge i informar els col·lectors d’aquest impost, 3 març 1328. G-6 f. 162rv

Gispert Fulcarà fa àpoca general a Pere de Costa, canonge de Sant Feliu de Girona, 5 març 1328. G-6 f. 162v
Gispert Fulcarà fa procura a favor de Bernat de Llach per a afers d’administració de béns, 5 març 1328. G-6 f. 162v-163
Gispert Fulcarà firma rebut al bisbe de 2.500 sous que li devia, 7 març 1328. G-6 f. 163
Guillem Albert promet fer el servei de Guillem, clergue de la capella de Bellcaire, 8 març 1328. G-6 f. 163
Guillem de Socarrats, canonge de Sant Feliu de Girona, amb poders de l’abat Hug de Cruïlles, confereix a Bernat Escaler, clergue de Bàscara, la doma de Sant Martí de 
Romanyà, 14 març 1328. G-6 f. 163rv

El bisbe i el capítol, atès que el rei Alfons ha assignat a la Seu de Girona 50.000 sous del bovatge per pagar-ne altres tants que foren prestats al seu pare, fan procura a 
Bernat de Balbs per cobrar-los, 14 març 1328. G-6 f. 163v-164

El bisbe defineix Berenguer Girbau, home propi seu de la Sala, per 20 sous, 14 març (1327) 1328. G-6 f. 164
Bernat de Puig, clergue de Sant Martí de Campmajor, firma rebut al bisbe de 80 sous que li són donats “in subsidium”, 14 març 1328. G-6 f. 164
Ramon de Guardiola, capellà d’Albanyà, nomena Guillem de Rocacorba per a la cura d’aquesta parròquia, 15 març 1328. G-6 f. 164rv



El monestir de Lladó nomena Berenguer de Masó, canonge del mateix, per a la pabordia de Sant Tomàs de Riudeperes, bisbat de Vic, 17 març 1328. G-6 f. 164v-165
Pere Ripoll, beneficiat de Santa Maria de Pontós, promet presentar suplent idoni quan s’absenti de l’esmentada capella, 17 març 1328. G-6 f. 165
El bisbe reconeix tenir en comanda pel capítol de la Seu 1.000 sous de la dècima, 18 març 1328. G-6 f. 165
Roderic Sabata, oficial, lliura a Guillem, abat de Sant Pere de Galligants, un sac amb 3.000 sous, 20 març 1328. G-6 f. 165rv
Berenguer de Juglar, de la Bisbal, enfranquit per Ramon Arnau de Sant Sadurní es fa home propi del bisbe i promet fer que quan el seu fill Pere tingui 15 anys i la seva filla 
Gueraua en tingui 12, facin semblant acte, sota pena de 100 sous, 21 març 1328. G-6 f. 165v

El bisbe i el capítol fan procura a favor de Gilabert de Cruïlles, sagristà, i Gispert Fulcarà, sagristà segon, per composar amb Hug de Mirambell i Bernat de Sant Maurici, 
nuncis papals, el pagament de 50.000 sous de dècima, 22 març (1327) 1328. G-6 f. 165v-166v

El bisbe, atès que la comtessa d’Empúries li ha obligat el castell d’Hostalric, fa procura a Roderic de Lleida, escuder seu, per anar-hi a prendre la fidelitat i nomenar 
castellà, 22 març (1327) 1328. G-6 f. 166v-167

El bisbe confereix a Bernat Galet un benefici fundat a Vilajoan, 26 març 1328. G-6 f. 167v
El procurador de l’abat d’Amer prorroga el conveni fet amb el bisbe, 28 març 1328. G-6 f. 167v
Eimeric de la Via, Ramon de Camps i altres fermances donats pel rei pel deute de 50.000 sous, demanen l’absolució per l’excomunió incorreguda i prometen que abans del 
començ d’agost pagaran cada un 800 sous o posaran ostatges a Sant Feliu de Guíxols, 29 març 1328. G-6 f. 167v-168v

El bisbe i el capítol convenen que, quan s’hagin ingressat 10.000 sous del bovatge, absoldran les fermances del núm. anterior, s.d. G-6 f. 168v-169
Bernat de Boixeda, prepòsit i Pere de Font, cambrer de Sant Pere de Galligants, reposen 1.500 sous a la caixa de la tresoreria de la Seu, 2 abril 1328. G-6 f. 169v
L’abat Guillem de Sant Pere de Galligants firma debitori a Martín Lope, administrador del bisbe, de 100 sous, que havia de satisfer als escuders del bisbe en ocasió de la 
seva promoció, 7 maig(!) 1328. G-6 f. 170

El bisbe fa procura a favor de Martín García de Ocón, canonge de Tarassona, i mestre Mateu de Mo(...)ia per a una causa a la cúria romana entre ell i Berenguer Roig, 
sobre la capellania de Torroella de Montgrí, 5 abril 1328. G-6 f. 170rv

Berenguer de Palau, ardiaca d’Empordà, fa procura a favor de Bernat de Camós, canonge de Sant Feliu de Girona per a la causa esmentada en el núm. anterior, ja que la 
capellania de Torroella li havia estat conferida pel bisbe, 6 abril 1328. G-6 f. 170v-171

Per ordre del bisbe Berenguer de Riera, cambrer del monestir de Lladó, lliura Pere de Pols, canonge del lloc, en presó al bisbe, que és donat a manlleuta dins certs límits 
de la ciutat de Girona, i després, al seu monestir, 6 i 12 abril 1328. Al final del G-6 hi ha un full solt amb notes sobre la manlleuta de Pere de Pols (num. 2837).

G-6 f. 171v-172

Pere Ripoll, beneficiat de Pontós, es compromet a estudiar gramàtica durant dos anys, 7 abril 1328. G-6 f. 172
L’abat Ferrer d’Amer nomena domer de Sant Medir el seu familiar Bartomeu Teixidor, 10 març 1328. G-6 f. 172rv
Pere de Sala, cambrer de Sant Pere de Besalú, promet que no tindrà Bernat de Pinya, obrer del mateix monestir, per excomunicat, 7 abril 1328. G-6 f. 172v-173
Confirmació d’Arnau de Costa per a la doma de Sant Feliu del Bac, a presentació de l’abat de Vilabertran, 8 abril 1328. G-6 f. 173
Ponç Seguer, monjo de Sant Miquel de Cruïlles, executa una absolució del cardenal Gaucelm, bisbe d’Albano, i de Pere de Boberes, penitencier papal, a favor del prior 
Bernat de Santa Maria de Cervià, 8 abril 1328. G-6 f. 173v

Bartomeu Castanyer, diaca de les Encies, promet fer el servei de Ramon d’Estany, beneficiat de la Seu, 9 abril 1328. G-6 f. 173v
El bisbe i els administradors del Vestuari, atesa la mort de Pere de Font, enviat a regir els béns del Vestuari a Mallorca, fan procura a favor d’Arnau de Font i Ramon de 
Bassa, de Madremanya per regir els mateixos béns, 12 abril 1328. G-6 f. 174

Guillem Palló insta l’execució de concessió papal que li confereix la doma de Sant Joan de Balbs, 12 abril 1328. G-6 f. 174v-175
Antoni de Colell restitueix les escriptures de la pabordia de Castelló que tenia com a procurador de Ferran de Mora, canonge, 16 abril 1328. G-6 f. 175
Elicsenda Albert, del mas Albert d’Ordis, presenta Besalú Pagès per al benefici fundat per Arnau d’Ordis, jurista de Girona, a la capella de Sant Nicolau d’Àlguema, de la 
mateixa parròquia, 18 abril 1328. G-6 f. 175v-176

Bernat de Llach, prevere de capítol, firma rebut al bisbe i capítol de 20.000 sous de la dècima en nom d’Hug de Mirambell, capellà papal, 20 abril 1328. G-6 f. 176
Ponç de Puig, de Sords, promet fer el servei de Joan d’Estrada, clergue de Merlant, 21 abril 1328. G-6 f. 176v
Pere de Vite, beneficiat de la capella de Camallera, promet fer el servei de Pere Bernat, clergue de Saus, 21 abril 1328. G-6 f. 176v
Bernat Peralat, sagristà de Sant Jordi Desvalls, firma debitori al bisbe de 100 sous, part de certa multa que li havia estat imposada, 21 abril 1328. G-6 f. 176v



El bisbe, atesa la renúncia de Miguel Martín de Uncastillo al benefici que tenia Jaume Mercer, el confereix a Pere Eiximèn, 25 abril 1328. G-6 f. 177rv
El bisbe nomena Pere Adelaida, clergue de la Bisbal, notari substitut de Jaume Ballester, 26 abril 1328. G-6 f. 177v

Bernat Pagès, clergue, promet donar fermances de la seva presó, 27 abril, i dóna Bernat Arnau, de Gaüses, i Jaume de Serra, sabater de Girona, 30 abril 1328. G-6 f. 178

El bisbe i el capítol estatueixen que en endavant se serveixin les setmanes vacants de la Seu que s’enumeren, 28 abril 1328. G-6 f. 178rv
Guillem de Pou, beneficiat d’Ullastret, promet fer el servei de Bernat Ferrer, beneficiat del mateix lloc, 29 nabril 1328. G-6 f. 178v

Castelló Nadal, domer de Sant Joan ses Closes, i Berenguer Sastre, domer de Palau-saverdera, renuncien els seus beneficis en vista a permutar-los, 30 abril 1328. G-6 f. 179

Berenguer Barner, clergue de Vilamacolum, promet satisfer a Ramon Pere, domer de Castelló i escrivà, les costes d’un procés fet contra ell, 30 abril 1328. G-6 f. 179

El bisbe confereix la cura de Begur, vacant per mort d’Arnau de Mates, a Mateu Duran, 30 abril 1328. G-6 f. 179

El bisbe i el capítol accepten butlles papals sobre una canongia de la Seu concedida a Jaume de Trilla, el qual pren possessió per procurador, 30 abril 1328. G-6 f. 179v-180

Berenguer de Palau, ardiaca d’Empordà, i altres canonges i clergues, atesa la lletra del bisbe de 18 abril que prohibeix als clergues portar armes, juren que no les portaran 
per atacar, sinó  només per defensar-se, 27 abril 1328, amb altres juraments similars fets entre aquesta data i 17 de novembre, f 180v-181.

G-6 f. 180

El bisbe fa procura a Bernat de Llach, prevere de capítol, per obligar béns de la mitra i per rebre la part del bovatge que li pertany, 3 maig 1328. G-6 f. 181v
El bisbe, que es proposa d’absentar-se del bisbat, fa procura a Bernat de Llach i Martín Lope, majordom seu, per a administrar, 3 maig 1328. G-6 f. 181v-183

El bisbe, que ha acudit a Vilanera, parròquia d’Empúries, per executar la voluntat d’Arnau de Soler, ardiaca difunt, hi erigeix monestir de monges i lliura l’hàbit a Fresca de 
Soler, Gregòria de Montpaó, Sibil·la de Sorribes, Guillema de Sant Sadurní, Ermessenda de Juià, Francesca de Torroella, Bartomeua de Miars, Elicsenda de Queixàs i 
Timbors d’Hortal; ordena transferir dins del monestir les capelles de Santa Margarida i Sant Just, i posa per abadessa Fresca de Soler, 30 abril 1328.

G-6  83-184 i 208-20

El bisbe absol Ramon de Vilamarí, canonge, per haver entrat a Sant Daniel, i es reté d’autoritzar-lo a portar armes, 1 maig 1328. G-6 f. 184
Bernat de Puig, clergue de Campmajor, firma rebut al bisbe de 20 sous que li devia per raó del seu benefici, 2 maig 1328. G-6 f. 184
El bisbe absol Simó Galet, prevere i familiar seu, d’haver exercit l’ofici d’advocat, i l’autoritza a fer-ne en endavant, 3 maig 1328. G-6 f. 184v
El bisbe confereix a Simó Galet el segell de la cúria, 3 maig 1328. G-6 f. 184v i 186
El bisbe nomena Miguel Martín de Fresno notari de la seva cúria, 21 abril 1328. G-6 f. 185
El bisbe substitueix a l’anterior notari Guillem Rei, escrivà de Girona, 3 maig 1328. G-6 f. 186rv
El bisbe ven a Enneco Pedro de Aragón el dret de forn de Rupià, pel preu de 100 sous, 3 maig 1328. G-6 f. 187rv
Castelló Nadal, domer de Palau-saverdera, i Berenguer Sastre, rector de Sant Joan ses Closes, permuten els seus beneficis, 3 maig 1328. G-6 f. 187v-188v
Pere Rei, de Vilatenim, sol·licita al bisbe que no confereixi a Bernat Albert un dels beneficis fundats per Guillem Albert, domer de Vilatenim, a aquest lloc, per tenir ell 
millor dret, s.d. G-6 f. 188v

Ferran de Mora protesta contra Vidal de Blanes, ardiaca de Besalú, que no procedeixi a certa visita en nom de l’arquebisbe de Tarragona, 3 maig 1328. G-6 f. 189
El bisbe confereix la capellania de Talaixà a Joan Sans, beneficiat de Tarragona, 2 maig 1328. G-6 f. 189
Miquel Martín del Fresno, clergue de Saragossa, procurador de Miguel Martín de Uncastillo, obtentor de la capellania de Santa Llogaia de Terri, fa procurador general seu 
Mateu Ferrer, domer de la Bisbal, 2 maig 1328. G-6 f. 189rv

Ramon Simó de Santa Pau insta li sigui confirmada la presentació per al benefici de la capella de Sant Jaume del castell de Monells, 2 maig 1328. G-6 f. 189v-190

El bisbe fa procura a Pere Ros, Pere Argenter i García de Biota per pledejar sobre la injúria de Bernat Guillem de Foixà, avaluada en 100.000 sous, 3 maig 1328. G-6 f. 190

Simó Esteve, fill de Berenguer Esteve, de Caldes, es lloga per escrivent amb Pere Ferrer, notari de la cúria, per un any, 4 maig 1328. G-6 f. 190
El bisbe aprova a Pere Miquel, majordom seu, els comptes, pels que aquest és creditor de 380 sous, 4 maig 1328. G-6 f. 190v
El bisbe firma rebut a Arnau de Campllong, ciutadà de Girona, de 100 lliures, en concepte de préstec, 5 maig 1328. G-6 f. 190v



El bisbe i el capítol donen llicència a l’ardiaca de Palau i altres per nomenar procuradors a fi d’administrar les rendes de Mallorca, 5 maig 1328. G-6 f. 191v
El bisbe assigna per un any a l’obra de la Seu les absolucions de matrimonis clandestins i de joc d’escacs, 5 maig 1328. G-6 f. 191v
Berenguer de Caselles insta la confirmació de la doma de Queixàs, 5 maig 1328. G-6 f. 191v

Bonanat de Perafita, clergue de Cartellà, firma debitori al bisbe de 50 sous per sacrilegi comès agredint Pere Arnau de Pla, clergue de Borgonyà, 5 maig 1328. G-6 f. 191v

El bisbe firma rebut a Bernat de Llach, prevere de capítol, de 17.084 sous del subsidi, 5 maig 1328. G-6 f. 192

El bisbe aprova a l’ardiaca Berenguer de Palau tot el que aquest ha lliurat a Fresca de Soler procedent de la marmessoria d’Arnau de Soler, 5 maig 1328. G-6 f. 192

Guillem Ponç de Juià promet ensenyar Ramonet de Juià, 6 maig 1328. G-6 f. 192
Arnau Boixeda de Cruïlles i Bernat de Malver juren sotmetre’s al judici del batlle de Cruïlles i de Guillem de Cassà de la Bisbal, 5 maig 1328. G-6 f. 192

Bernat Frigola de la Bisbal es posa pena de 10 lliures, cas que fos sentenciat per ferides causades a Francesc Ballester, notari del mateix lloc, 5 maig 1328. G-6 f. 192

El bisbe comissiona Simó Galet per a la causa del benefici d’en Turon, 6 maig 1328. G-6 f. 192
El bisbe remet a Bernat Maria, clergue de la Pera, i a Benet de Sitjar, clergue de Cassà de Pelràs, el concubinatge i port d’armes, 6 maig 1328. G-6 f. 192rv
El bisbe absol Simó Galet per haver entrat a Sant Daniel, 6 maig 1328. G-6 f. 192v
El bisbe confereix a Joan Sanç Nadal, beneficiat de Tarassona, la capellania de Talaixà, 6 maig 1328. G-6 f. 192v
El bisbe absol d’excomunió Ramon Albert, clergue de Sant Julià de Ramis, 7 maig 1328. G-6 f. 192v
El bisbe firma debitori a Berenguer de Palau, ardiaca d’Empordà, 1.000 sous rebuts en préstec, 8 maig 1328. G-6 f. 192v
García de Isava, canonge de Tarassona, firma rebut a Bernat Narcís, clergue, de 150 sous procedents d’aniversaris, 8 maig 1328. G-6 f. 192v
El bisbe faculta Arnau de Mont-rodon, canonge, per conferir la doma de Cabanelles, 7 maig 1328. G-6 f. 193
Arnau Carbonell promet fer el servei de Ramon Saurí a la capella de Sant Marc de Castelló, 7 maig 1328. G-6 f. 193
Guillem de Socarrats, canonge de Sant Feliu, firma rebut a Roderic Sabata, oficial, de 47 lliures, en concepte de préstec, i li empenyora un Digestum nou i un Inforciatum, 
13 maig 1328. G-6 f. 193rv

Bernat Pagès promet fer el servei de Bernat Peralat, beneficiat de Sant Jordi Desvalls, 18 maig 1328. G-6 f. 193v
Bernat Pagès, dit, firma debitori al bisbe de 100 sous que havia de pagar Bernat Peralat, 18 maig 1328. G-6 f. 193v
Francesc Andreu, obtentor del benefici fundat per Dalmau de Pontós a la Seu, i Francesc de Cardonets, beneficiat d’Argelaguer, renuncien esl seus beneficis en vista a 
permutar-los, 20 maig 1328. G-6 f. 193v-194v

Guillem Rei, clergue de Vilatenim, Bernat de Puig del Far i Bernat de Salt d’Arles, bisbat d’Elna, prometen a Pere d’Oliveres, clergue de Vilatenim, que si aquest permuta 
amb Arnau de Claposa, clergue de Vilajoan, el benefici que té a Vilatenim, no posaran impediment a l’intercanvi, 20 juny 1328. G-6 f. 194v-195

Berenguer Gironí promet fer el servei de Ramon Albert, rector de Gaüses, 21 juny 1328. G-6 f. 195v
Bernat de Salt exposa a l’oficial que Guillem Albert, sagristà de Vilatenim i oncle de la seva mare, fundà un benefici a Vilatenim, i, essent ell el parent més pròxim del 
fundador, insta que li sigui conferit, 25 maig 1328. G-6 f. 195v

Guillem Simó i Bernat de Bosch, clergue de Rabós, prometen no portar armes, 26 maig 1328. G-6 f. 195v
Bernat de Cabrera jura observar les escriptures fetes entre ell i Ramon de Palau, cavaller, i Castelló Gomir, marmessors de Marquesa, comtessa d’Empúries, a coneixement 
de Berenguer Renall, jurista de Girona, 26 maig 1328. G-6 f. 196

Abril Ebrand insta li siguin confirmada la capellania curada de Sant Quirze de Colera, 27 maig 1328. G-6 f. 196
Roderic Sabata examina Guillem Rei en cant, “in construendo”, en lectura i en gramàtica, 27 maig 1328. G-6 f. 196
Bernat de Collell, curat de Sant Pere dels Vilars, renuncia el seu benefici, 27 maig 1328. G-6 f. 196v
Ramon Batlle promet fer el servei d’Arnau Gallart, domer de Molló, 27 maig 1328. G-6 f. 196v
Guillem de Ripaies presenta a l’oficial l’escriptura de fundació del benefici instituït per Guillem de Montcorb, canonge tresorer de Vic, i el rector i els homes d’Arbúcies i la 
seva presentació per al mateix benefici, i és instituït en el mateix, 28 maig 1328. G-6 f. 196v-197



Ramon Selvà, domer de Campllong, i Arnau de Ribera, capellà de Sant Martí Sacosta, renuncien els seus beneficis en vista a permutar-los, 31 maig 1328. G-6 f. 198
Ferran de Mora requereix el bisbe que no permeti a Vidal de Blanes, canonge de la Seu, de practicar la visita en nom de l’arquebisbe de Tarragona, havent estat 
excomunicat, 3 maig 1328. G-6 f. 199rv

Els rectors de la ciutat de Girona i els dominics fan transacció sobre la quarta funeral pertocant a les parròquies en els enterraments, 26 març 1328. G-6 f. 200-204

El bisbe excomunica com a “vitandus” Otó de Montcada per injúries fetes pels seus oficials de Caldes i Llagostera contra el castell de Lloret, 8 febrer (1327) 1328. G-6 f. 204v-207

El bisbe redueix a Arnau de Ferrer i Ermessenda, esposos de Sant Sadurní, a una tasca la prestació de dues tasques que feien per unes terres del seu mas, 2 setembre 
1326(!). G-6  després de f. 2

El capítol de la Seu fa procura a favor de Berenguer de Palau, ardiaca d’Empordà, i Arnau de Mont-rodon, canonge, per al col·loqui que el rei ha disposat que se celebrés a 
Lleida, 12 octubre 1329. G-7 f. 1

Ferrer d’Avellà, cambrer del bisbe, promet a Bernat de Coma, clergue de la Seu, que si aquest no ha rebut abans de Pasqua 25 lliures de les absolucions de comúnies, que 
el bisbe li ha comissionat, li satisfarà la quantitat que manca fins a 25 lliures, preu d’un mul venut al bisbe, 12 octubre 1329. G-7 f. 1

Ramon de Santa Pau, ardiaca de Rabós, i Jaume Ferrer prometen a Arnau de Mont-rodon i Bernat de Balbs que, si succeís que els prelats exempts i no exempts no 
vulguessin pagar la talla de 3.000 sous, ells pagarien a dits Arnau i Bernat 500 sous, 12 octubre 1329. G-7 f. 1

El bisbe i el capítol prometen als ferialers de la Seu que, si es recupera quelcom d’allò que, per perjuris del bovatge han pagat injustament els homes d’església, se’ls 
restituirà el que han posat a la talla dels 3.000 sous, 12 octubre 1329. G-7 f. 1rv

El bisbe, que havia establert a Ramon de Gornal la notaria de la cúria, especifica que el cens de 600 sous que aquest satisfà no és obligatori pagar-lo en dos terminis de 
300 cada un, 14 octubre 1329. G-7 f. 1v-2

Guillem de Cassà protesta davant el bisbe d’una comissió feta per aquest a Berenguer Renall, jurista, en causa sentenciada per Gispert Fulcarà entre dit Guillem i els 
marmessors del seu pare, Guillem Escarrer, 14 octubre 1329. G-7 f. 2rv

Pere de Calders s’obliga per 19 lliures per raó semblant a l’obligació de Ferrer d’Avellà (num. 2), 15 octubre 1329. G-7 f. 2v
El bisbe revoca l’empara dels fruits de la pabordia de Castelló, contesa entre Vidal de Vilanova i Ferrer de Mora, 15 octubre 1329. G-7 f. 2v
Pere Capmany, notari del bisbe, nomena substitut seu Pere de Puig, clergue de Vilanant per a la visita pastoral que el bisbe ha encomanat a Ramon Albert, sagristà de 
Llers, 21 octubre 1329. G-7 f. 2v

Berenguer Ferrer, clergue de Llagostera, firma rebut a Bernat de Güell, ardiaca de la Selva, de 100 sous en concepte de salari, 23 octubre 1329. G-7 f. 2v-3
Bernat Ferrer de Castelló ven a Ramon de Gornal, jurista de Girona, els seus drets sobre la cúria del bisbe a Castelló, per 300 sous, 25 octubre 1329. G-7 f. 3
Ramon de Gornal firma debitori de 300 sous a Bernat Ferrer de Castelló, 25 octubre 1329. G-7 f. 3v

Ramon de Gornal nomena substitut Bernat Ferrer en el seu ofici de notari de la cúria del bisbe a Castelló i li promet restituir-li 300 sous cas de remoció, 25 octubre 1329. G-7 f. 3v-4

Simó de Sexà i Bernat de Balbs, vicaris generals del bisbe, relleven la sentència d’excomunió que havien donat contra els clergues que no paguessin el subsidi al bisbe, 23 
novembre 1329. G-7 f. 6v

Ramon de Gornal nomena substitut seu a la cúria del bisbe Guillem Rei, de Girona, 24 novembre 1329. G-7 f. 6v-7
Arnau de Comelles, sagristà de Figueres, firma debitori a Berenguer Ramis, clergue jurista, de 140 sous de despeses d’una enqüesta feta per aquest contra ell, 25 
novembre 1329. G-7 f. 7

L’oficial remet a Arnau de Comelles, dit, tota pena que pugués imposar-li per l’enqüesta referida anteriorment, 25 novembre 1329. G-7 f. 7
Arnau de Comelles, dit, firma debitori a Ramon Porcell, oficial, de 200 sous en concepte de composició per delictes, 25 novembre 1329. G-7 f. 7
Bernat des Guanech, clergue de Santa Maria de Breda, firma rebut a Bernat de Llach de 300 sous procedents del subsidi del bisbe, part del deute de 500 sous que el 
mateix bisbe li tenia, 25 novembre 1329. G-7 f. 7

Els vicaris generals remeten a Mateu Ferrer, domer de la Bisbal, les penes per incontinència i usures, 25 novembre 1329. G-7 f. 7
Arnau de Mont-rodon, canonge, firma rebut a Bernat de Llach, col·lector del subsidi del bisbe, de 200 sous que el bisbe devia a Pere de Vilacís, clergue de Sant Jaume de 
Pedret, 2 desembre 1329. G-7 f. 9

El prior d’Olives, marmessor de fra Dalmau de Rocabertí, de l’orde del Temple, prorroga al bisbe la devolució d’un préstec de 106 lliures, 4 desembre 1329. G-7 f. 9



Jaume de Viladevall firma rebut a Bernat de Llach, col·lector del subsidi, de 30 lliures que el bisbe li devia, 5 desembre 1329. G-7 f. 9
Ramon Rossell, rector d’Hostalric, prorroga al bisbe el termini de devolució de 500 sous que aquest li deu, 6 desembre 1329. G-7 f. 9v

Els prohoms de Peralada, dels quals s’enumeren els noms, presenten Bartomeu Amat per al benefici fundat per en Llimós, de l’hospitaleria de Peralada, 8 desembre 1329. G-7 f. 9v-10v

Arnau de Comelles, sagristà de Figueres, firma debitori a Jaume Maçot, clergue de Girona, de 30 sous rebuts en préstec, 13 desembre 1329. G-7 f. 10v
Arnau de Mates, clergue de la capella de Sant Esteve de Palamós, promet constituir-se presoner quan li sigui manat, de resultes de la visita que el patriarca està practicant 
per concessió papal a la diòcesi de Girona, 16 desembre 1329. G-7 f. 10v-11

Ramon de Pompià, sagristà del monestir de Lladó, promet pagar a Guillem Rei, escrivà de Girona, 20 sous per despeses d’una enqüesta feta contra ell, 18 desembre 1329. G-7 f. 11

Presentació per Pere de Sitjar a l’oficial d’escriptura de debitoris fets pel bisbe al seu pare, Bernat de Sitjar, per 4.300 sous, 1.100 tornesos de plata, 143 lliures, 1.300 sous 
i 1.000 sous, que s’han de satisfer dels ingressos de la cúria de l’oficialat, 22 desembre 1329. G-7 f. 12-13

El bisbe i el capítol fan procura a Berenguer de Pau, cabiscol de la Seu, per reconèixer al rei Jaume de Mallorca la prebenda que té a la mateixa seu, 27 desembre 1329. G-7 f. 12rv

El bisbe i el capítol firmen debitori a Bernat de Llach de 220 sous, despesos en afers del ferial, 27 desembre 1329. G-7 f. 12v
El bisbe defineix a Mosse Deuslocrega i al seu fill Jucef, que havien estat veïns de la Bisbal, totes les demandes, 2 gener (1329) 1330. G-7 f. 14
El capítol fa procura a Gilabert de Cruïlles, sagristà major, Gispert Fulcarà, Berenguer de Portella i Arnau de Mont-rodon per al col·loqui que el rei Alfons es proposa de 
tenir a Lleida, 4 gener (1329) 1330. G-7 f. 14rv

El capítol fa procura als dits per al concili provincial, 4 gener (1329) 1330. G-7 f. 14v
Els abats de Camprodon, Banyoles i Vilabertran fan procura a Arnau de Mont-rodon i Gispert Fulcarà per al col·loqui de Lleida, 5 gener (1329) 1330. G-7 f. 15
Els abats de Camprodon, Banyoles i Vilabertran fan procura als dits per al concili provincial, 5 gener (1329) 1330. G-7 f. 15v
El bisbe firma rebut a Bernat de Llach, col·lector del subsidi, de 7.000 sous lliurats en comptant, 30 lliures pagades a Jaume de Viladevall, 300 sous pagats a Bernat des 
Guanech, i 200 sous pagats a Pere de Vilacís, per un total de 8.100 sous, 6 gener 1329. G-7 f. 16

Guillem, prior d’Ullà, fa procura a favor d’Arnau de Mont-rodon i Pere Torner, clergue, per al col·loqui amb el rei a Lleida i per al concili provincial, 15 gener (1329) 1330. G-7 f. 16v-17

Jaume Ferrer, majordom del bisbe Pere de Rocabertí, firma rebut a Berenguer Domènec, clergue i marmessor de dit prelat, de 189 sous que el bisbe li devia, 19 gener 
(1329) 1330. G-7 f. 17v

El capítol de la Seu firma debitori a Arnau de Pujada, clergue, de 1.000 sous de la pabordía de Castelló, 30 gener (1329) 1330. G-7 f. 18v-19
El capítol de la Seu firma debitori a Bernat de Llach de 1.000 sous rebuts en préstec, 30 gener (1329) 1330. G-7 f. 19
Ponatur in supradictis instrumentis n. 40 i 41 quod predicta .MM. sol. fuerunt conuersa et posita per dominum episcopum supradictum in priuilegio nouiter impetrato a 
domino rege super periuriis bouagii. G-7 f. 19

Ramon Porcell, oficial, i Bernat de Llach, prevere de capítol, dipositen en poder d’Arnau de Palol, tresorer de la Seu, 52’5 lliures i 55 reals d’or, per les 100 lliures que el 
bisbe i Arnau de Mont-rodon havien rebut en préstec d’Hug de Mirambell, prepòsit de Mende, 30 gener (1329) 1330. G-7 f. 19

Berenguer de Riera, cambrer del monestir de Lladó, promet pagar a Guillem Rei, escrivà, tot el que li deu per un procés d’enqüesta, i és absolt per Pere Capmany, 4 febrer 
(1329) 1330. G-7 f. 21

El bisbe firma rebut a Bernat de Llach de 300 sous procedents del subsidi, que han estat lliurats a Ferrer d’Avellà, domèstic seu, 14 febrer (1329) 1330. G-7 f. 21v-22
Ferrer d’Avellà firma rebut en nom del bisbe a Ramon Porcell, oficial, de 400 sous que aquest ha manllevat a Arnau de Palol, tresorer, i que s’han de portar al mateix 
bisbe, a Tarragona, 14 febrer (1329) 1330. G-7 f. 22rv

Pere de Cornellà, cavaller i nou veguer de Girona, fa l’habitual jurament al pedró del cap de l’escala de la Seu, 21 febrer (1329) 1330. G-7 f. 23rv
El capítol de la Seu satisfa els deutes que tenia a Arnau de Pujada, clergue, de 1.000 sous i a Bernat de Llach, d’altres 1.000 sous de la pabordía de Castelló (num 40), 3 
març(1329) 1330. G-7 f. 23v-24v

Arnau de Mont-rodon i Bernat de Balbs, procuradors del capítol per a contreure un préstec de 3.000 sous a fi de pagar les despeses fetes pel bisbe a causa del privilegi 
sobre els perjuris del bovatge darrerament obtingut, firmen rebut a Bernat de Llach de 1.900 sous de la talla feta per a aquest objecte, en la qual quantitat són compresos 
467 sous procedents del ferial de la Seu, 21 març (1329) 1330.

G-7 f. 28v-29



Presentació a Arnau de Mont-rodon i Jaume Ferrer, vicaris generals, d’una escriptura per la qual Berenguer de Fortià, hereu substitut de Dalmau de Garriga, que havia 
dotat un benefici a Santa Maria de Roses amb béns situats a Torroella de Fluvià, presenta Berenguer Resta per al benefici, 29 març 1330.

G-7 f. 29v-30

El bisbe i el capítol, atès que les rendes del ferial són destinades principalment a sostenir les despeses de legats del papa i a enviar procuradors al concili provincial o a les 
corts; que les rendes de les dues capellanies de Boada són destinades a l’obra; que les rendes de Vilamacolum i Fornells són destinades a plets, i que sovint l’argent i or 
destinat a l’ornament de l’altar de la Mare de Déu s’ha hagut d’hipotecar per a aquestes despeses i per a afers del bisbe, estatueixen que les esmentades rendes comuns 
de la Seu només s’apliquin a afers comuns de la mateixa seu i no a afers del bisbe, 11 abril 1330.

G-7 f. 31rv

Ramon de Santapau, ardiaca, i Berenguer de Cruïlles, canonge de la Seu, prenen el bisbe i Hug de Cruïlles, abat de Sant Feliu, com a àrbitres en una qüestió sobre les 
capellanies dels Arcs de Santa Pau, Medinyà, Vilopriu, Vila-sacra i Galliners, 11 abril 1330, la sentència arbitral f 35rv. G-7 f. 33v-34v

El bisbe i el capítol, atès que Arnau de Mont-rodon, canonge, ha fet millores a la casa canonical on viu, situada al costat del refetor de la canònica, i ha construït a l’obra 
nova de la Seu la capella dels quatre Sants Màrtirs, i es proposa de dotar-hi una llàntia, l’autoritzen a posar un cens de 25 sous sobre l’esmentada casa a fi de mantenir 
l’expressada llàntia, 17 abril 1330.

G-7 f. 36

El bisbe i el capítol, atès que la seu celebra les festes de la Nativitat, Purificació, Anunciació i Assumpció de la Mare de Déu, patrona de l’església, però no la de la 
Concepció, a instància d’Arnau de Mont-rodon que n’és especialment devot, estatueixen que es faci festa de senyals mitjans el 8 de desembre, 17 abril 1330.

G-7 f. 36v-37

El bisbe i el capítol estatueixen que cada nou canonge o prevere de capítol hagi de donar una capa de valor de 200 sous en ingressar, atesa la insuficiència dels 100 sous 
melgoresos o 115 sous barcelonesos que se solien donar, 17 abril 1330. G-7 f. 37rv

Castelló de Roques, clergue i procurador dels homes d’Albons excomunicats per no haver acudit a la comúnia contra Guillem Batlle, que s’enumeren, requereix que se li 
admeti firma de dret i deixa en penyora una mula valorada en 20 lliures, 19 abril 1330. G-7 f. 38-39

Bernat de Llach, procurador de Gispert Fulcarà, sagristà segon de la Seu, estableix a Arnau de Riba, de Montfullà, la borda Corona d’aquest lloc, per a la qual no ha trobat 
qui vulgués esdevenir home propi, a cens de dues copes d’oli, 17 abril 1330. G-7 f. 39v-40

El bisbe defineix a Guillem Salvador, clergue de Llabià, les injúries fetes a Guillem Arnau, del mateix lloc, 20 abril 1330. G-7 f. 40v
Berenguer de Prat renuncia el benefici de Sant Narcís fundat a la Seu de València per Berenguer de Pau, cabiscol de la Seu de Girona, 22 abril 1330. G-7 f. 41v

Berenguer Bigorra, Deuslosal Berart i Bernat Gros, clergues de Peralada, firmen rebut a Bernat de Llach en nom del bisbe, de 1.500 sous que li havien prestat, i que els són 
satisfets amb diners del subsidi, 12 abril 1330, a continuació es satisfan altres deutes semblants per un total de 2.000 sous f 43rv.

G-7 f. 43

El bisbe i el capítol estatueixen que Guillem de Cors (Cursu), mestre d’obres de la Seu, rebi tres sous diaris de salari i 100 sous a l’any, amb altres pactes complementaris, 
24 abril 1330. G-7 f. 43v

Havent Pere de Santcliment, antic veguer de Girona, empresonat l’abat Ramon de Sant Feliu de Guíxols, l’arquebisbe de Tarragona li posà de penitència anar des de la 
torre de Riera a la Seu descalç mentre quatre clergues l’assotaven; acta del compliment de la penitència i del lliurament de dues llànties d’argent de pes tres marcs entre 
totes dues, 13 maig 1330,  cf f 48v-49.

G-7 f. 44v- 45v

Pere de Santcliment, dit, diposita 30 lliures a la taula de Bernat d’Hospital, banquer de Girona, per comprar 20 sous de renda a fi de dotar les referides llànties, 14 maig 
1330. G-7 f. 45v-46

El bisbe redueix a Arnau Bardoner, de la Pera, les dues tasques que feia per un camp de quatre vessanes a una tasca, a fi de plantar-hi vinya, 24 maig 1330. G-7 f. 46rv

El bisbe defineix Bernat de Vilaseca, home propi seu de Queixàs, per 60 sous, 27 maig 1330. G-7 f. 47rv
Ferrer de Puigalt, regent de la batllia de Bàscara per Marc Castanyer, batlle, firma rebut a Jaume Ferrer, majordom del bisbe, de 221 sous, part de la suma per la que se li 
havien empenyorat les rendes de Bàscara, 29 maig 1330. G-7 f. 48v

El bisbe firma a Oliver de Rovira, de Sant Feliu del Bac, la batllia del delme que rep el monestir de Vilabertran a la dita parròquia, 10 juny 1330. G-7 f. 52v
Bernat de Balbs, prevere de capítol, absol Ramon de Santapau, ardiaca de Girona, i Guillem de Santapau, canonge, d’excomunió incorreguda per resistència a disposició 
d’Ildebrand, bisbe de Pàdua sobre les capellanies de Santa Pau i altres (num. 52) que el papa havia conferit, 16 juny 1330. G-7 f. 53-54

Arnau, fill de Pere de Coromina, del Sallent, es contracta amb Guillem Bianya, mercer de Girona, per aprendre l’ofici de la merceria, rep promesa d’aliments i promet no 
jugar a jocs on pugués perdre diners, 22 juny 1330. G-7 f. 55v



Els marmessors de Bernat de Pera, paborde de l’Almoina, firmen rebut al bisbe de 1.000 sous que dit Bernat havia donat en préstec, 28 juny 1330. G-7 f. 55v-56
Jaume Ferrer, prevere de capítol de la Seu, firma rebut a Simó Gallart, cavaller, en nom del bisbe, de 1.000 sous, part dels 2.000 que ha de satisfer per la confirmació de la 
batllia d’Ultramort, 19 juliol 1330. G-7 f. 60

Arnau de Seniars, carnisser de Barcelona, firma rebut a Jaume Ferrer de 15 lliures, part del deute de carn i vi que el bisbe havia despès estant a Barcelona, 19 juliol 1330. G-7 f. 60

El bisbe concedeix a Berenguera, filla de Pere de Xesa i esposa de Simó Gallart, la batllia d’Ultramort, amb assentiment del capítol de la Seu i pactes especials, 25 juliol 
1330. G-7 f. 60-62

El bisbe comissiona Francesc de Juvinyà, oficial, per a les causes introduïdes davant Ramon Porcell, oficial anterior, 24 juliol 1330. G-7 f. 62
Bernat de Balbs firma rebut a Bernat de Llach de 600 sous de la talla feta per a les despeses del privilegi sobre el bovatge, 31 agost 1330. G-7 f. 65v

Berenguer Baget, de Flaçà, firma debitori a Gueraua, viuda de Jaume Teixidor de Monells de 62 sous, rebuts en préstec, 12 setembre 1330, augment de 20 sous f 68. G-7 f. 67v

El bisbe notifica haver donat a Vidal de Vilanova possessió de la pabordía de Castelló de la Seu per ordre del papa que es transcriu, 19 setembre 1330. G-7 f. 68-68b

El bisbe defineix a Ramon de Casademont de Pidre, de Besalú, l’eixorquia de la seva germana, esposa de Pere de Sexà, de Dosquers, per 95 sous, 19 setembre 1330. G-7 f. 68v

El bisbe, atès que Gispert Fulcarà es proposa dotar un benefici a Sant Nicolau de Camprodon amb tres masos d’Olot comprats a Dalmau de Miana, cavaller, en firma el 
delme, 21 setembre 1330. G-7   i full després de  

El bisbe, a instància de fra Ramon d’Empúries, assigna a Ramon de Palomer d’Angles, parròquia de Montagut, domèstic de dit fra Ramon, deu lliures anuals sobre els 
ingressos de la seva cúria, pels deutes que té contrets amb dit religiós, 8 novembre 1330. G-7 f. 78rv

El bisbe, atesos els serveis rebuts dels homes de la Bisbal, revoca la concessió de la judicatura del mateix lloc feta pel seu predecessor a Bernat de Llapart, 9 novembre 
1330. G-7 f. 73v-74

Ferrer de Puigalt, lloctinent de la batllia de Bàscara per Marc Castanyer, firma rebut al bisbe de 493 sous de foriscapis del lloc, en satisfacció de deute del mateix bisbe, 10 
novembre 1330. G-7 f. 82v-83

El bisbe, a indicaciò del papa, dona a l’abadessa i convent de Pedralbes (Barcelona) les esglésies de Sant Feliu de Buixalleu i Sant Feliu de Pallerols, 13 novembre 1330, el 
donatiu consisteix en una pensió de 10 lliures sobre la rectoria de Pallerols i una de 30 lliures sobre la de Buixalleu f 93. G-7 f. 83-84v

Bernat Simó Galet, beneficiat de la Seu, Pere Riera i Guillem de Sotsplana, clergues, fan procura a favor de Ferran i Blai, escuders de Gonzalvo Zapata, ardiaca de 
Tarassona, per rebre beneficis del papa, pels que han presentat peticions a través de Juan Eximén de Urrea, alferes del rei, Bernat vescomte de Cabrera i la universitat dels 
homes de Girona, 24 novembre 1330.

G-7 f. 88

Peregrina, Agnès i Brunissenda, filles de Pere de Terrades, difunt d’Ullastret, fan procura a Arnau de Terrades i Francesc de Terrades, juristes de Girona, per a la 
presentació del benefici de Sant Joan d’Ullastret, 22 novembre 1330. G-7 f. 88

El bisbe firma rebut als homes de la Bisbal de 900 sous procedents del rebovatge o perjuris del bovatge, 7 desembre 1330. G-7 f. 90
El bisbe firma rebut a l’abat Bernat de Banyoles de 175 lliures en concepte de préstec, i li obliga el bàcul de plata, 7 desembre 1330. G-7 f. 96rv

Jaume Ferrer, prevere de capítol, que té obligat el bàcul del bisbe, el defineix a l’abat Bernat de Banyoles, 10 desembre 1330, acte reiterat 22 desembre f 96v. G-7 f. 91v

El bisbe firma rebut a l’abat Bernat de Banyoles de 500 sous en concepte de préstec, i li obliga de nou el bàcul, 13 desembre 1330. G-7 f. 92v-93

Bernat de Llach, procurador de l’almoina del Vestuari, estableix a Guillem Bernat d’Horts, de Girona, un solar situat prop de la torre Rufina, 17 desembre 1330. G-7 f. 94

El bisbe reconeix a Romeo de Torre, vicari de Cantavieja, bisbat de Saragossa, que essent bisbe d’Osca li encomanà la col·lecta del subsidi que havien de satisfer-li els 
rectors dels arxiprestats de Seraulo i de Gorga, i després el féu visitador a les esglésies de la muntanya de Jaca, i li aprova els comptes d’aquestes comissions, 28 desembre 
1330.

G-7 f. 96

Bernat de Camós, canonge de Sant Feliu de Girona, apel·la davant l’auditor del palau papal de revocació de dispenses feta pel bisbe de Girona que li impedeix de tenir 
diversos beneficis, 4 gener (1330) 1331. G-7 f. 98-99v

Hom mana a Arnau de Torrent, batlle o negociador del monestir de Sant Daniel, que pagui 6 lliures de drets de visita del monestir, 11 gener (1330) 1331. G-7 f. 100v
El bisbe firma rebut a Arnau de Blanes, cavaller, de 40 lliures, preu de la venda de la saionia i corredoria de la Bisbal, 18 gener (1330) 1331. G-7 f. 101v



Bernat Serena, clergue de l’Armentera, firma debitori a Jaume Ferrer de 50 sous, cost d’una enqüesta feta contra ell per ordre del bisbe, 25 gener 1331. G-7 f. 103

Ferrer d’Avellà, rector de Sosa, bisbat d’Osca, fa procura a favor de Guillem Talarn, escuder del bisbe, per cobrar els fruits del seu benefici, 9 febrer (1330) 1331. G-7 f. 104v

El bisbe i el capítol fan procura a Arnau de Mas, canonge d’Urgell, per instar del rei Alfons la celebració de corts a Catalunya, 17 febrer (1330) 1331. G-7 f. 107
El bisbe promet als homes de la Pera servar-los indemnes de la fermança que li han fet en rebre en préstec de Gueraua de Finestres, batllessa del lloc, 100 migeres de blat 
i 100 d’ordi, 28 febrer 1331. G-7 f. 108

Bernat d’Illa, canonge d’Osca, firma debitori a Berenguer de Portella, canonge de Girona, i Ramon Porcell, canonge d’Osca, de 8 florins, part que li correspon pagar per un 
privilegi papal sobre capellanies obtingut conjuntament per ells tres, 19 febrer 1331. G-7 f. 108rv

El bisbe remet a Bernat Frigola, de la Bisbal, tota mena de de-lictes, 1 març (1330) 1331. G-7 f. 109
Guillem de Figueres, fill de Berenguer de Figueres, de Matajudaica, promet al bisbe llevar fidelment els fruits de la batllia de Mata, 2 març 1331. G-7 f. 109
El bisbe firma debitori a Deuslosal Berart, domer, Berenguer Bigorra, rector, i Bernat Gros i Bernat Vilanant, beneficiats de Peralada, de 50 lliures, pel pagament de les 
quals obliga les multes que posarà en visita, 17 març 1331. G-7 f. 110v

Bernat de Balbs, prevere de capítol, firma rebut a Bernat de Llach, col·lector de la talla del rebovatge, de 200 sous, 4 abril 1331. G-7 f. 111
Castelló Maçot i Guillem Bitxes, de Torroella, firmen debitori a Castelló de Coll, obrer de la Seu, de 2.725 sous, fruit del delme de Sant Feliu de Boada durant dos anys, 13 
abril 1331. G-7 f. 111v-112

Guillem Talarn, ciutadà de Barcelona, firma rebut a Ferrer d’Avellà, rector de Sosa, bisbat d’Osca, de 19 lliures 5 sous, en comanda, 21 maig 1331. G-7 f. 115
Berenguer de Portella, canonge de la Seu, fa procura a Ramon de Coromines, clergue d’Urgell, per rebre de Felip de Boil, tresorer del rei, 3.000 sous que aquest li ha de 
satisfer, 31 maig 1331. G-7 f. 115

El bisbe confirma a Pere Llobet el benefici novament fundat per Elicsenda de Cabrera a l’altar de Sant Miquel del monestir de Breda, 7 juny 1331. G-7 f. 117v
Ferrer de Juià, clergue conjugat, firma debitori al bisbe de 300 sous, composició per certs excessos, 10 juny 1331, i a Bernat de Fontllonga, porter del palau del bisbe, de 
28 sous per despeses de carceratge f 118v. G-7 f. 118

El bisbe rep les adquisicions fetes del seu predecessor, Pere de Rocabertí, per dotar un aniversari, i s’obliga a fer-lo celebrar, 19 juny 1331. G-7 f. 120v
Jaume de Menter i Arnau d’Abadia, de Banyoles, supliquen en nom dels homes de Banyoles al bisbe que revoqui certs processos iniciats pels vicaris generals contra ells 
quan el bisbe era absent, per no haver contribuït a la talla del bovatge i renuncien a una apel·lació interposada, 22 juny 1331. G-7 f. 121rv

Hom publica al cor de la Seu una lletra del patriarca de Tarragona sobre visita del bisbat, 23 juny 1331. G-7 f. 121v-122
Berenguer de Pau, cabiscol de la Seu i canonge de València, que ha fundat el benefici de Sant Narcís a València, assigna al mateix benefici un censal comprat a Bartomeu 
Fabre, donzell de València, 23 juny 1331. G-7 f. 122v-123

El bisbe ratifica obligacions preses per Antoni de Colell, procurador seu a la cúria romana, a fi d’obtenir l’absolució d’excomunions per deutes, 13 juny 1331. G-7 f. 123rv

Parisius de Siracusa, procurador del bisbe Pere de Siracusa, substitueix en la seva procura Antoni de Colell, beneficiat de Girona, 21 juny 1331. G-7 f. 125v-126v

Arnau de Vivars, de Camprodon, cedeix a la seva mare Mateua 200 sous de cens sobre la casa de Francesc de Viladesens, situada a Figueres, i 3.000 sous, 22 juny 1331. G-7 f. 126v

Pere de Plana, clergue de Vilanova, s’obliga sota pena de 1.000 sous a comparèixer davant el bisbe, 15 juny 1331. G-7 f. 128
Nota d’establiments fets per Ramon de Vilarig, ardiaca de Girona difunt, per valor de 1.090 sous, de béns situats a Rabós, 15 juliol 1331. G-7 f. 131v-132

Ramon de Santapau, ardiaca de Girona, firma rebut de 800 sous dels establiments esmentats i promet esmerçar-los en una obra a Sant Julià de Ramis, 15 juliol 1332. G-7 f. 132rv

El bisbe i el capítol concedeixen a Eleonor de Cabrera llicència per edificar una capella al claustre de la Seu, al cantó de la darrera capella de l’obra nova, prop del 
campanar, amb altar dels sants Gabriel i Rafael i sepultura, 18 juliol 1331, presentació del beneficiat, havent dotat el benefici f 134rv. G-7 f. 132v

El bisbe firma a Arnau de Mas, notari de Girona, una casa situada a la Pera, 20 juliol 1331. G-7 f. 133
El bisbe i el capítol de la Seu fan procura a Vidal de Blanes, ardiaca de Besalú, i Arnau de Mont-rodon, per a la cort a celebrar a Tortosa, 29 juliol 1331. G-7 f. 133v-134v
El bisbe fa procura a Pere Ros, ciutadà de Girona, i altres, per intimar a Bernat de Palol, canonge de Lladó i paborde del Vilar, bisbat d’Elna, lletres d’excomunió, 11 
novembre 1331. G-8 f. 2v



Ramon Dalmau, de Torroella de Montgrí, atès que Ramon Dalmau, oncle seu, havia instituit a Torroella el benefici de Sant Joan en 1317 i havia deixat 2.000 sous per 
comprar rendes, li assigna rendes de censos de blat situats a Fonolleres i Ullastret, 26 novembre 1331. G-8 f. 3-4

Bernat Gaufred de Besalú firma debitori al bisbe 100 sous pel terç del delme de Maians que es tè en feu pel senyor de Bestracà, 3 desembre 1331. G-8 f. 4v
El bisbe i el capítol fan procura a Bernat de Cornellà, ardiaca de la Selva per contradir lletres de la cúria romana, 3 desembre 1331. G-8 f. 4v
Berenguer de Portella, ardiaca de Berga a Urgell, revoca la procura feta a Vidal de Blanes, ardiaca de Besalú, 3 desembre 1331. G-8 f. 5
Ferrer d’Avellà, rector de Sosa, fa procura a Guillem Talarn, ciutadà de Barcelona, per a les rendes del seu benefici, 4 desembre 1331. G-8 f. 5
El bisbe i el capítol, atès que Pere de Cornellà, veguer de Girona i Besalú, obligà homes d’església a anar en host i cavalcada a Amer, vall d’Hostoles i Vilobí, fan procura a 
Pere Berenguer, clergue de Mollet, per posar-li causa, 5 desembre 1331. G-8 f. 5rv

Bonanat de Llémena, draper de Girona, reconeix tenir en feu pel bisbe una «squillata» d’ordi que rep del delme de Llorà, 9 desembre 1321. G-8 f. 6rv
Francesc de Rocabruna, cavaller, reconeix tenir pel bisbe una part del delme de Beget, 24 desembre 1331. G-8 f. 7
Gispert Fulcarà firma rebut al marmessor de Ramon Barrau, clergue, de 650 sous que aquest li devia, 2 gener (1331) 1332. G-8 f. 8v-9
El capítol fa procura a favor de Berenguer de Palau, ardiaca d’Empordà, i Arnau de Mont-rodon per al concili provincial, amb facultat de consentir a una eventual venda 
del bovatge i al subsidi que pugués demanar el rei, 10 gener (1331) 1332. G-8 f. 9-10

Els abats i priors del bisbat fan procuradors per al mateix concili, 10 gener (1331) 1332. G-8 f. 10rv
Castelló de Coll, obrer de la Seu, ven a Ramon d’Illa, rector d’Arenys, els fruits de la rectoria dita, que pertanyen a l’obra de la Seu durant un any, per 200 sous, 13 gener 
(1331) 1332. G-8 f. 12v

Arnau de Vivars, jurista de Girona, sol·licita ser absolt d’excomunió incorreguda per haver comunicat amb Berenguer Renall, també jurista de Girona excomunicat, 14 
gener 1331) 1332. G-8 f. 12v

Castelló de Coll, dit, ven a Pere Cuc, rector de Sant Miquel de Pera, les rendes d’aquest benefici per un any per 100 sous, 14 gener 1332. G-8 f. 12v
El bisbe autoritza Arnau de Blanes, cavaller de la Bisbal, a tenir una tomba a l’església de la Bisbal, 15 gener (1331) 1332. G-8 f. 13
Guillem Ferrer, sagristà de Darnius, firma debitori al bisbe de 300 sous per sacrilegi incorregut causant ferides a Jaume de Viladevall, domer de Darnius, 18 gener (1331) 
1332. G-8 f. 13rv

Ramon de Vila, clergue de Palol de Revardit, firma debitori de 100 sous per una multa incorreguda, 23 gener (1331) 1332. G-8 f. 13v
Jaume Ferrer, vicari general, firma rebut a Ramon de Collell, beneficiat de Sant Llorenç del Mont, de 150 sous de multa, imposada a la visita pastoral, el qual promet fer-se 
ordenar de prevere, 27 gener (1331) 1332. G-8 f. 13v

Guillem de Castellar, sagristà d’Aro, firma debitori de 300 sous per composició d’una pena imposada, 2 març (1331) 1332. G-8 f. 14v
El capítol de la Seu fa procura a Arnau de Mont-rodon i Bernat de Llach per fer talla entre els homes d’església a fi de conservar les immunitats eclesiàstiques, 31 març 
1332. G-8 f. 14v

Ramon, abat de Sant Feliu de Guíxols, i Guillem, abat de Sant Pere de Galligants, després de rebre la benedicció abacial, prometen obediència al bisbe, 19 abril 1332. G-8 f. 15

El capítol fa procura a favor de Vidal de Blanes, ardiaca de Besalú i Berenguer de Palau, ardiaca d’Empordà, per requerir l’infant comte d’Empúries que faci homenatge al 
bisbe pels feus que té per ell, 23 abril 1332. G-8 f. 15v-16

El bisbe i en capítol, atès que Guillem de Ribes, paborde de juliol, ha conferit a Pere Sunyer la saionia d’Aro, la confirmen, 29 abril 1332. G-8 f. 16v
Gilabert de Cruïlles, senyor de Peratallada, fa homenatge a Bernat, vescomte de Cabrera, 3 maig 1332. G-8 f. 17v
Esclaramunda, priora de Sant Nicolau de Camprodon, insta del bisbe que confirmi l’elecció d’Esclaramunda Molina per priora, 6 maig 1332. G-8 f. 17v-18v
El bisbe firma a Francesc de Rocabruna, cavaller, una part del delme de Beget que ha comprat a Berenguer de Guixeres, 13 maig 1332. G-8 f. 18v-19
El bisbe fa procura a Francesc de Casals, clergue, per notificar a l’infant Pere, comte d’Empúries, cert requeriment, 20 maig 1332. G-8 f. 20
El bisbe i el capítol fan procura a favor de Bernat de Cornellà, ardiaca de la Selva, Guillem de Torrelles, canonge, i Antoni de Colell, beneficiat, per a una causa que intenten 
portar a la cúria romana contra Guillem Vendrell, clergue, 26 maig 1332. G-8 f. 21-22

El bisbe Gastó de Montcada, atès que el seu germà Ot ha reforçat els murs de l’església de Llagostera, que amenaçaven ruïna, i l’ha voltada de fortificacions, aprova l’obra 
i li concedeix de poder-ne usar, 4 juny 1332. G-8 f. 26



Arnau de Vivars, jurista de Girona, reconeix a la seva mare Mateua, viuda de Ramon de Vivars de Camprodon, que té, sobre els seus béns, dret de 3.000 sous per raó de 
l’herència de Sibil·la, filla seva difunta que fou esposa de Simó de Boix, 26 juny 1332. G-8 f. 29v-30

Fèlix de Vinyals de Camprodon reconeix tenir pel bisbe dues parts del delme del mas Quera de Talaixà, 4 juliol 1332. G-8 f. 31
Els confrares de la confraria de Sant Pere de Navata assignen 50 sous de cens al benefici que han fundat, 23 abril 1332. G-8 f. 35v
Els veïns de Santa Maria de Pineda fan procura a Guillem de Cornellà, canonge i capellà del lloc, per a presentacions de beneficis, 14 setembre 1332. G-8 f. 37v-38
Simó Forés, porter reial, firma rebut al bisbe de 500 sous, part del deute de 1.500 que tenia a Ferrer Colom, canonge, 1 gener (1332) 1333. G-8 f. ?
El bisbe concedeix llicència a Ponç de Vinyavella, de la Bisbal, per vendre a Arnau de Blanes, cavaller, un sisè del delme de Vulpellac, tot renunciant al foriscapi, 25 gener 
(1332) 1333. G-8 f. 50rv

Pere Sopa, clergue de Palau-saverdera, renuncia a l’apel·lació posada pels prelats i clergues del comtat d’Empúries al papa, sobre contribució a la dècima concedida pel 
concili de Tarragona al rei, 20 febrer (1332) 1333. G-8 f. 71v

Bernat de Terrades, rector d’Aspes i Avellana, bisbat d’Osca, aprova a Pere Talarn, ardiaca d’Osca, els comptes de les rendes dels seus beneficis, 5 juliol 1333. G-8 f. 52

Pere de Santcliment, nou veguer de Girona, presta l’acostumat jurament, 9 juliol 1333, full posat fora de lloc, i que continúa a f 91. G-8 f. 52v
El bisbe, atès que el camp de Merdançà de Paret Rufí, que té Pere de Mont-ras, clergue de Taialà, és de terra molt pedregosa, redueix a una tasca i cens d’una oca la seva 
prestació, que era de dues tasques, 17 febrer (1332) 1333. G-8 f. 53rv

Els abats i priors de la diòcesi fan procura a favor dels abats Bernat de Banyoles i Ramon de Camprodon, de Ramon de Coll, sagristà de Banyoles i Pere de Sala, cambrer de 
Sant Pere de Besalú, per tractar amb els comissaris del bisbe sobre el compliment de les constitucions de Tarragona referents als invasors de béns eclesiàstics, 28 febrer 
(1332) 1333.

G-8 f. 54v-55v

El bisbe i el capítol fan procura a favor d’Hug de Cruïlles, abat de Sant Feliu de Girona, Berenguer de Palau, ardiaca d’Empordà, Bernat de Cornellà, ardiaca de la Selva i 
Arnau de Mont-rodon, canonge, per tractar amb els comissionats dels abats de la diòcesi sobre el compliment de les constitucions de Tarragona, 28 febrer (1332) 1333.

G-8 f. 55v-56v

Els comissionats dels abats de la diòcesi sobre el compliment de les constitucions de Tarragona fan procura a Pere de Sala, dit, 2 març (1332) 1333. G-8 f. 57rv

Els comissionats dels abats de la diòcesi sobre el compliment de les constitucions de Tarragona elegeixen per advocat Francesc de Terrades, jurista de Girona, amb sou de 
30 lliures anuals; per procuradors, Berenguer de Bosch, clergue de la Seu i Pere Ros, de Girona, amb sou de 200 i 100 sous anuals respectivament; per advocat a Besalú, 
Ramon de Prat, amb salari de 300 sous; per procurador a Besalú, Pere d’Amer, clergue de Sant Pere de Besalú, amb salari de 100 sous; per advocat a Camprodon, Bernat 
de Vallabriga, jurista, amb salari de 150 sous; per procurador a Camprodon, Arnau de Bagadell, amb salari de 50 sous, 2 març(1332) 1333.

G-8 f. 57v-59

El bisbe cancel·la a Bonanat de Santjoan, jurista d’Ullà, totes les manlleutes i causes per les que havia estat empresonat, 5 abril 1333. G-8 f. 62
El bisbe fa procura a favor de Pere Ritxer, ardiaca de Santa Engràcia a Osca, Gaufred de Biure, ardiaca de Sant Fructuós a Tarragona i Gispert Fulcarà, degà de Lleida, per a 
les corts de Montblanc, 5 abril 1333. G-8 f. 62rv

El capítol de la Seu fa procura a favor de Berenguer de Palau, ardiaca d’Empordà, Berenguer de Portella i Arnau de Mont-rodon, canonges, per a les corts de Montblanc, 6 
abril 1333, amb facultat per consentir a una eventual venda perpètua del bovatge f 63rv. G-8 f. 62v-63

El bisbe, i Hug de Cruïlles, abat de Sant Feliu de Girona, i Arnau de Mont-rodon, canonge, col·lectors del subsidi per al rei d’Aragó, fan procura a favor d’Antoni de Colell, 
canonge de Sant Feliu de Girona, per a causes que puguin sorgir entre el comte d’Empúries i els abats del comtat, 6 abril 1333. G-8 f. 63v-64

Ramon Balot, canonge de Jaca, fa procura a favor de Pere Talarn, ardiaca de Jaca i altres, 6 abril 1333. G-8 f. 64v

Ramon Balot, rector de Portolés, bisbat d’Osca, firma a Pere Talarn, ardiaca de Jaca, rebut de 200 sous jaquesos, fruit de l’arrendament del seu benefici, 6 abril 1333. G-8 f. 65

Berenguer de Portella, canonge d’Osca, firma rebut a Pere Talarn, dit, de 420 sous procedents de la seva prebenda d’Osca, 9 abril 1333. G-8 f. 65
Bernat de Terrades, rector d’Aspes i Avellana, bisbat d’Osca, firma rebut a Pere Talarn, dit, de 70 sous del seu benefici, 9 abril 1333. G-8 f. 65rv
El bisbe fa procura a favor d’Arnau de Mont-rodon, canonge, per a les corts de Montblanc, 7 abril 1333. G-8 f. 65v-66
Bernat de Balbs, prevere de capítol i ferialer, firma rebut al bisbe de 500 sous, aportació del castell de Rupià al ferial, 10 abril 1333. G-8 f. 66rv
El bisbe fa procura a favor de Ramon Balot, clergue seu, per a plets, 9 abril 1333. G-8 f. 66v-67



El bisbe fa procura a favor de Ramon Porcell, canonge d’Osca i oficial seu, i Jaume Ferrer, majordom seu, per a manllevar diners sense límit de quantitat, 11 abril 1333. G-8 f. 68v

El bisbe firma debitori a Arnau de Campberenguer, ciutadà de Girona, de 25 lliures rebudes en préstec, 11 abril 1333. G-8 f. 68v-69
El bisbe defineix a Astruc, fill d’Astruc Deuslocrega, jueu de Girona, qualsevol qüestió pendent del temps que fou veí de la Bisbal, 11 abril 1333. G-8 f. 69rv
Andreu Marquès, ciutadà de Nimes, procurador del seu fill, Marquès Guillem, obtentor d’un dels dos beneficis del palau episcopal de Girona, ven a Francesc Andreu, 
beneficiat d’Argelaguer, els fruits de dit benefici per 440 sous, 28 abril 1333. G-8 f. 71v-72v

Ramon Porcell, canonge d’Osca i rector de Sant Martí de Partegàs, bisbat de Barcelona, atés que té un debitori per 2.000 sous de Bernat d’Illa, sagristà de Barbastre, de 
rendes de la seva prebenda, n’hi fa donació gratuïta de la mateixa quantitat, 1 maig 1333. G-8 f. 73rv

Bernat d’Illa, capellà de Santa Maria de Cabrera, bisbat de Vic, firma debitori a Ferrer Peiró, canonge de Barcelona, de 1.000 sous en concepte de préstec, 4 maig 1333. G-8 f. 73v

Bernat d’Illa, sagristà de Barbastre, fa procura a favor de Berenguer de Vallaura, canonge de Barcelona, i altres, per a acceptar beneficis de la diócesi de Barcelona, 6 maig 
1333. G-8 f. 74rv

Jaume Ferrer, majordom del bisbe, remet a Astruc Abraham, jueu de Girona, i al seu fill Abraham Astruc, veí de la Bisbal, tota mena d’usures d’interès superior al 20%, 7 
maig 1333. G-8 f. 74v- 75

Bernat d’Illa, capellà de Santa Maria de Cabrera, bisbat de Vic, fa procura a favor de Pere Serra, ciutadà de Barcelona, per rebre beneficis eclesiàstics concedits pel papa, 8 
maig 1333. G-8 f. 75v

Jaume Ferrer, prevere de capítol, fa procura a Francesc Miassèn, clergue i escuder seu, per vendre un cavall i un rocí, 12 maig 1333. G-8 f. 76
Pere de Costa, canonge de Sant Feliu de Girona, requereix els altres clergues de la seva església que no el privin a ell i a Antoni de Colell de les rendes dels seus beneficis a 
causa de la col·lació d’un benefici a Guillem Vendrell, 16 maig 1333. G-8 f. 77-78

Hug de Cruïlles, vicari general, uneix al diaconil de Vila-sacra unes rendes deixades per Ramon Gorner, del mateix lloc, en vista a la fundació d’un benefici, que són 
insuficients, 19 maig 1333. G-8 f. 78rv

Francesc de Sitjar, sagristà segon de Sant Feliu de Girona, insta l’execució d’una comissió del papa al bisbe de Girona per jutjar la querella de Guillem de Socarrats, sagristà 
de dita església, contra els carmelites de la ciutat, per manca de pagament de certa pensió, 1 juliol 1333. G-8 f. 87

El bisbe, atès que Bernat de Cabrera ha assignat el delme que rep a Tordera, comprat a Guillem de Montornés, a un benefici que ha fundat a l’altar de Sant Miquel del 
monestir de Breda, firma dit delme a cens de dues lliures de cera i pagament de 40 sous per cada nou obtentor, 2 juliol 1333. G-8 f. 87v-88

El capítol de la Seu, atès que el molí d’Olivars, situat a la riera de Terri, parròquia de Sant Julià de Ramis, i que feia 20 sous de cens, és derruït, comissiona Bernat de Llach, 
prevere de capítol, per establir-lo al cens que cregui convenient, 3 juliol 1333. G-8 f. 89

El capítol ordena que l’almoina del Vestuari sigui administrada per dos preveres de capítol, i que aquests no puguin encomanar-lo a d’altres, 3 juliol 1333. G-8 f. 89rv

El bisbe i el capítol, atès que Domènec de Pou, de Fornells, es proposa de plantar de vinya certes terres situades a migdia del riu Onyar, que es tenen pel ferial, les hi 
estableixen a rabassa morta, a tasca, 2 juliol 1333. G-8 f. 90rv

Fragment final del jurament del veguer Pere de Santcliment, ressenyat amb el núm. 160. G-8 f. 91

El bisbe i el capítol ratifiquen l’establiment fet per Guillem de Cornellà, canonge i paborde d’Agost, del molí del Prat, de Sant Martí de Llémena, a Pere d’Oliveres, natural 
de Sant Aniol, i a la seva esposa Brunissenda, a cens de 24 sous, rebaixant l’antic establiment, que era de 4 migeres de blat, 8 juliol 1333.

G-8 f. 91v

El bisbe firma a Pere Ferrer, al seu germà Arnau i a la seva germana Cecília, fills d’Arnau Ferrer, blanquer de Girona, la divisió del camp Gironès de Domeny, 30 juliol 1333. G-8 f. 93v-94

El capítol de Sant Feliu de Girona aprova a Jaume de Roca, col·lector de rendes i almoines de l’obra, els seus comptes, dels que resulta deutor de 243 sous, 5 agost 1333. G-8 f. 95v-96

El capítol de Sant Feliu de Girona, ateses les ocupacions de Pere de Costa, paborde de Juny, nomena procurador de la pabordia Jaume de Roca, 5 agost 1333. G-8 f. 96-97

El capítol de Sant Feliu de Girona fa procura a favor de Francesc de Plaça, mercader de Girona, per presentar als arquebisbes de Tarragona i Saragossa les butlles papals 
obtingudes i conseguir cartells, posar aplegadors i recollir almoines per l’obra de Sant Feliu i Sant Narcís, 5 agost 1333. G-8 f. 97-98

El capítol de Sant Feliu de Girona fa procura semblant a favor d’Arnau de Roca, beneficiat de la Seu de Lleida, 5 agost 1333. G-8 f. 98



Hug de Cruïlles, vicari general, nomena Bernat Cervià de Castelló nunci de la cúria episcopal de Castelló, 12 agost 1333. G-8 f. 101v-102
El bisbe fa procura a favor de Pere Berenguer, clergue de Sant Joan de Mollet, i Ramon de Vilamontan, prevere de Vic, per a una causa entre el mateix bisbe i Bernat de 
Costa, clergue, que es duu a la cúria romana, 22 agost 1333. G-8 f. 103v-104

Elicsenda Alquer, priora, i les monges de Sant Daniel, comissionen Bernat de Camps, clergue, per notificar al bisbe l’elecció de Beatriu de Garriga, cambrera, per abadessa, 
1 setembre 1333. G-8 f. 105v

El bisbe, que havia donat llicència a Ponç de Vinyavella per vendre a carta de gràcia a Arnau de Blanes, cavaller, una sisena part del delme de Vulpellac, es reté de cobrar-
ne terç cas que la venda esdevingués definitiva, 3 setembre 1333. G-8 f. 106rv

Intimació al bisbe i capítol de la Seu de butlla papal que concedeix a Berenguer de Portella, ardiaca de Berga a Urgell, de poder rebre les rendes dels seus beneficis mentre 
estigui al servei dels bisbe d’Urgell o Girona, o bé estudiant en un estudi general, 7 setembre 1333. G-8 f. 106v-107v

Fra Salomó, sagristà del monestir de Cruïlles, promet donar porció als monjos i clergues, 9 setembre 1333. G-8 f. 107v
Pere Jaume, de Fonteta, fa procura a Ramon Jaume, germà seu, per cobrament de deutes, 11 setembre 1333. G-8 f. 108v-109

Les monges de Sant Daniel prenen com a compromissaris el bisbe i Gilabert de Cruïlles, sagristà de la Seu, per a l’elecció de nova abadessa, 30 agost 1333, els quals 
immediatament elegeixen Beatriu de Garriga, cambrera. A continuació, la comunicació al bisbe del compromís i l’acceptació de l’elecció feta f 110v-112.

G-8 f. 109v-110v

Guillem de Socarrats, canonge de Sant Feliu de Girona, atès que certes constitucions d’elecció de pabordes de la seva església estan en un llibre de paper, insta que es 
posin en pergamí com a acte autèntic, 20 setembre 1333. G-8 f. 113v-114v

Berenguer de Portella, ardiaca de Berga, fa poders a Bernat de Grau, rector d’Adraèn, per nomenar beneficis a la diòcesi d’Urgell, 4 octubre 1333. G-8 f. 116v
Ferrer d’Avellà, rector de Sisa, firma rebut a Pere Talarn, ardiaca d’Osca, de 400 sous de renda del seu benefici, 10 octubre 1333. G-8 f. 117v
Guillem Duran, sagristà de Sant Miquel de Fluvià, presenta al bisbe una lletra patent de l’abat Grimau de Sant Miquel de Cuixà que l’absol d’acusacions d’homicidi i 
robatori, 14 octubre 1333. G-8 f. 118rv

Castelló Mercader i altres clergues de Sant Miquel de Fluvià fan manlleuta a Guillem Duran, monjo del monestir, que el bisbe havia empresonat, s.d. G-8 f. 118v
Guillem Roig, germà i marmessor de Berenguer Roig, notari del bisbe, reconeix haver comprat amb béns d’aquest certs béns que s’enumeren, destinats a la dotació d’un 
benefici, 21 octubre 1333. G-8 f. 119rv

El bisbe firma a Guillem de Palma, cavaller, rebut de 1.500 sous, part dels 2.010 que l’abat Berenguer de Sant Miquel de Fluvià havia promès pagar, 15 novembre 1333. G-8 f. 122v

Ramon d’Illa, rector d’Arenys, fa donació a la seva germana Francesca, veïna de Manresa, de 20 lliures en auxili de dot, 15 novembre 1333. G-8 f. 123
Guerau d’Aluja, cavaller, fa l’acostumat jurament de veguer, 20 novembre 1333. G-8 f. 124rv
El bisbe remet a Bonanat de Santjoan, a Joan Domènec de Santjoan, fill seu, i a Jaume de Santjoan, «nepos» seu, tots d’Ullà, les enquestes i demandes contra ells per 
ferides causades a Pere Narbonés, clergue d’Ullà, 29 novembre 1333. G-8 f. 125rv

El bisbe, atès que la capella de Sant Cels de Fortià té 15 migeres de blat censals i que Bernat Baldomar, domer del lloc, n’hi ha afegit 10 més, institueix un benefici i 
l’assigna a Castelló Baldomar, del mateix lloc, 22 novembre 1333. G-8 f. 125v-126

Absolució d’excomunió de Francesc d’Oix, cavaller, i alguns amics seus, per haver ajudat a Berenguer de Portella, ardiaca de Berga, a posseïr la capellania d’Ordis, que 
havia estat adjudicada a Bernat Riquer, canonge d’Osca, 12 desembre 1333. G-8 f. 126v-127

Arnau Sunyer, beneficiat de Vilanova, firma debitori de 100 sous, multa incorreguda per concubinatge, 23 desembre 1333. G-8 f. 128v
El bisbe i el capítol accedeixen a que Gilabert de Cruïlles, sagristà major, pugui establir l’hort de Fontanilles, situat al Mercadal de Girona, que s’ha de dividir en sis lots 
iguals, 28 desembre 1333. G-8 f. 128v-129

El bisbe, atès que el patriarca Joan de Tarragona, a requesta del bisbe i capítol d’Urgell, ha convocat concili provincial, fa procura a Ramon de Biure, prior de Santa Maria 
de Lladó, Berenguer de Portella, ardiaca de Berga i Arnau de Mont-rodon, canonge, per al mateix concili, 28 desembre 1333. G-8 f. 129rv

El capítol de la Seu fa procura per al mateix concili a Gispert Fulcarà, degà de Lleida, i Guillem de Cornellà, canonge, 28 desembre 1333. G-8 f. 129v-130
Arnau de Masó, batlle de Crespià, firma a Bernat Ripoll i a la seva filla Brunissenda rebut de 232 sous que com a fermança havia pagat a en Noch de Porta, jueu de Besalú, 
que en tenia cessió feta per Bondia Caravita, jueu difunt també de Besalú, 13 desembre 1333. G-8 f. 130

El bisbe firma rebut al monestir de Banyoles del seu bàcul i d’un Decret que els havia empenyorat, 30 desembre 1333. G-8 f. 131



El bisbe fa procura a favor de Romaní Mateu i Guillem Peralta, d’Ullà, per a un plet amb els homes de Llabià davant l’oficial de Tarragona, 9 gener (1333) 1334. G-8 f. 132v-133

El bisbe defineix Margarida, filla de Berenguer Ferrer, de Corçà, dona pròpia seva, per 2 sous 8 diners, 11 gener (1333) 1334. G-8 f. 134

Els confrares de la confraria dels sants Joan baptista i evangelista de Sant Feliu de la Garriga, Palau Borrell i Viladamat, presenten el seu benefici, 13 gener (1333) 1334. G-8 f. 134rv

El capítol de la Seu constitueix procurador de l’obra del cap de la Seu Berenguer de Bosch, clergue, 10 gener (1333) 1334. G-8 f. 133v-134v
Ferrer de Llagostera, en nom d’Otó de Montcada, intima al bisbe una lletra d’aquest (TC) que es queixa d’atemptats de Guillem de Cornellà, canonge de la Seu, a la seva 
jurisdicció sobre Lloret, 5 febrer (1333) 1334. G-8 f. 138-139v

El bisbe executa una butlla papal de dispensa matrimonial a favor de Bernat de Canadal i Esclaramunda de Vilanova, parents en quart grau d’afinitat, 7 febrer (1333) 1334. G-8 f. 140rv

El bisbe i el capítol reconeixen a Arnau de Mont-rodon que aquest ha enviat a Antoni de Colell 20 florins d’or per despeses d’una causa a la curia romana, 5 març (1333) 
1334. G-8 f. 141v

El bisbe confirma a Bernat Mateu les lluminàries i almoines fetes a l’altar de Santa Maria de la Pera, a cens d’una lliura de cera, 11 març (1333) 1334. G-8 f. 144
El bisbe, com a marmessor de Simó de Gironella cavaller, mana a Bernat de Llach de lliurar certes escriptures a Guillem de Lloret, cavaller, actual detentor de la torre de 
Gironella, 15 març 1333. G-8 f. 144v

Simó de Balbs, cavaller, edifica una capella prop del seu castell del Guilar i hi dota un benefici amb rendes que s’enumeren, 31 març 1334. G-8 f. 145v-146v
El bisbe aprova a Ramon d’Illa, rector d’Arenys, els comptes de diners rebuts de l’escrivania del palau episcopal que havia regit, 31 març 1334. G-8 f. 147v
Pere de Vic, clergue de Camallera, i Bernat Guerau de Saus, procuradors de Guillem Arluçó, rector de Lloret, amb poders fets a Tolosa, venen el benefici d’aquest a Arnau 
d’Hort per 800 sous anuals, 30 març 1334. G-8 f. 148

Els beneficiats de Puigalder, Sant Grau d’Hostoles, Amer, Rocacorba i Sant Daniel, fundats per Ermessenda de Cartellà, venen a Arnau Nadal, prevere de Riudarenes, els 
delmes de Vidreres i Sils, per 1.240 sous, 27 maig juny 1334. G-8 f. 149rv

El bisbe fa quitació a Francesc Oliba de Paret Rufí del terç sobre els béns del seu pare, Bernat Oliba, home propi seu, per 142 sous, 23 febrer (1333) 1334. G-8 f. 150

Fra Joan de Montuell, prior de Sant Joan les Fonts, fa procura a favor de Bernat de Balbs, canonge, per conferir beneficis, 2 abril 1334. G-9 f. 1v
El bisbe i el capítol nomenen Berenguer de Bosch, clergue, obrer del cap de la Seu, 5 abril 1334. G-9 f. 2
Ramon d’Illa, rector d’Arenys, ven a Guillem de Ginestar, prevere de Barcelona, les rendes del seu benefici per 20 lliures anuals i dues quarteres de pinyons esclovellats, 5 
abril 1334. G-9 f. 3rv

El bisbe i el capítol constitueixen que en certs dies es doni a la Seu una lliura de pa, dita pa de sopar, als prebendats presents, 5 abril 1334. G-9 f. 5rv
Bernat de Balbs i Jaume Ferrer, ferialers de la Seu, redueixen a Domènec de Pou, de Fornells, a una tasca les terres que aquest es proposa plantar de vinya, situades prop 
de l’Onyar, al pla de Bovera, 7 abril 1334. G-9 f. 6-7

Sentència arbitral de Gilabert de Cruïlles, sagristà major de la Seu i capellà de Llambilles, en causa entre Castelló Moret, domer de Llambilles, i Pere de Santapau, diaca del 
mateix lloc, sobre les obligacions del diaca, 21 desembre (!) 1334. G-9 f. 7-8v

Ramon de Santapau, ardiaca de la Seu, defineix Sibil·la, filla de Guillem de Portell i Maria, veïna de Rabós, per 2 sous 8 diners, 12 abril 1334. G-9 f. 9v
Arnau de Casademont, com a administrador de les seves filles, es querella contra els marmessors d’Arnau de Ribesaltes, carnisser de Banyoles, que havia llegat 200 sous 
per maridar donzelles, davant Bernat de Balbs, comissionat del vicari general, que despatxa la causa mitjançant judici verbal i adjudica els 200 sous al peticionari, 12 abril 
1334.

G-9 f. 10rv

Jaume de Falgons de Cervià promet a Berenguer de Bosch, procurador de l’obra del cap de la Seu, pagar 80 sous dels fruits del primer any d’un benefici que li ha estat 
conferit, 26 abril 1334. G-9 f. 13

Pere Pasqual, de Sant Medir, atès que la seva mare havia deixat 50 sous per dotar un aniversari, promet pagar anualment sis diners per dotar-lo, mentre no es trobi un 
alou per comprar-lo, 3 maig 1334. G-9 f. 13v

Pere Batlle, beneficiat de Sant Miquel de Fluvià, promet a Arnau de Mont-rodon pagar-li 16 sous del subsidi concedit pel concili de Tarragona al rei, 9 maig 1334. G-9 f. 14v



Guillem Juliol, diaca de Santa Pellaia, firma debitori al bisbe de 200 sous, en concepte de composició per certs delictes, i dóna com a fermança el seu germà, Joan Juliol de 
Santa Pellaia, amb subseguent escriptura d’indemnitat, 19 maig 1334. G-9 f. 17v-18

El bisbe intima a Ramon de Gornal i altres jurats de Girona ordre d’exceptuar les persones d’església de la sisa que han posat a la ciutat, 30 maig 1334. G-9 f. 20rv
El bisbe fa poders a Antoni de Colell per a plets a la cúria romana, 30 maig 1334. G-9 f. 21
Bernat de Riera, clergue de Girona, fa poders a Simó Estany, clergue, per impetrar absolució del penitencier papal, 3 juny 1334. G-9 f. 22v-23
Guillem Arluçó, rector de Lloret, firma rebut a Arnau d’Horts, clergue, de 400 sous de fruits del seu benefici, 6 juny 1334. G-9 f. 23rv
Andreu Marquès, ciutadà de Nîmes, apoderat de Marquès Guillem, clergue i fill seu, ven un quart del delme que el seu fill rep a Ullà, com a beneficiat del palau episcopal, 
a Francesc d’Eiximenis, perpunter de Girona i Jaume de Santjoan, d’Ullà, per 22 lliures anuals, 10 juny 1334. G-9 f. 25v i 26

El bisbe aprova a Ramon Balot, rector de Portolés, bisbat d’Osca i majordom seu, els comptes de la majordomía, 10 agost 1334. G-9  col·locat entre f. 2   
El bisbe, Jaume Ferrer, tresorer de la Seu, Ramon Balot, rector de Portolés i Ferrer d’Avellà, rector de Sasa, firmen debitori a Bernat de Coromina, diaca de Paret Rufí, de 
500 sous rebuts en concepte de préstec, 13 juny 1334. G-9 f. 28v-29

Joan Pasqual i Ramon Blayni, servidors de la presó papal, presenten lletres d’Esteve de Pi, abat de la Daurada, bisbat de Llemotges i viceauditor papal que encomanen al 
bisbe tenir a la presó durant cinc anys Pere d’Hospital, clergue de Girona que seguia la cúria papal i bastonejà Hug de Marsella, carnisser; se’ls paga 600 sous per 
despeses, 11 juny 1334.

G-9 f. 29-30

El bisbe redueix a Guillem Ros i Pere de Pedró, de Domeny, el cens del molí que tenen a aquest lloc, de 12 a 8 migeres de blat, 5 juliol 1334. G-9 f. 30rv
El bisbe i el capítol nomenen procurador de l’obra del cap de la Seu Pere d’Espolla, clergue, 8 juliol 1334. G-9 f. 32v-33v
Berenguer de Bosch, procurador de l’obra de la Seu, ven a Bonanat de Reixach, clergue de Campllong, les rendes de la doma de Maçanet de la Selva per un any, per 400 
sous, 20 juny 1334. G-9 f. 33v

Bernat Peralat, clergue de Santa Eugènia Sobrehorta, promet donar a Guillem de Calm 180 sous per fer el seu servei durant un any, 25 juny 1334. G-9 f. 34
Testament de Jaume Molar, beneficiat de la Seu, que pren per marmessors Ferrer d’Avellà i Bernat de Terrades, preveres de la família del bisbe, fa llegats a la seva mare i 
a la seva germana Sança i institueix hereus els pobres, 25 juny 1334. G-9 f. 34v

Venda per a l’obra de la Seu d’un any de les rendes de la doma de Vilopriu, per 110 sous, 13 juny 1334. G-9 f. 35rv
Ponç Ramonell, clergue de Vilaür, prior de la confraria de Santa Maria de Camallera, Guillem Pagès de Vilopriu i Jaume Joan de Ventalló, pabordes de la mateixa confraria, 
presenten Francesc d’Hospital, clergue, per al benefici d’aquesta, 27 juny 1334. G-9 f. 37rv

Havent mort el beneficiat de Sant Joan de l’Erm, parròquia de Juià, i pertocant la presentació del successor a Bernat Ponç, domer de Celrà, Arnau Robau de Sant Joan de 
Mollet, pabordes de la confraria, i al sagristà i domer de Juià, aquests presenten Bernat de Puig, clergue, 12 juliol 1334. G-9 f. 43

El bisbe confirma a Berenguer Mercader la cura de Sant Mori, sufragània de Saus, 12 juliol 1334. G-9 f. 43v
El bisbe i Jaume Ferrer, prevere de capítol, firmen debitori a Bernat de Coromina, diaca de Paret Rufí, de 275 sous, rebuts en préstec, 1 agost 1334. G-9 f. 44

El bisbe, atès que Bernat Fulcarà, prevere de capítol, havia mort sense assignar la seva casa capitular, l’assigna a Pere Esteve, també prevere de capítol, 3 agost 1334. G-9 f. 44rv

Berenguer de Palau, ardiaca d’Empordà, executa gràcia papal de benefici a favor de Guillem de Vilarig, canonge de la Seu que estudia a Montpeller, 23 juliol 1334. G-9 f. 45v-46

El bisbe i Jaume Ferrer firmen debitori a Arnau de Campllong mercader de Girona, de 800 sous rebuts en préstec, 1 agost 1334. G-9 f. 46
Ferrer de Guàrdia, domer de Calonge, promet dipositar 55 migeres de blat, de les que es dubta si li pertanyen a ell o bé a la marmessoria de l’anterior domer de Calonge, 
2 agost 1334. G-9 f. 46v

Jaume Massot i Ramon de Cornet, clergues marmessors de Pere Capmany, capellà de la Bisbal, fan procura a Salvador Miassèn, de la Bisbal, per cobrar deutes de la 
marmessoria, s.d.; a continuació hom troba el f 25, invertit amb el 48. G-9 f. 47

Nota de la mort del bisbe Gastó de Montcada, ocorreguda el divendres 12 agost 1334, i de l’elecció de vicaris generals per part del capítol, en les persones de Berenguer 
de Cruïlles, cabiscol, i Ramon de Santapau, ardiaca; es confirma com a notari Berenguer Cervià, que ho havia estat del bisbe. (de fet exercirà com a vicari general Hug de 
Cruïlles, abat de Sant Feliu de Girona).

G-9 f. 50

Jaume Ferrer, capellà de Palau-saverdera, fa procura a Abril Ebrand, sagristà d’aquest lloc, per a les rendes del seu benefici, 22 agost 1334. G-9 f. 51rv
Berenguer Gil, dit d’Anglada, beneficiat de Fornells i procurador de Guillem Marí, clergue de Tarragona, presenta lletra reial que confereix a dit Marí el benefici del castell 
de Fornells, 30 juliol 1334. G-9 f. 51v-52



García Daysa, vicari d’Almudaver, bisbat d’Osca, reclama a Hug de Cruïlles, governador en seu vacant una mitra, una casulla i uns collars amb perles que pertanyen a la 
Seu d’Osca, 6 setembre 1334. G-9 f. 54rv

Bernat de Figuera, veí abans de Banyoles i actualment de Mata, i Bernat d’Oliveres i Arnau de Crespià, veïns de Banyoles, firmen de dret en mà del vicari general, 6 
octubre 1334. G-9 f. 58v

Bonanat Gil, clergue conjugat de Banyoles, dona firma de dret en mà del vicari general, 7 octubre 1334. G-9 f. 58v
Berenguer Say i Guillem de Guardiola, clergues conjugats i antics veïns de Banyoles, firmen de dret, 13 octubre 1334. G-9 f. 59
El vicari general, atès que Berenguer de Portella, canonge, no ha composat amb Guillem de Santmartí draper de Girona sobre els 2.700 sous que li devia, li intima 
monitòria, 15 octubre 1334. G-9 f. 60

Bernat Peralat, rector de Santa Eugènia Sobrehorta, aprova a Bernat Pagès, domer de Maçanet de la Selva els comptes de la sagristia de Sant Jordi Desvalls que aquest li 
havia administrat, 18 octubre 1334. G-9 f. 61rv

Bernat Pagès, domer de Maçanet de la Selva, aprova a Pere Viader, de Sant Jordi Desvalls, els comptes del benefici de Sant Jordi que havia tingut, i rep mútua quitació 
d’ell, 18 octubre 1334. G-9 f. 61v-62

Guillem de Cornellà, obrer de la Seu, ven a Bernat de Cruïlles, canonge, un llibre dit Ignocent Innocenci III que havia estat de Roderic Sabata, pel preu de 7 lliures, 26 
octubre 1334. El llibre comença «Sicut legitur Ezechiele». G-9 f. 62v-63

Francesc de Palomar, senyor útil del mas Palomar de Vila-romà promet complir les ordres que li han estat intimades per lletra del vicari general, 29 octubre 1334. G-9 f. 65

Hug de Cruilles, abat de Sant Feliu de Girona, i Guillem de Cornellà, obrers del cap de la Seu, aproven els comptes de Pere d’Espolla, Ramon de Beuda i Vidal de Queixàs, 
procuradors de la mateixa obra, 29 octubre 1334. G-9 f. 65rv

El vicari general, atès que Ferrer d’Avellà, rector de Sosa, bisbat d’Osca, no ha composat amb Guillem de Santmartí, draper de Girona, un deute de 9.409 sous, li intima 
monitòria d’excomunió, 4 novembre 1334. G-9 f. 66v

El capítol de la Seu lliura a Ramon de Gornal, ciutadà de Girona, una butlla sobre la possessió de l’escrivania episcopal per part d’aquest, 5 novembre 1334. G-9 f. 66v-67v

Presentació per part del rei del beneficiat del Cos, a Montagut, 24 novembre 1334. G-9 f. 68-69v
El bisbe Gilabert de Cruïlles intima al capítol de la Seu que l’ha elegit la butlla de confirmació pontificia de l’elecció, 1 desembre 1334. G-9 f. 71v-72v

El nou bisbe firma rebut als marmessors del bisbe Gastó de diversos objectes de cuina, com olles i trespeus, que són propis de la dignitat episcopal, 1 desembre 1334. G-9 f. 73v

El papa Joan XXII anul·la l’elecció de Gilabert de Cruïlles feta pel capítol, al·legant haver-se reservat la seu en nomenar Gastó de Montcada, i nomena bisbe dit Gilabert de 
Cruïlles, 12 octubre 1344. G-9 f. 74v-75v

Arnau de Serarols, clergue, comunica als jurats de Girona, reunits al convent de Sant Francesc, la butlla papal adreçada al poble fidel de la ciutat i bisbat de Girona que 
comunica el nomenament de Gilabert de Cruïlles com a bisbe, 3 desembre 1334. G-9 f. 75v-77

El nou bisbe fa procura a Guillem Vendrell, clergue, per gestionar dels cardenals de la cambra papal l’alçament del segrest de rendes de la mitra de Girona fet a fi de 
cobrar els 1.400 florins d’or exigits per la mateixa cambra per traslladar dit bisbe Gastó d’Osca a Girona, 3 desembre 1334. G-9 f. 77v-78

El bisbe fa procura a Berenguer Rosselló, clergue de Barcelona, per a causes i afers a la cúria papal, 3 desembre 1334. G-9 f. 78rv
Ramon Bosch, mercader de Peralada i hereu de Berenguer Bosch, del mateix lloc, presenta Bernat Miró per a un benefici novament fundat per dit Berenguer sota 
invocació de Tots Sants a la parroquial de Peralada, 13 desembre 1334. G-9 f. 80v-81

El bisbe fa procura a Berenguer de Cruïlles, cabiscol de la Seu, per instar davant el rei Alfons el reconeixement dels feus del vescomtat de Bas, 6 gener (1334) 1335. G-9 f. 82rv

Guillem de Bas, sabater de Castelló, que havia estat citat per Bernat de Puigcercós, inquisidor, per paraules contra la fe, promet al bisbe comparèixer quan sigui citat i 
dona per fermança Francesc Eiximenis, perpunter de Girona, 19 desembre 1334. G-9 f. 84

Guillem Jaume, sagristà de Pontós, fa procura a favor de Pere Gener, sagristà de Segueró, 20 desembre 1334. G-9 f. 85rv
El bisbe nomena Guillem Vendrell notari públic seu, 5 gener (1334) 1335. G-9 f. 86v-87
El bisbe nomena Jaume Isern, clergue de Peratallada, notari de la seva cúria, 2 gener (1334) 1335. G-9 f. 87rv



Jaume Isern, dit, nomena substituts seus en la notaria Ramon Feliu, clergue de Sant Joan de Mollet, Bernat Arbert, claver de Sant Feliu de Girona i Pere Oliver, clergue de 
Vilajoan, 30 gener (1334) 1335. G-9 f. 87v-88

El bisbe nomena Esteve Suriguera, clergue conjugat de Castelló, notari de l’oficialat de Castelló, 4 febrer (1334) 1335. G-9 f. 88v-89
Esteve Suriguera, dit, promet al bisbe pagar el cens de 300 sous de la notaria en dues pagues anuals, 4 febrer (1334) 1335. G-9 f. 89

Bernat Arbert, claver de Sant Feliu de Girona, insta el bisbe que li confereixi l’orde del sotsdiaconat, que li és necessari per al seu benefici, 16 desembre 1334. G-9 f. 89v

Ramon de Vinyes, clergue de Sant Pere de Galligants, renuncia la notaria de l’oficialat del bisbe, que tenia com a substitut de Ramon de Gornal, 29 desembre 1334. G-9 f. 89v

Guillem Mallol, escuder de Berenguer de Cruïlles, de la casa del bisbe, intima a Ramon de Vinyes ordre de no escriure com a notari de la cúria, 28 desembre 1334. G-9 f. 91

S’intima a Ramon de Vinyes ordre de no segellar lletres episcopals, 29 desembre 1334. G-9 f. 91-92
Fina de Santapau fa procura a favor de Pere Cassà, clergue de la Bisbal, per recuperar de Pere Tremir una comanda de 1.000 sous, 2 gener (1334) 1335. G-9 f. 92rv
El bisbe Gilabert de Cruïlles fa procura general a favor de Gilabert de Tagamanent, de Barcelona, 3 gener (1334) 1335. G-9 f. 93

Francesc de Palomar, ciutadà de Barcelona, promet al bisbe fer-se home propi seu pel mas Palomar de Vila-romà o transferir-ne el domini, 5 gener (1334) 1335. G-9 f. 94

El bisbe defineix Sibil·la, filla de Guillem Domènec de Crespià, per 2 sous 8 diners, 23 gener (1334) 1335. G-9 f. 94v-95
El bisbe, en nom de Gilabert de Cruïlles, senyor de Peratallada, defineix Dolça, filla de Pere de Puig, de Peratallada, per 5 sous, 24 gener (1334) 1335. G-9 f. 95rv
El bisbe nomena notari de la seva cúria Joan Pompià, clergue de Cassà de la Selva, 9 gener (1334) 1335. G-9 f. 95v
El bisbe confereix a Ramon de Costa, monjo sagristà d’Amer i jurista, l’oficialat de la diòcesi, 12 febrer 1334. G-9 f. 96
Ramon de Font, cavaller, firma debitori a Bernat de Balbs, prevere de capítol, de 440 sous, 4 florins i una tassa de plata, 13 gener (1334) 1335. G-9 f. 97
Ramon de Font, dit, cedeix a Bernat de Balbs el seu dret sobre un deute de 1.000 sous que li té Francesc Otger, cavaller, 15 març (1334) 1335. G-9 f. 97v
El bisbe mana a Bernat de Bruguera, prior del monestir de Cervià, reparar la teulada de la seva església, 12 gener (1334) 1335. G-9 f. 99

El bisbe mana a Ramon de Vives que lliuri a Ramon de Vinyes els fruits del benefici de Sant Domènec de la Seu, que pledegen els dos a la cúria papal, 23 desembre 1334. G-9 f. 99v-100

El bisbe nomena Bonanat de Santjoan, jurista d’Ullà, jutge ordinari de Rupià, 12 gener (1334) 1335. G-9 f. 100v-101
El bisbe mana cancel·lar la manlleuta de 1.000 sous a que havia estat donat Ramon de Bolós, monjo d’Amer, 12 gener (1334) 1335. G-9 f. 101
El bisbe nomena Guillem Bofill, de Corçà, home propi seu, batlle de Corçà, 7 gener (1334) 1335. G-9 f. 101rv
El bisbe, atesa la vacant de l’abadia de Vilanera per mort de l’abadessa Fresca, nomena Berenguer Socarrats de Vilanera administrador del monestir, 13 gener (1334) 
1335. G-9 f. 102-103

Guillem Batista i la seva esposa, d’Orfes, que han fet donació de 800 sous a l’hospital de Crespià i s’han lliurat com a donats del mateix, reben del bisbe l’hàbit de 
conversos, 16 gener (1334) 1335. G-9 f. 104rv

Gisperta Alquer, sagristana de Sant Daniel, fa procura a favor de Guillem Esteve, clergue de Girona, per a una causa que té amb Berenguer de Boïgues, beneficiat del 
monestir, 9 gener (1334) 1335. G-9 f. 104v-105

Bernat Joer, clergue tonsurat de Perpinyà, promet sortir de Girona i no tornar-hi durant sis mesos, i és alliberat de la presó del bisbe, 20 gener (1334) 1335. G-9 f. 106

Bernat de Ferrer i altres homes de Sant Sadurní firmen debitori al bisbe de 753 sous, valor de cert blat que el bisbe comprà per a ells als jurats de la ciutat de Girona, 26 
gener (1334) 1335. G-9 f. 107rv

Bernat de Balbs, com a procurador de Ramon de Font, cavaller, firma rebut a Francesc Otger, cavaller, de 300, sous, part dels 1.000 que li devia, 26 gener 1335. G-9 f. 108rv

Dalmau de Mont, sagristà major de la Seu, defineix Guillema, filla de Berenguer Burgués d’Estanyol, dona pròpia seva, per 2 sous 8 diners, 27 gener 1335. G-9 f. 108v

El bisbe defineix Bernat de Porcioles, de Crespià, fill de Berenguer de Porcioles, home propi seu, per 80 sous, 25 gener 1335. G-9 f. 108v-109



Ramon d’Escala, clergue conjugat de Sant Mateu de Montnegre, firma de dret en causa amb Francesc de Roses, batlle de Monells i Raimunda Martí, del mateix lloc, 20 
gener (1334) 1335. G-9 f. 109

Arnau de Masó, cambrer de Banyoles, fa procura a favor de Pere Gispert de Girona per a afers de la seva cambreria, 28 gener 1335. G-9 f. 109
L’abat Ferrer d’Amer, atès que el bisbe ha nomenat oficial Ramon de Costa, sagristà del seu monestir, li dona llicència d’acudir a estudis generals, menjar carn, escollir 
confessor, etc, i que pugui tenir porció al mateix monestir, 15 gener (1334) 1335. G-9 f. 109v-110

Gaufred d’Avinyó, cavaller, marmessor de Ramon de Vilafant, cavaller, fa procura a Pere Ros, de Girona, per a afers de la marmessoria, 15 gener 1335. G-9 f. 110rv
El bisbe Gilabert de Cruïlles, havent rebut la consagració de mans del bisbe Galceran de Vic, Berenguer Cristopolinus i Pere Montis Maranensis, jura fidelitat a l’església 
romana i al papa Benet XII, 1 gener 1335. G-9 f. 110v-111

Pere Ripoll, sagristà de Begudà, fa procura a favor de Bernat de Riuclar, clergue, i altres, per a afers del seu benefici, 28 desembre 1334. G-9 f. 111rv
El bisbe defineix Dolça, filla de Bernat Bonanat, de Fontanilles, dona pròpia seva, per 2 sous 8 diners, 1 febrer (1334) 1335. G-9 f. 112rv
Joan Pompià, domer de Cassà de la Selva, reconeix tenir en comanda per Pere Auladell, beneficiat de Girona, un calze de plata, 5 febrer 1335. G-9 f. 112v
El bisbe fa poders a Bernat Bufart, de Tarragona, per a plets davant el tribunal metropolità, 3 febrer 1335. G-9 f. 113rv
Joan Inocenci de Monterubiano i Hugucci Venatelli de Perusa, cursors del papa, firmen a Bernat de Balbs, ferialer del capítol, rebut de 40 sous per despeses de viatge, 15 
gener 1335. G-9 f. 114

Pere d’Illa, nunci de la cúria, per ordre del bisbe, cita Guerau d’Uluja, veguer de Girona, a comparèixer davant del bisbe per a un afer de l’abat de Sant Feliu de Guíxols, 14 
gener 1335. G-9 f. 114v

Berenguer d’Espolla, procurador de l’obra de la Seu, ven a Bartomeu Massana, clergue de Marenyà per a un any, a comptar des de la mort del darrer obtentor, les rendes 
de la doma d’aquest lloc per 90 sous, 6 febrer 1335. G-9 f. 115

Hug de Cruïlles, vicari general, reconeix haver segrestat a Vidal de Queixàs, clergue, els fruits de la pabordía de juliol de la Seu, a instància d’Antoni de Galiana, canonge de 
Girona, reconeix igualment a Ferran de Mora que ha dipositat 38 lliures de rendes de la mateixa pabordía, 4 febrer 1335. G-9 f. 115v-116

Ramon de Santapau, ardiaca de Rabós, defineix Maiassèn, filla de Ramon Germà, de Sant Julià de Ramis, dona pròpia seva, per 2 sous 8 diners, 9 febrer 1335. G-9 f. 116rv

Pere, bisbe Montis Maranensis, firma rebut de 13 i 12 florins per despeses del viatge fet des d’Avinyó a Girona, a fi de consagrar el bisbe Gilabert de Cruïlles, 2 gener 1335. G-9 f. 116v

Bernat de Llach, prevere de capítol, i Bernat de Torrent, clergue, marmessors de Berenguer de Pau, cabiscol de Girona, defineixen Joan de Serra, fill de Pere de Serra, de 
Vilatenim, home propi de dita cabiscolia, per 18 sous, 6 febrer 1335. G-9 f. 117rv

Pere d’Espolla, procurador de l’obra de la Seu, ven la doma d’Ultramort per un any, per 160 sous, 8 febrer 1335. G-9 f. 117v-118
Pere d’Espolla, procurador de l’obra de la Seu, ven a Arnau d’Aiguabella, domer de Llançà, els fruits de la doma d’aquest, que havia vacat, durant un any, per 160 sous, 8 
febrer 1335. G-9 f. 118rv

Ramon de Feus, home armat del papa, firma rebut a Bernat de Balbs, ferialer del capítol, de 47 sous, per despeses de viatge, 8 febrer 1335. G-9 f. 118v
Manlleuta feta a Guerau Vives, clergue, per haver falsificat la nota d’un testament al llibre portat pels domers de Cassà de la Selva, 7 febrer 1335. G-9 f. 119v-120
Manlleuta a favor de Guillem de Benaula, clergue per motiu semblant a l’anterior, 9 febrer 1335. G-9 f. 120rv
Bernat de Balbs defineix Astruga, filla d’en Quintana de Bustins, parròquia de Sant Aniol, dona pròpia seva, per 2 sous 8 diners, 9 febrer 1335. G-9 f. 120v-121
Simó Gallart, cavaller de Castelló, i el seu fill Dalmau, firmen debitori a Ramon de Finestres, cavaller de 600 sous, part dels 1.000 pels que aquest els ha venut un cavall, 15 
gener 1335. G-9 f. 121

Fra Ramon de Santromà, monjo d’Amer, promet al vicari general ser obedient al seu abat i és donat a manlleuta, 9 gener 1335. G-9 f. 121v
El bisbe defineix Guillema, filla de Raimunda de Vila, de Domeny, dona pròpia seva, per 2 sous 8 diners, 10 febrer 1335. G-9 f. 123
Ramon de Santapau, ardiaca, defineix Ermessenda, filla de Pere Ferrer, de Santa Llogaia de Terri, per 2 sous 8 diners, 10 febrer 1335. G-9 f. 123rv
Ramon de Terrades de Casavells, procurador d’Ermessenda de Foixà, firma rebut al bisbe de 300 sous que devia per un préstec, 10 febrer 1335. G-9 f. 123v-124

El bisbe fa procura a favor de Pere Corder, clergue, per lliurar a Ramon de Gornal, jurista, una lletra del bisbe sobre una apel·lació de dit Gornal al papa, 1 febrer 1335. G-9 f. 124

Guillem Bianya, borser de Girona, firma de dret en causa amb Berenguer de Riera, sagristà de Celrà, 11 febrer 1335. G-9 f. 124v



Pere Gispert de Girona, actor de Pere Farner, sagristà menor de Castelló i marmessor de Joan Farner de Castelló, firma de dret en causa amb Gueraua de Castanyet, 11 
febrer 1335. G-9 f. 124v-125

Ramon Feliu, rector de la capella de Santa Maria de Jonqueres, defineix Pere de Socal, de Dosquers, home propi seu, per 30 sous, 13 febrer 1335. G-9 f. 125
Pere Corder, procurador del bisbe, intima a Ramon de Gornal una lletra closa d’aquest; Gornal la refusa, i només l’accepta en presència de Francesc de Terrades, jurista, 1 
febrer (1334) 1335. G-9 f. 125-126

El bisbe promet a Jaume d’Hospital, notari seu, garantir-li d’evicció la mateixa notaria, 17 febrer 1335. G-9 f. 126v
Bernat Guinart d’Albons fa procura a favor de Guillem Lledó, clergue de Sant Daniel, 18 febrer 1335. G-9 f. 127
Bernat de Balbs, ferialer de la Seu, atès que ha venut a Berenguer Barner, clergue de Castelló i Andreu Salzet de Vilamacolum les rendes del ferial a Vilamacolum, els 
autoritza a cobrar-se 208 sous que ja li han satisfet, 18 febrer 1335. G-9 f. 127v

Arnau de Mont-rodon, canonge de Girona i rector de Ciutadilla, bisbat de Tarragona, atès que Mateua, filla de Pere d’Abelles i esposa de Bernat Pinya de Verdú ha llegat 
una migera censal de blat per a un aniversari a celebrar a Ciutadilla, fa procura a Guillem Gurri, vicari de Ciutadilla, per canviar la terra que ha de prestar el cens, 20 febrer 
1335.

G-9 f. 128rv

Berenguer de Coma, rector de Sant Esteve de Llémena, defineix Ermessenda, filla de Ramon de Ballesta, de Sant Aniol, dona pròpia seva, i en rep una lliura de cera, 23 
febrer 1335. G-9 f. 130

Bernat de Bordils, jurista, lliura al bisbe una apel·lació a l’arquebisbe de Tarragona a propòsit d’un forn edificat pel mateix bisbe, 28 febrer 1335. G-9 f. 131v
Ramon Feliu, rector de Santa Maria de Jonqueres, defineix Guillem de Queres, de Puig Rolf, parròquia de Maià, per 75 sous, 1 març 1335. G-9 f. 131v-132

El bisbe defineix als marmessors de Guillema Garsenda, filla il·legítima d’en Pedró i de Garsenda de la Pera, l’eixorquia d’aquesta, per 45 sous, 1 març 1335. G-9 f. 132v

Berenguer Cerdà, guardià dels framenors de Girona, i Pere Bertran i Pere de Cavallera, apotecari, ciutadans de Girona, procuradors de Pere Ballell d’Olives, parròquia de 
Guialbes, atès que Bernat Ballell, blanquer de Girona, morí a Tortosa havent instituit hereus els framenors i els seus germans impugnaren el testament dient que els 
franciscans no podien heretar, demanen el parer del bisbe, el qual adjudica una casa de dit difunt, situada al burg de Sant Pere de Galligants als dits framenors, i la resta 
dels béns, als parents, 23 febrer 1335.

G-9 f. 133-134

Bernat Pere, clergue de Marenyà, es posa pena de 100 sous i promet que no tindrà tracte amb Adelaida, viuda de Francesc Marenyà, 2 març 1335. G-9 f. 134
Pere Miquel, rector de l’hospital de la Seu, firma rebut a Jaume de Pou, procurador de Guillem de Torrelles, canonge i prepòsit de Juny, de 558 sous de rendes del castell 
de Palagret, 3 març 1335. G-9 f. 134rv

Ramon de Santapau, ardiaca major, defineix Guillem, fill de Berenguer Ferrer de Rabós, home propi seu, per 100 sous, dels quals aquest li firma debitori, 4 març 1335. G-9 f. 134v

Pere de Boscanella de Mont, de Llambilles, ven a Arnau de Serarols, majordom del bisbe, 60 somades de llenya per 40 sous, 4 març 1335. G-9 f. 135
Vidal de Queixàs, clergue de la Seu, firma rebut a Jaume Massot, clergue, Bernat Sampsó i Miquel de Canyars, drapers de Girona i Pere Sunyer d’Aro, de 38 lliures 15 sous 
que ells tenien en dipòsit per haver estat segrestades per l’abat de Sant Feliu de Guíxols, 4 març 1335. G-9 f. 135v

Ramon de Feus, armer papal, firma rebut a Bernat de Balbs, ferialer de la Seu, de 60 sous de despeses de viatge per afers del papa, 9 març 1335. G-9 f. 136
El bisbe defineix Brunissenda, filla de Bernat d’Espolla de Bàscara per 2 sous 8 diners, 26 febrer 1335. G-9 f. 136
Guillem de Vilatenim, fill de Jaume de Masó, cavaller de Sant Llorenç de la Muga, Simó Gallart, Guillem d’Avinyó fill de Simó d’Avinyó, i Arnau de Masó, cambrer del 
monestir de Banyoles, firmen al bisbe debitori de 3.000 sous per la firma del delme de Peralada i Cabanes que dit Guillem ha heretat de l’esmentat Jaume de Masó, 7 
març 1335.

G-9 f. 136v-137

Ramon, abat del monestir de Banyoles, fa procura general a favor de Guillem de Tagamanent, de Barcelona, 18 febrer 1335. G-9 f. 137v-138
Pere d’Espolla, procurador de l’obra de la Seu, ven els fruits de la doma de Santa Pau per un any, per 350 sous, 13 febrer 1335. G-9 f. 138
El bisbe firma rebut a Guillem de Cornellà, canonge, i Gispert Fulcarà, marmessors del bisbe Pere de Rocabertí, d’un Ordinarium en esmena de la plata que mancava a un 
lliurament fet pel novembre de 1325, 23 desembre 1334. G-9 f. 138v-139

El bisbe s’encarrega de l’aniversari del seu predecessor, Pere de Rocabertí, 23 desembre 1334. G-9 f. 139
Pere de Puig, de Sords, defineix a Ramon d’Eres, obtentor del benefici fundat per Ramon de Cornellà, cirurgià, a Sant Feliu de Girona, una terra situada al pla de Cornellà, 
que tenia establerta, per no poder-la treballar, 26 febrer 1335. G-9 f. 139v

El bisbe fa procura a Ramon de Vinyes, clergue, per rebre les rendes de la mitra, 27 gener 1335. G-9 f. 140rv



El bisbe nomena Berenguer Cervià, clergue conjugat de Girona, notari de la seva cúria, 22 abril 1335. G-9 f. 140v-141

El bisbe, com a procurador de Gilabert de Cruïlles, senyor de Peratallada, sobstitueix en la seva procura Hug de Cruïlles, abat de Sant Feliu de Girona, 22 maig 1335. G-9 f. 141v-142

Testament de Gilabert de Cruïlles, bisbe de Girona, que pren per marmessors Hug de Cruïlles, abat de Sant Feliu de Girona, germà seu, Berenguer de Cruïlles, cabiscol i 
nebot seu, Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina i Arnau de Serarols, clergue; llega la possessió que havia comprat a Ramon de Torroella, cavaller, a l’altar dels sants 
Pere i Pau que féu edificar a la Seu, fa llegats per bé d’ànima i institueix hereus els pobres, 6 juny 1335.

G-9 f. 142-144

Conveni entre Guillem Imars, sagristà de Sant Cebrià dels Alls, i Joan Llunell i Pere Alenyà, obrers de l’església i de l’altar de Santa Maria de la mateixa, sobre les ofrenes 
fetes a dit altar, 2 non setembre 1335. G-9 f. 144rv

Guillem de Colomer, obtentor del benefici de Santa Maria fundat per Brunissenda de Creixell a Cornellà, permuta un hort amb Bernat Rigau, beneficiat del mateix lloc, 5 
setembre 1335. G-9 f. 144v-145

Ramon Balot, rector de Portolés, bisbat d’Osca, i capellà de Pujals dels Cavallers i Valveralla, fa procura a favor de Jaume Ferrer, prevere de capítol, per resignar beneficis, 
26 gener (1334) 1335. G-9 f. 147v-148

El bisbe nomena Jaume d’Hospital notari de la seva cúria, 17 gener (1334) 1335. G-10 f. 1rv
Presentació de beneficiat per part de la confraria de Sant Bartomeu de Torres, 7 març (1334) 1335. G-10 f. 1v-2
Guillem de Santvicenç, paborde de gener a la Seu, defineix Ramon de Quintanella, de Sadernes, home propi seu, per 30 sous, 3 març (1334) 1335. G-10 f. 3
Berenguer de Puigpardines, cavaller, renuncia la marmessoria d’Elicsenda, esposa de Guillem Alemany, cavaller, 8 març 1335. G-10 f. 3v

Francesc de Rocabruna, que és obligat a satisfer certa quantitat de diners que la seva esposa difunta Beatriu destinà a la celebració de misses, d’acord amb una nota que 
ell mateix lliurarà al seu confessor, Berenguer de Segúries franciscà, assigna a aquest fi 100 sous de cens que rep sobre el seu castell de Cavalleria (Urgell), 6 març 1335.

G-10 f. 5-6

Francesc de Rocabruna, com a marmessor del seu germà, Berenguer de Rocabruna, cavaller, que en testament de 1327 llegà 2.500 sous als pobres, assigna al bisbe 800 
sous de l’herència que ha de rebre Simó de Rocabruna sobre la lleuda de la Jonquera, fins al compliment del llegat, 6 març 1335. G-10 f. 6rv
Ramon Martell, procurador del segrest papal dels béns que foren del bisbe Gastó de Montcada, reconeix haver venut al bisbe Gilabert de Cruïlles; de Rupià, 243 migeres 
d’ordi, de les que es dedueixen 12 migeres per tries, és a dir 231 migeres per 539 sous; de Rupià també, 209 migeres, que deduïnt 10 migeres per tries són 200 migeres 
menys una quartera, per 1.097 sous, a raó de 5 sous 6 diners la migera; de Corçà, 104 migeres i una quartera, que al mateix preu fan 547 sous; del mateix lloc, 305 
migeres d’ordi, entre les quals n’hi ha 21 de mestall, amb deducció de 14 migeres per tries fan 290 migeres i una quartera, a 2 sous 4 diners per migera són 674 sous; a 
Ullà, 43 migeres d’ordi, de les que es dedueixen 2 migeres per tries, fan 41 migeres, a 3 sous 3 diners la migera, fan 95 sous; a Vila-romà, 284 migeres d’ordi, de les que es 
dedueixen 14 migeres per tries, i resulten 270 migeres, a 2 sous 4 diners, fan 630 sous; a la Pera, entre ordi, mestall i llegums, 96 migeres menys 4 migeres i una quartera 
per tries.

G-10 f. 6v-7v

Ramon Martell, procurador del segrest papal dels béns que foren del bisbe Gastó de Montcada, firma rebut semblant per blat i ordi de la Bisbal i Paret Rufí, 6 març 1335. G-10 f. 7v-8

L’abat Ermengol de Vilabertran firma de dret en causa amb Seguí de Palol, canonge del seu monestir, 6 març 1335. G-10 f. 8v
El bisbe fa procura a favor de Guillem Salvador, clergue de Canet de Verges, per rebre les seves rendes de Canet i Serra, 15 març 1335. G-10 f. 8v
El procurador d’Antoni de Galiana, paborde de juliol de la Seu, firma rebut a Bonanat Cassià, sagristà de Serra, comprador de les rendes de la pabordia, de 18 lliures, 16 
març 1335. G-10 f. 8v-9

Guillem Roig, domer de Cistella, firma debitori de 40 sous, per incontinència, i es posa pena de 200 sous per no tornar-hi, 16 març 1335. G-10 f. 10
Guillem Feliu, beneficiat de Breda, firma debitori de 20 sous pel mateix motiu, i es posa pena de 100 sous, 16 març 1335. G-10 f. 10
Guillem de Santmartí, draper de Girona, firma rebut a Hug de Cruïlles, vicari general, de 15 lliures, part del deute que li tenia Ferrer d’Avellà, rector de Sasa, bisbat d’Osca, 
15 març 1335. G-10 f. 10v

Sentència arbitral de Gispert Fulcarà, degà de Lleida i capellà de Vilallonga, en causa entre els domers i el diaca de Vilallonga sobre les obligacions de dit diaca, 16 març 
1334. G-10 f. 10v-11

Els marmessors de Barcelona, viuda de Bernat de Ginesta, comanador de l’hospital nou de Girona, firmen de dret en causa amb dit Ginesta i a l’esposa de Vingut Mallol, 
ballester de Girona, 16 març 1335. G-10 f. 11v

El vicari general revoca un mandat a Ermengol, abat de Vilabertran, sobre provisió a satisfer a Seguí de Palol, canonge, 14 març 1335. G-10 f. 11v-12



Guillem Sacarés, clergue de Castelló, firma de dret en causa contra Guillem Formós, col·lector de les rendes del comtat d’Empúries, 11 març 1335. G-10 f. 12
El bisbe firma debitori a Hug de Cruïlles, abat de Sant Feliu i a Arnau de Mont-rodon, de 4.000 sous, rebuts en préstec, 6 març 1335. G-10 f. 12rv
El bisbe, atès que Guillem de Castell, fill de Dalmau de Castell, cavaller, ha venut a carta de gràcia un terç del delme de Vilanna a Bernat Estruch, ciutadà de Girona, per 
4.000 sous, l’aprova amb reserva de foriscapis, 15 març 1335. G-10 f. 12v-13

Pere Sabater, clergue de Sant Pere de Galligants, firma debitori a Jaume de Salze, beneficiat de la Seu, de 100 sous rebuts en préstec, 14 març 1335. G-10 f. 14
Berenguer Conill, clergue d’Aro es posa pena de 200 sous cas de pecar d’incontinència, i firma debitori de 20 sous per pena incorreguda, 14 març 1335. G-10 f. 14
Semblant pena es posa Berenguer de Pujals, clergue d’Amer, 14 març 1335. G-10 f. 14
L’abat Ramon de Banyoles firma debitori al bisbe, a Arnau de Mont-rodon, canonge i a l’abadessa de Sant Daniel, de 700 sous, part dels 1.000 de foriscapi per la casa 
comprada pel seu predecessor Bernat, situada a la ciutat de Girona, 16 març 1335. G-10 f. 14v

Bernarda, esposa de Pere de Sitges, mercader de Girona, reconeix tenir en comanda per Guillem Vendrell, canonge de Sant Feliu de Girona, 10 lliures, 16 març 1335. G-10 f. 14v

Ramon Martell, rector de l’ofici de la candela de la Bisbal, firma a Vidal de Queixàs, clergue, la venda feta a Ramon Carbonell del Vilar, parròquia de Madremanya, dels 
fruits d’una vinya, 8 març 1335. G-10 f. 15

El bisbe defineix a Bernat Cassà i Guillem Cassà, de la Bisbal, la causa criminal per la mort de Pere de Borredà, per 2.000 sous, 19 febrer 1335. G-10 f. 15rv
Bernat Cassà i Guillem Cassà, de la Bisbal, reconeixen que el bisbe els ha remès 1.000 sous, 21 març 1335. G-10 f. 15v-16
Jaume Ferrer, prevere de capítol, fa procura per a plets a favor de Francesc Miassèn, clergue de la Bisbal, 21 març 1335. G-10 f. 16rv
Pere Torroella, de Tordera, per sí i per Guillem Torroella, cavaller del mateix lloc, firma debitori al bisbe de 200 sous, part dels 4.000 que ha de satisfer per la firma del 
delme de Martorell, 7 març 1335. G-10 f. 16v

Arnau Carbonell, clergue de Castelló, firma debitori de 10 sous per incontinència i es posa pena de 100 cas de reincidència, 30 març 1335. G-10 f. 17
Guillem de Vallosella, rector del Mercadal, atès que Guillem de Rovira de Llagostera, avi matern de Ramon Dalmau, senyor útil del mas Dalmau d’Exart, parròquia de 
Romanyà, pot regir el dit mas, li encomana de governar-lo, 30 març 1335. G-10 f. 17v

Jaume Ferrer, prevere de capítol, fa procura a favor de Francesc Miassèn, clergue de la Bisbal, per a plets, 20 març (1334) 1335. G-10 f. 18rv
El bisbe ven a Pere de Malver, de la Bisbal, una terra situada a la Bisbal, indret d’Escorxada, pel preu de nou lliures, 17 febrer 1335. G-10 f. 18v-19
Eimeric de la Via, ciutadà de Girona, firma debitori al bisbe de 500 sous per la firma d’una part del delme de Bescanó, s.d. G-10 f. 19rv
Pere de Forn, diaca de Massanes, es posa pena de 100 sous per no pecar d’incontinència, 27 març 1335. G-10 f. 23
Berenguer Lledó, rector d’Hortsavinyà, firma debitori de 40 sous al bisbe, pena que li ha estat imposada per incontinència, i es posa pena de 100 sous cas de reincidir, 29 
març 1335. G-10 f. 23

Ramon d’Abella, sagristà de Vilamarí, firma debitori al bisbe de 26 sous, equivalents a dos morabatins, per la firma episcopal dels testaments d’Arnau de Camps i Pere de 
Camps, clergues de Santa Maria dels Turers de Banyoles, dels que ell és marmessor, 27 març 1335. G-10 f. 23v

Arnau de Mont-rodon, paborde de desembre de la Seu, defineix Castelló Joan, de Sant Pere de la Vall, home propi seu, per 5 sous, 27 març 1335. G-10 f. 23v
Berenguer de Roca, canonge de Sant Feliu de Girona, procurador de Bernat de Cabrera, firma de dret en causa amb Huguet d’Empúries, 28 març 1335. G-10 f. 24
Francesc de Bedoxono, clergue, es posa pena de 100 sous pel futur i firma debitori de 30 sous per concubinatge, 28 març 1335. G-10 f. 24
Guillem de Busquets, d’Arbúcies, firma debitori de 50 sous, quantitat en què ha estat condemnat Guillem de Querós, clergue de Vic, per excessos no precisats, 28 març 
1335. G-10 f. 24rv

Ermessenda, esposa de Nicolau Bou de Torrent, firma de dret en causa amb Ferrer Sabater, draper, 29 març 1335. G-10 f. 24v
Pere de Coromina i Ramon d’Anglada, de Sant Joan de Balbs, prometen comprar una campana per a la seva església, 29 març 1335. G-10 f. 24v

Mateu Carbó, domer d’Empúries, promet comprar un calze per a l’església de l’Armentera, segons disposició testamentària del seu pare, Guillem Carbó, 29 març 1335. G-10 f. 25

El bisbe comissiona Guillem Filaner, clergue de la seva casa, per intimar una lletra episcopal a Arnau Net, sotsveguer de Girona, 26 març 1335. G-10 f. 25
Arnau de Mont-rodon, paborde de desembre a la Seu, atès que Bernat de Vall-llobera, pellicer de Girona, ha comprat una terra als marmessors de Gastó de Riba, moner 
de la mateixa ciutat, per 525 sous, la fatiga, 28 març 1335. G-10 f. 25v

El bisbe mana citar Vidal de Vilanova, a instància de Bartomeu de Cruquella, veí de Girona, 29 març 1335. G-10 f. 25v-26



El bisbe comissiona Arnau de Serarols per administrar la sagristia major de la Seu, reservada al papa, 29 març 1335. G-10 f. 26v-27
Bernat de Soler, clergue de Toralles, firma debitori de 50 sous per incontinència i es posa pena de 200 sous pel futur, 5 abril 1335. G-10 f. 28v
Bernat de Farigoles, rector de Sant Mori, firma de dret en causa amb Guillem de Creixell, cavaller, senyor del castell de Sant Mori, 8 abril 1335. G-10 f. 29v

Arnau de Riba, ciutadà de Girona, promet a Pere Martí de Garriga, de Sant Julià de Ramis, pagar-li 110 sous i restituir-li tots els debitoris i comandes, 5 abril 1335. G-10 f. 29v-30

El bisbe firma rebut a Pere Barceló d’Olot i Dalmau de Serrat de 1.500 sous, part dels 3.000 que li devien, 11 abril 1335. G-10 f. 30

Guillem de Cases, de Sant Miquel de Campmajor, reconeix ser home propi de Vidal de Blanes, ardiaca de Besalú, i fer-li mitja lliura de cera de cens, 11 abril 1335. G-10 f. 30rv

Guillem de Castellar, domer de Beuda, es posa pena de 50 sous de pequès d’incontinència, 20 abril 1335. G-10 f. 33

El bisbe i el capítol nomenen Pere d’Espolla procurador de l’obra del cap de la Seu, amb salari de 250 sous i dret a prendre pedres de la pedrera del bisbe, 21 abril 1335. G-10 f. 33v-34v

El bisbe aprova la fundació feta per Jaume de Salze, rector de l’altar de Sant Domènec de la Seu, d’un benefici a l’altar de Sant Jaume del monestir d’Amer i un altre a 
l’altar de Sant Gil del monestir de Sant Daniel, 4 abril 1335. G-10 f. 35rv

Pere de Pannissars, clergue de Capsec, firma debitori de 50 sous, pena de concubinatge, i es posa pena de 200 sous pel futur, 22 març (1334) 1335. G-10 f. 36
Berenguer de Cruïlles, cabiscol, firma debitori a Guillem de Santmartí, draper, de 60 sous, 22 abril 1335. G-10 f. 36
El bisbe reconeix a Arnau de Mont-rodon que per ordre d’ell, aquest ha pres a préstec 1.000 sous dels diners del subsidi del rei, 22 abril 1335. G-10 f. 36v-37
El bisbe reconeix a Arnau de Mont-rodon que aquest per ordre seva ha donat a Berenguer de Cruïlles, cabiscol, 1.030 sous per despeses de viatge a València, on era el rei, 
per afers de la Seu, 22 abril 1335. G-10 f. 37

Bernat Floreta de Castelló firma debitori al bisbe de 7 lliures, per la firma del delme de Sant Miquel de Fluvià i Vila-robau comprat a Guillem Llorenç de Sant Miquel de 
Fluvià, 26 abril 1335. G-10 f. 37v

Ramon de Mas, clergue de Sadernes, firma debitori al bisbe de 30 sous, pena de concubinatge, i es posa pena de 100 sous pel futur, 26 abril 1335. G-10 f. 37v-38
Berenguer Cervià, notari del bisbe, pren com a substitut Huguet Barrera, clergue de Castelló d’Empúries, 4 maig 1335. G-10 f. 39v

Conveni entre Guillem de Torrelles, paborde de juny a la Seu, i Pere Miquel, hospitaler de l’hospital de la Seu, sobre les rendes del castell de Palagret, 29 abril 1335. G-10 f. 39v-40v

Pere d’Illa, saig de la cúria del bisbe, intima a les monges de Sant Daniel una lletra episcopal sobre l’observança de la clausura, 6 maig 1335. G-10 f. 41v-42v
El bisbe, com a procurador de Gilabert de Cruïlles, senyor del castell de Peratallada, defineix Brunissenda, filla de Bernat de Planes, notari de Pals, dona pròpia de dit 
Gilabert, per 5 sous, 11 maig 1335. G-10 f. 43rv

Guillem de Vall, rector de Santa Eulàlia Sacosta i beneficiat de Puigalder, fermança d’un deute de 3.000 sous del bisbe Gastó de Montcada a Bernat Estruch, ciutadà de 
Girona, obliga a aquest 100 sous anuals del segon dels seus beneficis, 9 maig 1335. G-10 f. 43v

Berenguer Cervià, notari de la cúria, nomena substitut seu Jaume Jubert, escrivà de Caldes de Malavella, 19 maig 1335. G-10 f. 45
Pere de Miars i altres clergues firmen de dret en causa amb Ramon de Costa, sagristà d’Amer, 19 maig 1335. G-10 f. 45v
Nou enregistrament del núm. 454. G-10 f. 46
El bisbe, a causa de malaltia, fa procura a Berenguer de Cruïlles, cabiscol, i a Hug de Cruïlles, vicari general, per aprovar en nom seu tota mena de donacions, vendes, 
alienacions i similars, 5 maig 1335. G-10 f. 46v-47v

Ramon Corsaví, arrendador de les rendes de la parròquia de Vilajuïga, firma de dret en causa amb Pere Torner, 22 maig 1335. G-10 f. 45
Simó d’Avinyó, cavaller, marmessor del seu germà, Dalmau d’Avinyó, presenta Bernat Ros per a un benefici fundat per dit Dalmau a l’altar de Santa Maria de Sant Martí 
de Peralada, 29 març 1335. G-10 f. 48v-49

Pere Estruch de Castelló, marmessor de Sibil·la, viuda de Bernat de Pontós, cavaller, firma de dret en causa amb Beatriu, filla de Ramon Ponç de Besalú i esposa de Ponç 
de Batet, 24 maig 1335. G-10 f. 49

El vicari general firma a Vidal Carbó una casa situada a la cellera de Sant Pol de la Bisbal, comprada a Maria, filla de Narbonés ça Sala, per 20 sous, 26 maig 1335. G-10 f. 49v

El vicari general defineix a Berenguer Jaume, de Fonteta l’eixorquia del seu germà, Ramon Jaume, per 230 sous, 26 maig 1335. G-10 f. 49v



Bernat Algarb, clergue de Torroella de Montgrí, és donat a manlleuta, 27 maig 1335. G-10 f. 50
Bernat Bessó, sagristà de Jafre, firma debitori al bisbe de 30 sous, pena d’incontinència, i es posa pena de 100 sous pel futur, 27 maig 1335. G-10 f. 50v
Bernat de Bosch, beneficiat de la Seu, firma rebut a Berenguer de Pararol, batlle de Mieres, de 190 sous pels quals li havia venut les rendes del seu benefici a les 
parròquies de Sant Miquel i Sant Martí de Campmajor, 30 maig 1335. G-10 f. 50v

Guerau Vives, obtentor dels aniversaris fundats per Romeu de Montoliu a la Seu, defineix Romia, filla de Bernat Jordà, de Montfullà, per 2 sous 8 diners, 31 maig 1335. G-10 f. 50v-51

Ramon de Vives, clergue procurador del bisbe, firma rebut a Pere Torroella, de Tordera, de 200 sous per la firma del delme de Martorell, 1 juny 1335, (cf núm. 423). G-10 f. 51

El bisbe firma rebut a Pere Barceló d’Olot de 1.000 sous, part d’un deute de 3.000 que era la composició sobre els béns d’Arnau Cosidor, clergue d’Olot mort intestat, 2 
juny 1335 (cf num 446). G-10 f. 51v

El bisbe fa procura a favor de Pere de Camps, clergue, per a afers a la cúria romana, 2 juny 1335. G-10 f. 51v-52
El vicari general aprova als marmessors de Berenguer de Clota, de Riudellots de la Creu, els comptes de la seva marmessoria, 24 maig 1335. G-10 f. 52
El vicari general aprova als marmessors de Guillem Marrell, clergue de Girona, els seus comptes, 24 maig 1335. G-10 f. 52
El vicari general defineix Maria, filla de Guillem Vesià, de Matajudaica, dona pròpia del bisbe, per 2 sous 8 diners, 7 juny 1335. G-10 f. 53
Bernat de Brancós de Rupià i Bernat Jordà de Parlavà, procuradors de Jaume Ferrer, prevere de capítol, prometen pagar un deute de 6.000 sous de dit Ferrer a Guillem de 
Santmartí, draper de Girona, 8 juny 1335. G-10 f. 53rv

El vicari general, atès que Bernat de Figueres de la Bisbal ha resultat culpable d’usura, li defineix el delicte per 800 sous, 9 juny 1335. G-10 f. 53v
El vicari general defineix a Bernat Ramoní, sastre de la Bisbal, el tracte carnal amb la seva pròpia sogra per 300 sous, 9 juny 1335. G-10 f. 53v-54
Hug de Cruïlles, abat de Sant Feliu de Girona, i Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, marmessors del bisbe Gilabert de Cruïlles, firmen a Bernat de Soler, clergue de 
Toralles, rebut de 50 sous dels que tenien debitori, s.d. G-10 f. 55v

Arnau de Serarols, clergue, firma rebut a Bernat de Figueres de la Bisbal de 800 sous que aquest devia al bisbe difunt, 22 juny 1335. (cf num 482). G-10 f. 56v

Els marmessors de Simó de Sexà, canonge, firmen rebut a Bartomeu Cruquella, de Girona, de 60 lliures, preu d’un Decret de dit difunt que havia comprat, 26 juny 1335. G-10 f. 56v

Berenguer de Cruïlles, lloctinent de Ramon de Santapau, lloctinent de bisbe en seu vacant, fa procura a favor de Ramon de Vinyes, clergue de Sant Pere de Galligants, i 
Jaume de Casadevall, clergue d’Aro, per a tota mena de causes judicials, 30 juny 1335. G-10 f. 57v-58

Berenguer de Cruïlles, cabiscol de la Seu, firma a Guillem de Puig, de Riudellots de la Selva, la batllia del delme que en Vilanova, cavaller de Bescanó rep a Riudellots, per 
15 sous, 20 juny 1335. G-10 f. 59

Simó de Terrades, obtentor del benefici de Santa Maria de les Puelles de Girona, ven a Ramon de Vinyes, clergue, el terç, lluïsme i foriscapi i el dret de fadiga del camp de 
Pou, situat a Aiguaviva, que aquest ha comprat a Pere Sastre d’Aiguaviva, per un preu no precisat, amb nota que «non venit ad effectum».

G-10 f. 59v-60

Ramon de Santapau, lloctinent de bisbe en seu vacant, mana lliurar 200 sous dels béns emparats de Ponç Albert, prevere de capítol, 3 agost 1335. G-10 f. 64v
Ramon de Santapau, dit, comissiona Pere de Riba, prevere de capítol, per absoldre Berenguer de Cruïlles d’excomunió per haver entrat al monestir de Sant Daniel, 4 agost 
1335. G-10 f. 65

Arnau de Mont-rodon, paborde de Desembre de la Seu, fa procura a favor de Pere Jaume, rector de Viladrau i Ramon de Vinyes, clergue de Girona, per rebre béns de la 
pabordía, 4 agost 1335. G-10 f. 65rv

Arnau de Mont-rodon, dit, estableix a Bernat Tomàs, regent les escoles de gramàtica de la Seu, una casa que havia restat sense tenidor, situada sota la torre Cornèlia, a 
cens de 4 sous, 4 agost 1335. G-10 f. 65v-66

Arnau d’Església, monjo d’Amer, fa procura per a plets a favor d’Arnau Corona, de Girona, 3 agost 1335. G-10 f. 66v-67

Els marmessors d’Ermessenda, viuda de Guillem Montblanc, de Castelló, firmen de dret en causa amb Guillem Poc, clergue del mateix lloc, 18 agost 1335. G-10 f. 67

Ramon de Santapau, ardiaca de Girona, dona a Pere Jaume de Puig, rector de Viladrau, i Pere de Vilacís, rector de Talamanca, procuradors del bisbe Arnau de Mont-
rodon, possessió del palau episcopal, 18 agost 1335. G-10 f. 67rv

Guillem de Vall, rector de Santa Eulàlia Sacosta, dona als dits anteriorment possessió de la casa episcopal de Paret Rufí, 18 agost 1345. G-10 f. 67v



Pere Jaume de Puig i Pere de Vilacís, dits, firmen rebut a Hug de Cruïlles i altres marmessors de Gilabert de Cruïlles, de dos llibres en pergamí on s’enregistren diversos 
privilegis de la dignitat episcopal, dos cofres, un amb 16 llibres en pergamí i diversos quaderns, i l’altre amb escriptures, atuells de cuina i mobles, 18 agost 1335.

G-10 f. 67v-68

Els mateixos firmen rebut als mateixos d’objectes, gra i bestiar de la casa de Paret Rufí pròpia de la mitra Joeria, 18 agost 1335. G-10 f. 68v-69
Ramon Martell, capellà de la Bisbal, segrestador dels béns del bisbe Gastó de Montcada, comissiona a Pere de Camps, clergue, per rebre la porció cotidiana que li 
pertocava a la canònica, 29 agost 1335. G-10 f. 69

El bisbe Arnau de Mont-rodon notifica al veguer de Girona que té sota manlleuta l’abat Ramon de Sant Feliu de Guíxols, i els invita a provar els crims que li atribueixen, 4 
setembre 1335. G-10 f. 70rv

El bisbe notifica a Ramon d’Empúries, procurador del comtat, que Berenguer Gispert i altres de Castelló han estat excomunicats per no voler pagar a Vidal de Vilanova 441 
lliures de rendes de la pabordia de Castelló, i demana el seu auxili de braç secular, 3 setembre 1335. G-10 f. 70v-71

Ramon Arnau de Masó, batlle de Crespià, firma debitori a Pere Sabater, beneficiat de Sant Pere de Galligants, de 40 sous que li ha prestat, 9 setembre 1335. G-10 f. 72v

El bisbe, atès que Seguí de Palol, que havia estat admés com a canonge de Vilabertran per Guillem de Sexà, abat, després havia estat traslladat a Lladó, i s’havia completat 
el nombre de quinze canonges, intentava tornar a Vilabertran, declara que és canonge d’aquest lloc, però mana que es conservi el nombre de quinze canonges, 13 
setembre 1335.

G-10 f. 74v-75v

El bisbe, atès que el seu predecessor Gastó de Montcada no deixà res a la Seu, ans tingué molts deutes que encara resten per pagar, i que els seus béns estan sota segrest 
papal, fa procura a Ramon Martell, capellà de la Bisbal, Gilabert de Tagamanent i Pere de Camps, per suplicar al papa que llevi el segrest i satisfaci els deutes de dit Gastó, 
que vengué i penyorà joies de la mitra, 15 setembre 1335.

G-10 f. 76-77

Asbert de Vilatenim, dit Asbert de Trilla, hereu de Ramon de Vilatenim, reconeixent que fou excomunicat pel bisbe Gilabert a causa de la manca de firma sobre delmes 
heretats de dit Ramon, insta i obté l’absolució, 13 setembre 1335. G-10 f. 77v

Pere de Casadevall, paborde de l’almoina, defineix Perpinyana, filla de Jaume Mateu de Vilamorell, dona pròpia seva, per 5 sous, 14 setembre 1335. G-10 f. 78
El bisbe requereix el batlle de Besalú que obligui en Hostoles, en Deulovol, en Devesa i en Pere Codinach, saigs de la seva cúria, a fer-se absoldre d’excomunió, 22 
setembre 1335. G-10 f. 78rv

Bernat de Mont-rodon, domer de Castelló i capellà de Molló, firma rebut a Bartomeu de Cruquella, de Girona, de 2.927 sous, part dels 2.998 de fruits dels seus beneficis 
que aquest li devia, 2 octubre 1335. G-10 f. 79v

Guillem d’Abadia, ciutadà de Girona, dona a manlleuta Nicolau Tolrà, clergue de Castelló, 3 octubre 1335. G-10 f. 79v-80
Berenguer de Casalells, diaca de Paret Rufí, promet estudiar gramàtica i cant durant dos anys a Aiguaviva, 6 octubre 1335. G-10 f. 80v

Pere de Cabravia promet a Jaume de Salze, obtentor del benefici de Sant Domènec de la Seu, dormir cada dia dins l’església i guardar-la, 12 octubre 1335. G-10 f. 80v-81

El bisbe fa procura a Guillem de Vilarig, canonge, Ramon Martell, capellà de la Bisbal, Gilabert de Tagamanent i Pere de Camps, per pagar al papa i al col·legi de cardenals 
la primera paga del servei degut per Gilabert de Cruïlles, predecessor seu, i suplicar la relaxació del segrest dels béns del bisbe Gastó de Montcada, 14 octubre 1335.

G-10 f. 81rv

Berenguer Benet, cambrer de Sant Miquel de Fluvià, firma de dret en causa amb l’abat del mateix monestir, 16 octubre 1335. G-10 f. 81v
El bisbe nomena Berenguer Cervià, clergue conjugat de Girona, notari de la seva cúria, 16 octubre 1335. G-10 f. 82rv
Berenguer Cervià i Jaume d’Hospital, notaris del bisbe, nomenen substituts Ramon Gil, clergue, Jaume Dalmau, clergue de Vilabertran, Francesc de Puig, clergue de Girona 
i Huguet Barrera, clergue de Castelló, 16 octubre 1335. G-10 f. 82v

El bisbe, atès que el seu predecessor Guillem en 1229 havia rebut l’altar de Santa Maria de la Pera sota la seva protecció, i havia donat al clergue del mateix els llums 
oferts a l’altar, ratifica a Bernat Mateu semblant concessió, 24 novembre 1335. G-10 f. 84rv

Arnau de Vilademont, clergue de Santa Maria de l’Om, promet estudiar gramàtica durant un any, 19 octubre 1335. G-10 f. 85
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, defineix Maria, filla de Pere Mestre, de Gaüses, per 23 sous 4 diners, entre domini i batlliu, per creure-la no verge, 19 octubre 
1335. G-10 f. 85

Arnau de Blanes, ardiaca de Besalú a la Seu, confereix els sínodes de Dosquers, Lligordà, Begudà, Santa Margarida de Bianya, Joanetes, Sant Privat de Bas, Montagut, 
Santa Maria de Besalú, Crespià, Serinyà, Vilanant, Biure, Capsec, Sant Salvador de Bianya i Molló a Guillem de Sotsplana, clergue de Sant Feliu de Girona, 21 octubre 1335.

G-10 f. 88v



Jaume d’Hospital, notari del bisbe, nomena substituts Ponç de Vila, clergue, Francesc de Puig, clergue de Girona, Huguet Barrera, clergue de Castelló i Pere de Masó, 23 
octubre 1335. G-10 f. 89v-90

Ponç de Vila, clergue, es contracta amb Jaume d’Hospital, notari del bisbe, per dos anys, amb sou de 200 sous, 23 octubre 1335. G-10 f. 90rv
Francesc de Puig es contracta amb el mateix i amb igual salari, 23 octubre 1335. G-10 f. 90v
Huguet Barrera fa igual contracte, amb 60 sous pel primer any i 80 pel segon, 23 octubre 1335. G-10 f. 90v-91
Pere de Masó, de Pedrinyà, fa igual contracte, amb salari de 200 sous per dos anys, 23 octubre 1335. G-10 f. 91
El bisbe defineix a Pere Teixidor, de Sant Martí Sasserra, una agressió contra Guillem de Rodó, beneficiat d’aquest lloc, 4 novembre 1335. G-10 f. 91rv

Bernat de Riuclar, procurador de Montserrat pel patriarca Joan d’Alexandria, firma rebut de 106 sous després de definir els comptes de la procura, 12 novembre 1335. G-10 f. 91v

Guillem Claver de Peralada firma rebut a Bartomeu de Cruquella, veí de Girona i procurador de Bernat Claver, coc de la Seu, de 151 sous de fruits del dit benefici, 15 
novembre 1335. G-10 f. 91v

Tractat de pau entre Bernat Frigola i Francesc Ballester, tots dos de la Bisbal, 16 novembre 1335. G-10   i full després de  
Margarida, esposa de Guillem Hortolà de Girona, promet no habitar a la Bisbal i Fonteta, sota pena de 200 sous, 17 novembre 1335. G-10 f. 95
Joan Bernat de Barangaça, comanador de l’hospital de Font del Perelló, bisbat de Tortosa, procurador de Bonaventura, mestre de l’hospital de Sant Jaume d’Altopascio, 
nomena Bartomeu de Cruquella, de Girona, procurador de dit hospital d’Altopascio, 22 novembre 1335. G-10 f. 96v-97

El bisbe defineix Guillema, filla de Bernat de Pont, de Corçà, dona pròpia seva, per 2 sous 8 diners, 25 novembre 1335. G-10 f. 98v
El bisbe defineix Elicsenda, filla de Bernat de Pis, de Corçà, per 2 sous 8 diners, 25 novembre 1335. G-10 f. 98v

Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, defineix Berenguera, filla d’Arnau Isern, de Viladesens, per 50 sous, per considerar-la no verge, 29 novembre 1335. G-10 f. 98v

Guillem Torroella de Palau-sator, en nom de Sibil·la, viuda de Bernat Torroella, cavaller, firma de dret en causa amb Bernat de Xesa, sagristà del monestir d’Ullà, 29 
novembre 1335. G-11 f. 1

El bisbe concedeix llicència a Arnau de Guardia, beneficiat de Rupià, de fer columnes davant casa seva, a deu pams de distància del mur, per fer-hi casa o porxo, 1 
desembre 1335. G-11 f. 1

Ramon de Cases, de Girona, promet no fer mal a Berenguer Mestre, de Castelló, sota pena de 500 sous, 28 novembre 1335. G-11 f. 1v
El bisbe nomena notari de Dosquers Ramon Feliu, rector de l’església de Jonqueres, 30 novembre 1335. G-11 f. 1v-2
El bisbe nomena notari per a plets de la seva cúria Guillem Lluqués, veí de Girona, 30 novembre 1335. G-11 f. 2
Castelló Aragonès, beneficiat de Santa Maria de Lladó, promet estudiar gramàtica durant dos anys, 8 desembre 1335. G-11 f. 2rv
El bisbe, atès que Guillem Batist d’Orfes i la seva esposa Bonanata han deixat de ser conversos de l’hospital de Crespià, encomana l’administració d’aquest a Ramon de 
Terrats, natural de Queixàs, 8 desembre 1335. G-11 ull després de f. 

Pere Cassà, procurador dels homes de Monells, firma de dret en causa amb Berenguer Pere, sagristà del lloc, 9 desembre 1335. G-11 f. 3
Guillem, abat de Sant Pere de Galligants, defineix Bonanata, viuda de Bernat de Roca de Fontajau, home propi seu, cas que deixi el mas per casar-se de nou, 7 desembre 
1335. G-11 f. 3rv

Ramon d’Olives, d’Aiguaviva, promet no tenir tracte amb Dolça, filla de Mascaró de Longanyes, d’Estanyol, 14 desembre 1335. G-11 f. 4rv
Francesc Sanç, notari de Rupià, promet satisfer la seva part del deute de 6.000 sous a Guillem de Santmartí, draper de Girona, 11 desembre 1335. G-11 f. 5
Bertran de Mont-rodon, rector de Caldes de Montbui i capellà de Taravaus, fa procura a favor de Bernat de Balbs i Bernat de Llach, preveres de capítol, 1 gener (1335) 
1336. G-11 f. 5v

Guillem Vendrell, clergue de Girona, firma rebut a Rostany Gaudissard, prior de Santa Maria de Besalú, de 80 florins d’or que aquest li devia, i que han estat lliurats a 
Guillem de Santmartí, draper de Girona, 22 desembre 1335. G-11 f. 6rv

Arnau Martí, de Viladesens, firma rebut a Pere Julià, de Sant Jordi Desvalls, de 100 sous, dot de Raimunda, germana d’aquest i esposa de dit Martí, 30 desembre 1335. G-11 f. 8

Ferrer de Busquets, de Sant Hilari Sacalm, promet complir el testament de Guillem Querós, clergue d’Arbúcies, del qual és marmessor, 25 gener (1335) 1336. G-11 f. 8



Bernat de Candell, de Rupià, és donat a manlleuta, 8 febrer (1335) 1336. G-11 f. 8v
Jaume Albert, beneficiat de Santa Creu a la Seu, defineix Guillema, filla de Berenguer de Roca de Fontcoberta, dona pròpia seva, per 2 sous 8 diners, 16 febrer (1335) 
1336. G-11 f. 9

El bisbe estableix a Arnau de Guàrdia, beneficiat de Santa Margarida a Rupià, un pati situat davant del castell episcopal del lloc, i disposa que cada nou beneficiat li faci 
una lliura de cera, 10 gener (1335) 1336. G-11 f. 9v-10

El bisbe fa procura a Guillem de Puigdot, clergue de Vic, per fer de fiscal contra clergues que es puguin detenir per ordre seva, 8 gener (1335) 1336. G-11 f. 10rv
Francesc de Palomar, ciutadà de Barcelona, promet fer que un dels seus fills es faci home propi del bisbe per raó del mas de Palomar de Vila-romà, atès que el seu germà, 
Ramon de Palomar, ha mort sense fills, 25 gener (1335) 1336. G-11 f. 11

Bonanata Corretger, de Juià, promet sota pena no tenir tracte carnal amb Pere Jaume, 25 gener (1335) 1336. G-11 f. 11

Ramon de Santapau, ardiaca de Rabós, defineix Brunissenda, filla de na Anglesa, de Rabós, dona pròpia seva, per 2 sous 8 diners, 25 gener (1335) 1336. G-11 f. 11v

El bisbe fa procura a favor d’Antoni de Colell, clergue per continuar una causa amb Bernat Costa, clergue de Castelló, que es duu a la cúria romana, 25 gener (1335) 1336. G-11 f. 11v-12

Bernat Tarascó, clergue de Girona, defineix a Guillem Jaume, clergue d’Ordis, tres reals d’or, un anyell d’or i unes lliures torneses que li havia lliurat a fi que li fes gestions a 
la cúria romana, per 50 sous, 9 gener (1335) 1336. G-11 f. 13

El bisbe defineix Agnès, filla de Bernat Oliver de Paret Rufí, per 2 sous 8 diners, 25 gener (1335) 1336. G-11 f. 14

Hug de Cruïlles, vicari general, prorroga a Pere Simó, clergue de Banyoles, el termini per executar la marmessoria de Ramon Cerdà de Banyoles, 1 febrer (1335) 1336. G-11 f. 14rv

Arnau Peralta d’Ullà firma de dret en causa amb Bernat de Xesa, sagristà del monestir d’Ullà, 7 febrer (1335) 1336. G-11 f. 14v
Francesca, viuda de Guillem Roig de Fontbisbal, de Sant Feliu de Boada, firma rebut a Francesc de Palol, de Peratallada, de 50 sous, part dels 500 dels que té debitori, 10 
febrer (1335) 1336. G-11 f. 14v

El bisbe, atès que li pertanyen els béns dels clergues morts intestats, ven a Guillem Vidal de Llagostera els seus drets sobre els béns de Jaume Vidal, domer de Llagostera, 
per 900 sous, 12 febrer (1335) 1336. G-11 f. 15rv

Ramon Martell, capellà de la Bisbal, firma rebut al bisbe d’un Saltiri glossat, i promet restituir-lo quan li sigui demanat, 15 febrer (1335) 1336. G-11 f. 17
Guillem Vidal, de Llagostera, firma debitori al bisbe de 584 sous (cf num 563), 15 febrer (1335) 1336. G-11 f. 17v
El bisbe nomena Guillem Andreu, de Matajudaica, batlle de Sant Sadurní, 7 febrer (1335) 1336. G-11 f. 17v-18
El bisbe, atès que Guillem de Bosch, sagristà de Madremanya, ha mort intestat, cedeix a Guillema, filla d’Arnau Miquel, del mateix lloc, el seu dret sobre els béns del 
difunt en auxili de matrimoni, 19 febrer (1335) 1336. G-11 f. 18rv

El bisbe confirma la permuta feta entre Francesc de Sitjar, sagristà segon de Sant Feliu de Girona, i Arnau Rafart, mercader, d’un camp situat prop del Güell per una casa 
de Girona, 11 febrer (1335) 1336. G-11 f. 18v-20

El bisbe notifica al capítol de la Seu diverses disposicions sobre l’assistència a cor, sobre les relacions entre el claver i el seu vicari en l’atenció a les confessions i 
comunions, el calendari de festes, les exèquies i misses matinals, l’ornament dels altars i il·luminacions, 14 febrer (1335) 1336. G-11 f. 21v-24

Jaume de Monells, cavaller, promet renunciar al seu dret sobre 500 sous que eren de Guillem de Monells, clergue, 1 març (1335) 1336. G-11 f. 26v
Dalmau de Pinya, clergue de la Pinya, promet pagar al bisbe 350 sous com a marmessor de Ramon de Penedés, clergue de Joanetes, 4 març (1335) 1336. G-11 f. 26v-27
Bartomeu d’Ombrabella, clergue de Banyoles, promet estudiar cant i gramàtica durant tres anys, 23 febrer (1335) 1336. G-11 f. 27
El bisbe, atès que Bartomeu de Balma, prior de Sant Joan les Fonts, ha donat consentiment a Bernat de Bellvespre, cavaller, per construir una capella de la Mare de Déu a 
la casa de Bellvespre, confirma la llicència, imposant l’obligació de fer 5 sous anuals de cens a dit prior i 22 sous al beneficiat de Santa Maria de l’església del monestir, 19 
març (1335) 1336, enregistrat de nou f 30-31.

G-11 f. 29-30

Pere Colera sol·licita del bisbe ser promogut al sacerdoci i obliga per al seu sosteniment els béns que s’enumeren, situats a Castelló, 15 març (1335) 1336. G-11 f. 33

El bisbe pren mesures sobre el portar la creu dels framenors de Castelló als enterraments de la parròquia i viceversa, 20 març (1335) 1336. G-11 f. 33v-34
Guillema, filla de Ramon Arnau cavaller i Ermessenda de Juià, monges de Vilanera, consenteixen que, quan mori una monja del monestir, es rebi per monja una filla de 
Jaume de Palau, cavaller, 18 març (1335) 1336. G-11 f. 34v



Arnau Miquel de Madremanya, atesa la cessió feta pel bisbe (num. 567) garanteix a aquest d’evicció els béns que ha rebut, 19 març (1335) 1336. G-11 f. 34v

Pere Arnau Batlle, clergue d’Olot, es contracta amb Jaume d’Hospital, notari del bisbe, amb salari de 30 sous el primer any i 40 el segon, 21 març (1335) 1336. G-11 f. 35

El bisbe, atès que Bernat de Balbs, prevere de capítol i Pere Berenguer, clergue de Mollet, havien aprovat els comptes de Bernat Estruch i Eimeric de la Via, marmessors de 
Blanca d’Arenys, aprova la marmessoria, de la que rep 267 sous, 6 abril 1336. G-11 f. 35v-36

El bisbe dispensa a Ponç d’Om, la manca d’edat, imprecisada, per a beneficis, 1 abril 1336. G-11 f. 37v
L’abat Ramon del monestir de Banyoles presenta al bisbe un Decretum que li havia estat proposat a comprar per Arnau Gombau, veí de Girona i que es disposa a provar 
que era de l’anterior abat, i el bisbe li diu que el prengui, 4 abril 1336. G-11 f. 38

El bisbe, atès que Guillem de Cornellà, canonge de la Seu, té un sisèdel delme de Borrassà per compra feta a Pere de Cornellà, cavaller, li dona llicència per destinar-lo a 
dotar un benefici o una almoina, a cens de dos morabatins, 5 abril 1336. G-11 f. 38v-39v

El bisbe i el capítol, atès que l’Almoina dona un pa de 26 unces a cada pobre, determinen que en endavant el doni de 28 unces i durant 26 dies més, a saber, un pel bisbe 
Gilabert de Cruïlles, que donà un sisè del delme de Borrassà, un per Guillem de Cornellà, canonge, un per Guillem de Clota, paborde, dotat amb la renda de Clota, 
comprada a Ramon de Garriga, un per Ramon de Clota, dotat amb els masos Torrent i Costa de Foleià, parròquia de Canet d’Adri, un dotat per na Moça, sedera de Girona, 
un per Pere de Miars i Bernat de Pera, un per Pere de Casadevall, paborde actual, i altres que s’enumeren, 5 abril 1336.

G-11 f. 39v-40v

El bisbe i el capítol fan procura a Gispert Fulcarà per al concili provincial, 5 abril 1336. G-11 f. 40v-41
El bisbe i el capítol, atès que, quan la catedral era petita i per això es començà a obrar nova, ordenarenen que s’hi apliquessin els beneficis durant el primer any de vacant, 
disposen ara que s’hi apliquin els de la mateixa seu durant igual període, 5 abril 1336. G-11 f. 41-42v

Guillem Ametller, domer, i Pere de Caselles, sagristà de Sant Vicenç de Besalú, fan procura a favor de Bernat de Devesa per a una causa amb Guiu Rostasi i Guillem Aoney, 
canonges de Sant Ruf, 26 abril 1336. G-11 f. 47rv

Pere de Rovira, de Gaserans, promet composar amb un clergue que servia aquesta parròquia, per sacrilegi, 6 maig 1336. G-11 f. 48v
Ponç Escarrer, de Castelló, promet pagar 400 sous a Guillem de Cassà, quan sigui requerit per aquest, 6 maig 1336. G-11 f. 49v-50
Guerau Cocó i Bartomeu Batlle, àrbitres en causa entre Bernat de Socarrats, cabiscol de Santa Maria de Castelló i els marmessors de Ramon Mir, clergue, citen dit 
Socarrats, 15 maig 1336. G-11 f. 50rv

Fra Salomó Palau, sagristà de Sant Miquel de Fluvià, promet satisfer al monestir tots els seus deutes, 16 maig 1336. G-11 f. 50v
El bisbe aprova a Ramon de Sitjar i Guillem Sunyer, ciutadans de Girona, els comptes de la marmessoria de Ponç Roig, clergue de Girona, 31 maig 1336. G-11 f. 53v

El bisbe reconeix a Jaume d’Hospital, que ha regit la seva notaria, que des de la mort del bisbe Gilabert de Cruïlles fins al dia que la deixà, 4 juny 1336, ha donat bon 
compte de 10.322 sous i dos reals d’or rebuts per l’escrivania, dels que ha lliurat al bisbe 7.209 sous, i ha despès la resta en salaris, 10 juny 1336.

G-11 f. 55rv

El bisbe Gilabert de Cruïlles i el capítol de la Seu firmen a Arnau de Mont-rodon, canonge, fill de Ferrer de Mont-rodon cavaller, certs censals comprats a Bernat Durbàn, 
draper de Girona, sobre peces de terra situades a l’horta de Santa Eugènia, sobre la cadireta dels molins, 4 gener (1334) 1335. G-11 f. 59-60

Francesc de Casals, comissionat episcopal, aprova a Berenguer de Prat, domer de Sils, i Marimon de Murtra, domer de Vilobí, marmessors de Pere de Carboners, ciutadà 
de Girona, els comptes de la seva marmessoria, s.d.. G-11 ll després de f. 6

Bernat de Cornellà, ardiaca de la Selva, es querella davant del bisbe que alguns enemics seus han dit que certs familiars seus havien ferit Jaume Carosa, clergue de 
Barcelona, i es manifesta disposat a castigar-los si així fos, 11 juliol 1336. G-11 f. 62

El bisbe, atès que Guillem de Fonts, clergue de Romanyà, ha mort intestat, tot i haver deixat una nota de darreres voluntats, fa donació a Arnau de Montagut, clergue de 
Parets, i Bernat Jover, clergue de Calabuig, dels seus drets sobre l’herència del difunt per 800 sous, 11 juny 1336. G-11 f. 62v-63

Pere Bernat, d’Aiguaviva, es posa pena de 20 sous si tingués tracte amb Agnès de Castellfollit, veïna del mateix lloc, 13 juny 1336. G-11 f. 63v

Joan de Font, mercader de Castelló, reconeix tenir en comanda per Guillem Vendrell, clergue, dues taces de plata amb marca de Barcelona, 19 juny 1336. G-11 f. 63v

El bisbe aprova a Guillem Torrentà i Pere Ferrer la marmessoria de Bernat Torrentà, clergue de Girona, 11 juny 1336. G-11 f. 64
Guerau Vives i Guillem Benaula, clergues, firmen debitori a Bernat d’Alou, beneficiat de Sant Feliu de Girona de 445 sous, preu d’un breviari amb nota que li han comprat, 
10 juliol 1336. G-11 f. 64rv



Ferrer de Canet, cavaller, firma rebut a Arnau de Terrades, jurista de Girona, de 300 reals d’or que li havia deixat en comanda, 11 juliol 1336. G-11 f. 64v-65

Ferrer de Canet, cavaller, firma rebut a Francesc de Terrades, jurista de Girona, de 253 lliures que Francesc Massaguer, porter reial, li havia lliurat, 11 juliol 1336. G-11 f. 65

Els confrares de la confraria de Sant Julià de Sant Mori presenten Ramon Malasang per al seu benefici, 18 juliol 1336. G-11 f. 67rv
Els confrares de la confraria de Sant Andreu d’Estany, parròquia d’Ullastret, presenten Huguet Juglar per al seu benefici, 25 juliol 1336. G-11 f. 68rv

El bisbe firma rebut a Guillem Vidal, de Llagostera, de 900 sous, pels que li havia cedit els béns de Jaume Vidal, domer de Llagostera (num. 563), 6 agost 1336. G-11 f. 69v

El bisbe fa procura general a favor de Pere Jaume de Puigdot, rector de Viladrau, i Bernat Martí, clergue, 6 agost 1336. G-11 f. 69v-70v
Bartomeu Bitxes, diaconil de Boadella, es posa pena cas de faltar a la residència, 21 agost 1336, reiterat a G-12 f 12v. G-11 f. 72rv
El bisbe, atès que els parents de Joan Carmençó, rector de Bellver (Urgell) i habitant a Fortià, li han demanat que en tingui cura en la seva ancianitat, després de rebre 
deposicions testificals, certifica la seva manca de salut, 8 maig 1336. G-11 f. 72v-73v

Bertran Viguer i Joan Corder, nuncis papals, firmen rebut de 95 reals per despeses de viatge, 23 maig 1336. G-11 f. 74
Actes d’absolucions d’excomunicats per absència a la comúnia contra Guillem Batlle, senyor de la torre de Montpaó, 14 (1335) 1336. G-11 f. 75rv
Guillem Vendrell, notari del bisbe, pren per substitut Ramon Gili, clergue, 18 agost 1336. G-11 f. 76
Arnau de Montagut, clergue de Parets, administrador comissionat del bisbe dels béns que foren de Guillem de Fonts, clergue de Romanyà, promet donar comptes de la 
seva administració, 27 juliol 1336. G-12 f. 2rv

Serena, viuda de Guillem Ros de Vilacolum, atès que el seu marit va dotar una missa matinal i aniversari a l’altar de Santa Maria de Vilacolum, ofereix 200 sous per dotar-
los, 3 setembre 1336. G-12 f. 2v-3v

El bisbe, que ha de dividir entre el curat i el beneficiat de Vilajoan el delme i primícia de les terres novals del lloc, disposa que les cinc sisenes parts es parteixin, i la sisena 
resti del curat, 7 desembre 1336. G-12 f. 3v-4

El bisbe confereix el segell de la cúria, vacant per mort de Francesc de Juvinyà, qui l’havia encomanat a Guillem de Sorribes, a Jaume d’Hospital, 12 novembre 1336. G-12 f. 11rv

El bisbe confereix el segell de la cúria a Guillem de Sorribes, 26 octubre 1336. G-12 f. 11v-12
Pere Guillem, obtentor del benefici de la confraria de la Seu, firma rebut a Bernat d’Estanyol, clergue i paborde de la mateixa confraria de dos pal·lis, dos gonfanons, 
ornaments, un calze, una creu de vori, un missal, un proser, i altres robes, 28 febrer (1336) 1337. G-12 f. 13rv

Guillem Lledó, domer de Sant Daniel, fa procura a favor de Pere Gispert, Galceran Ferrer i Bernat de Devesa, veïns de Girona, 29 agost 1336. G-12 f. 14v
Bernat de Llach, clergue que ha estat colpejat per Berenguer de Cruïlles, cabiscol de la Seu, de la família del qual forma part, el perdona, i el bisbe comissiona per la seva 
absolució, 29 agost 1336. G-12 f. 14v

Gispert Fulcarà, atès que el bisbe i ell han donat sentència en causa entre l’abat d’Amer i els homes d’aquest lloc, comissiona el mateix bisbe per interpretar-la, 10 
setembre 1336. G-12 f. 15

Guillem Renart, domer d’Agullana, que no pot servir el seu benefici a causa de la guerra entre el rei de Mallorca i el vescomte de Rocabertí, promet cercar un substitut, 10 
setembre 1336. G-12 f. 15v

Bernat de Boixeda, paborde de Sant Pere de Galligants, firma debitori a Guillem Vendrell, notari del bisbe, de 10 sous per raó de diverses escriptures, 21 novembre 1336. G-12 f. 24

Ramon de Santapau, ardiaca major, defineix Margarida, filla de Berenguer Bernat, de Rabós, dona pròpia seva, per 2 sous 8 diners, 3 desembre 1336. G-12 f. 25v
Joan de Carrió, questor de l’hospital de les Onze Mil verges de Cervera, firma debitori a Guillem Vendrell, notari del bisbe de 10 sous per certes escriptures, 12 desembre 
1336. G-12 f. 25v

Cervià Pagès, clergue de Sant Bartomeu de Torres i Guillem Arnau, batlle de Vilavenut, pabordes de la confraria del Terri, presenten Bonanat Figueres per al benefici de la 
seva confraria, 17 desembre 1336. G-12 f. 27v-28

Berenguer Cavaller, clergue de Sant Pere Pescador, que ha instituit el 1335 un benefici a aquesta església, presenta Pere Cavaller per al mateix, 6 desembre 1336. G-12 f. 29

Catalana, viuda de Berenguer de Llançà, firma debitori al bisbe de 100 sous per la firma d’un delme no especificat, 4 desembre 1336. G-12 f. 29v
Francesc de Pi, beneficiat de Santa Cristina de Corçà, promet no fer mal a Bernat Vilanera de la Bisbal, i s’imposa pena de 200 sous, 10 desembre 1336. G-12 f. 30



Maïr Torós, jueu de Castelló, apel·la al bisbe d’una sentència donada per Guillem, oficial de Castelló, en causa entre ell i els hereus d’Ermesenda, viuda de Guillem 
Montblanc, també de Castelló 9 gener (1336) 1337. G-12 f. 30rv

El bisbe absol Guillem d’Escala, sagristà segon de Sant Feliu de Girona, d’excomunió per causa no especificada, 20 desembre 1336. G-12 f. 35v-36
Ramon de Santapau, ardiaca major, fatiga una casa de Constantins que Maria, filla de Pere des Clos, ha venut a Pere Candell, 7 desembre 1336. G-12 f. 36
Nicolau Pagès, domer de Garriguella, i Julià Ferrer, feligrès del lloc, comissionats per Ramon de Santapau, ardiaca, prometen assignar a un benefici instituït per Bernat 
Ferrer, domer també de Garriguella, certes rendes que s’enumeren, 21 novembre 1336. G-12 f. 41v-42

Margarida Hortolà de Girona, firma rebut a Francesc Miassèn, rector de Sant Pol de la Bisbal, de certes peces de roba i atuells, 13 gener (1336) 1337. G-12 f. 44rv
Francesca, viuda de Guillem Roig de Fontbisbal, parròquia de Sant Feliu de Boada, firma rebut a Gueraua, esposa de Pere Roig, hereu de dit Guillem, 60 sous, part d’un 
deute de 500 que li havien reconegut, 18 gener (1336) 1337. G-12 f. 44v

El bisbe reconeix a Vidal de Blanes, abat de Sant Feliu de Girona, que aquest li ha satisfet tota mena de deutes, inclós el d’un porc canonical, 28 gener (1336) 1337. G-12 f. 46v-47

Berenguer de Boïgues, rector de la capella de Sant Just del Mallol, ven a Berenguer de Prat, domer de Torroella de Montgrí vuit somades de vi i vint migeres d’ordi per 11 
lliures, 1 febrer (1336) 1337. G-12 f. 47

Ramon de Santapau, ardiaca de Girona, defineix Ermessenda, filla de Ramon Hugues, de Sant Julià de Ramis, per 2 sous 8 d., 3 febrer 1337. G-12 f. 47rv
Ramon de Santapau defineix Brunissenda, filla de Guillem de Casademont, de Rabós, per 2 sous 8 diners, 7 febrer 1337. G-12 f. 48
Berenguer de Santromà, clergue, insta del bisbe l’execució de lletres del penitenciari papal, d’absolució per haver ferit a espasa Arnau Alenyà, clergue, 7 febrer (1336) 
1337. G-12 f. 48v-49

El bisbe comissiona Pere Jaume de Puig, rector de Viladrau, per absoldre cautelarment Guillem Vendrell, canonge de Sant Feliu, d’haver portat clergues al tribunal secular, 
11 febrer (1336) 1337. G-12 f. 49rv

El bisbe fa procura a favor de Pere Tomàs, clergue, i Bernat Fuster de Perpinyà per a una causa amb el comte d’Empúries apel·lada al papa, 18 febrer (1336) 1337. G-12 f. 49v-50v

El bisbe defineix Bernat, fill de Pere de Puig, de Crespià, home propi seu, per 50 sous, 21 desembre 1336. G-12 f. 50v
Bernat, fill de Pere de Puig, de Crespià, defineix al seu germà Joan l’herència, 21 desembre 1336. G-12 f. 51
Pere de Boentó, de Fornells, firma rebut a Pere Jaume de Puig, rector de Viladrau i majordom del bisbe, de 265 sous, preu de civada que li ha comprat, 20 febrer (1336) 
1337. G-12 f. 51

Berenguer Domènec, regent de l’escola de gramàtica de la Seu i altres confrares clergues de la mateixa confraria fan procura al bisbe, a Ramon de Santapau ardiaca, i a 
Ramon de Clota i Bernat de Riuclar, clergues, per conferir el benefici de la confraria, 21 febrer (1336) 1337, reiterat el 27 febrer f 53v-54; fou conferit a Bernat Guillem, 
familiar del bisbe f 54v.

G-12 f. 51v-52

Els marmessors de Francesc de Juvinyà, clergue de la Seu, venen a Guillem de Cornellà un Decretum per 30 lliures bar, 21 febrer (1336) 1337. G-12 f. 52rv

Guerau de Santdionís, metge de Girona, firma rebut a Pere Guillem, marmessors de Bernat de Reixach, jurista de Girona, de 60 sous pel seu treball, 8 febrer (1336) 1337. G-12 f. 57v

El bisbe, atès que el monestir de Sant Pere de Galligants es troba excessivament endeutat, disposa que l’abat Guillem no tingui altra família que un escuder i un jove, un 
claver per donar les porcions als monjos, un coc per cuinar pel monestir; que no tingui ocells ni cans de cacera ni animal de muntar, que no admeti parents seus com a 
hostes, i que doni comptes cada any de les despeses del monestir al bisbe, amb altres mesures, 24 gener (1336) 1337.

G-12 f. 57v-59

Bernat de Vilar i Bernat des Closes, de Cals, reconeixen ser homes propis del bisbe, per compra feta per aquest a Bernat de Rec de Banyoles, 19 febrer (1336) 1337. G-12 f. 59v

Ermessenda, esposa de Guillem de Closes, Guillema esposa d’Arnau Guerau, Ermessenda, esposa de Joan de Mata, Maria de Mata, filla de Jeroni de Mata i Saurina, filla de 
Pere Guerau, de Cals, reconeixen ser persones pròpies del bisbe per compra feta per aquest a Bernat de Rec de Banyoles, 19 febrer (1336) 1337.

G-12 f. 59v

Pere des Grau, Arnau des Guerau, gendre seu, Guillem, fill de dit Pere, Joan de Mata i Valentina, filla de Guillem de Closes, de Cals, reconeixen ser persones pròpies del 
bisbe, 20 febrer (1336) 1337. G-12 f. 59v-60

Guillema de Riera, de Mieres, donada de l’hospital de Crespià, promet procurar la utilitat del mateix hospital, 9 març(1336) 1337. G-12 f. 60v



Bernat Llançà, Ramon Oliver de Domeny, Arnau Marcó, Pere de Puig, Guillem Serra, Guillem, fill d’Arnau Marcó, Berenguer, fill de Berenguer Ferrer, Berenguer Boscà, 
Francesc Oliba, Arnau de Masó, Ferrer Toscà dit Ferrer Ros, Ferrer Carrió, Ferrer de Guàrdia, Bernat Oliver sa Guàrdia i Guillem fill seu, i Bernat fill de Bernat de Bell-lloc, 
tots de Paret Rufí, fan homenatge al bisbe, 3 març (1336) 1337.

G-12 f. 60v

Berenguer Oliver, fill de Ramon Oliver, de Paret Rufí, fa homenatge al bisbe, 4 març 1337. G-12 f. 61
Pere Ferrer, Berenguer Soliu, Guillem Sastre, Pere de Carrera, Bernat des Arns de Serra, Berenguer de Porcioles, Pere Marquès, Pere de Figuera, Rafael de Sotarec, Guillem 
Martí, Ramon Curós, Pere de Caragol, Bernat de Serra, Pere Ferrer fill de Pere Ferrer, Joan Ripoll, Pere Domènec, Guillem, fill de Raimunda des Arns, Arnau de Figuera, 
Ramon Espitaler, Francesc Batalla, Bernat Jordà, Guillem Rafel, Pere des Arns dit Pere de n’Agnès, Bernat fill de Guillem de Portell, Berenguer Batalla i Pere Arnau, tots de 
Crespià, fan homenatge al bisbe, 9 març 1337.

G-12 f. 61rv

Bernat Joan, fill de Bernat Joan de Martís, parròquia d’Esponellà, veí de Vilert, Vicenç Joana de Martís i Guillem d’Església fan homenatge al bisbe, 11 març 1337. G-12 f. 61v

Arnau d’Illa, Bernat de Cabanelles i els seus fills Joan i Bernat, Berenguera Burgués, viuda de Guillem Burgués, Guillem de Mitjavila, Jaume de Coromina, Joan de Puig, Pere 
d’Anglada, Arnau ça Noguera, Berenguer Isern, Berenguer de Casals, Bernat de Vilarodona, Ramon de Vilarodona de Vall, Pere de Masmigera, Pere des Vergerol, Bernat 
de Casadevall, Pere de Cabanelles, Perpinyà Ferrer, Pere de Viladamont, Pere des Vilardevall, Pasqual de Riera, Pere Sexà, Bernat d’Esperapans, Guillem Embrin, Guillem 
de Vilardemont, Joan des Lladres, Bernat des Clau, Pere Guillem Amill, Pere de Cabanelles de la Cellera, Pere de Querol, Perpinyà de Vilarodona, Pere des Ferrer, Ramon 
Sexà, Pere de Vilardevall i Beatriu, viuda de Berenguer de Sagals, tots de Dosquers, fan homenatge al bisbe, 12 març (1336) 1337.

G-12 f. 61v-62

Bernat sa Costa, Guillem Caragol, Joan Traginer, Bernat sa Riba, Bernat Pasqual Sastre, Arnau Bartomeu, Berenguer Teixidor de Pedrinyà, Pere sa Quintana, Guillem des 
Pujol, Pere des Canet, Pere de Prat, Guillem Roura, Pere sa Plaça, Ramon Besalú de Pedrinyà, Deuslosal de Marifont, Joan Banyoles, Pere Socal, Guillem de Viladecols, Joan 
Estiu, Berenguer Bofill, Guillem Banyoles, Guillem des Colomer, Arnau Llombart, Pere Matfreu i Pere de Cassitenc, Bernat de Pujals i Pere Renart, que no són homes propis 
del bisbe, però resideixen al terme del castell de Dosquers, prometen fidelitat al bisbe, 12 març (1336) 1337.

G-12 f. 62

Brunissenda, esposa de Ramon de Sexà, de Dosquers, enfranquida pel paborde de l’Almoina, fa homenatge al bisbe en mans de Guillem de Casadevall de Bruguers, de 
Maià, regent de la batllia de Dosquers, per haver-se casat al mas de Sexà d’aquest lloc, 12 març (1336) 1337. G-12 f. 62rv

Pere Guillem, obtentor del benefici de la confraria de la Seu, firma rebut a Bernat d’Estanyol, clergue paborde de la confraria d’objectes de la capella de Sant Tomàs de la 
Seu, com frontals, calzes, missals i un proser, 27 febrer (1336) 1337. G-12 f. 62v-63

El bisbe mana reparar el costell de Crespià en signe de jurisdicció i mana que ningú el toqui «irato animo», 11 març (1336) 1337. G-12 f. 63
Berenguer Dalet, clergue d’Albons, i Vidal Guillem de Gironella, beneficiat de Sant Jaume de Puigpalter (Banyoles), prometen estudiar gramàtica durant dos anys, 13 març 
(1336) 1337. G-12 f. 66v

Guillem Teixidor, familiar de Bernat de Vilatedmar, capellà de Vilanova, firma rebut a Bartomeu de Cruquella, ciutadà de Girona, de 650 sous en 27 anyells d’or comptats a 
16 sous 8 diners cada un, i 200 sous en diners blancs de Barcelona, de fruits de la capellania, 10 març (1336) 1337. G-12 f. 67

Els abats i priors del bisbat fan procura a favor de Ramon, abat del monestir de Banyoles i Ramon, abat de Camprodon, per a les corts, 20 març (1336) 1337, reiterat f 68v-
69. G-12 f. 67-68

El bisbe, a precs de Ramon de Biure, prior del monestir de Lladó, cedeix a Jaume de Canelles, clergue fill de Guillem de Canelles, cavaller, i nebot de dit prior, els foriscapis 
del delme de Tregorà que li deuen Mateu Corona i altres, 24 març (1336) 1337; el beneficiari jurà no fer composicions sense firma del bisbe f 93rv i 96rv.

G-12 f. 69rv

Ramon de Santapau, ardiaca de Girona, mana a certs homes de Rabós i Sant Julià de Ramis que s’enumeren que no facin préstecs amb usura, 31 març 1337. G-12 f. 70v-71

Constança de Santa Eugènia, cambrera de Sant Daniel, firma rebut a Marquès Bastó, mercader de Camprodon, de 300 sous, fruit del delme de Setcases que li havia venut, 
9 abril 1337. G-12 f. 72

Berenguer de Palau, ardiaca d’Empordà, firma rebut a Antoni Major, clergue de Torroella, de 10 lliures, fruits de la capellania de Torroella de Montgrí, 12 abril 1337. G-12 f. 72v-73



Berenguer Massot i Guillem Esteve, de Millàs, parròquia de Madremanya, procuradors de Ramon Domènec, Bernat Giuc, Guillem de Capdevila, Andreu Dalmau, Guillem 
Domènec, Guillem Bernat ses Canals, Bernat Mateu, Berenguer ses Eres, Berenguer Ferrer, Pere Ramon, Guillem Sobrevalls, Ramon de Purtós, Guillem Guerau, Arnau 
Borrell, Guillem Mostera, Bernat Güell i Guillem Ferrer, tots de Millàs, atès que han estat excomunicats per no voler contribuir a la reparació de l’església de Madremanya, 
a fi de rebre l’absolució, prometen contribuir a la reparació i nova edificació de la mateixa església, 4 abril 1337.

G-12 f. 73v-74

Guillem Foraster de Fonolleres i altres es comprometen a pagar 150 sous per Guillem Bruguera, diaca de Llofriu, exiliat del bisbat per tractes amb la seva cunyada, 
Elicsenda de Sala, de Llofriu, 16 abril 1337, el diaca es posà pena f 96v. G-12 f. 74v

El bisbe i el capítol confirmen la donació feta per Antoni de Galiana, canonge, a Bernat Sunyer, d’Aro, de la saionia de la pabordia de Juliol de la Seu a Aro, 23 abril 1337. G-12 f. 76v

El bisbe i el capítol estatueixen que ningú que tingui un benefici a la Seu en pugui tenir un altre a Sant Feliu de Girona, i extenen la incompatibilitat a les altres esglésies de 
la ciutat, 24 abril 1337. G-12 f. 78rv

El bisbe i el capítol estatueixen que, si un canonge surt o entra a la ciutat de Girona, tingui presència a la Seu com si hi hagués estat tot el dia, 26 abril 1337. G-12 f. 78v-79

El bisbe i el capítol estatueixen que els prebendats donin una capa de deu lliures dins dos anys després de la presa de possessió, 26 abril 1337. G-12 f. 79
Els procuradors dels abats de la diòcesi fan procura a Pere de Sala, prior de Santa Maria de Flix, per a les corts, 1 maig 1337, reiterat f 84v-85. G-12 f. 82-83
El bisbe i el capítol nomenen procurador de l’obra del cap de la Seu a Pere Esteve, prevere de capítol, amb salari de 20 lliures, 24 abril 1337, ell nomenà substitut Bernat 
Gil, clergue, 25 juny 1337 f 108-109. G-12 f. 83-84

El bisbe i el capítol de la Seu fan procura a favor de Francesc de Fortià, canonge, per a les corts de Gandesa, 3 maig 1337, li inhibeixen, però, de consentir a donatius f 87v i 
89rv. G-12 f. 85rv

Ramon Aragonès, procurador de la ciutat de Lorca (Cartagena), promet pagar a Guillem Vendrell, notari del bisbe, 100 sous cada any durant tres anys, per privilegis 
donats a dita ciutat, 7 maig 1337. G-12 f. 90

Guillem Vendrell, notari del bisbe, nomena substitut seu Guillem Benaula, clergue, 13 maig 1337. G-12 f. 90v
Guillem Vendrell, canonge de Sant Feliu de Girona, firma rebut de 100 sous que li devia na Boneta de Banyoles, 24 maig 1337. G-12 f. 93v
Bonanat de Santmartí, sagristà de Canet d’Adri, firma rebut als marmessors de Bernat Dorca, clergue de la mateixa església, de 50 sous, destinats a dotar un aniversari, 28 
maig 1337. G-12 f. 94rv

Pere Esteve, obtentor de la candela fundada a la Seu per Bernat de Fogars, prevere de capítol, defineix Constança, filla de Guillem de Valldejuli, de Blanes, dona pròpia 
seva, per 2 sous 8 diners, 31 maig 1337. G-12 f. 95

El bisbe concedeix llicència a l’abat Guillem de Sant Pere de Galligants per manllevar 300 sous a fi de comprar queviures per al monestir i una cogulla, 5 juny 1337. Cf num 
648. Els manllevà a Pere Ramada, ciutadà de Girona f 97v. G-12 f. 97

Vidal de Blanes, abat de Sant Feliu de Girona, defineix Margarida, filla de Brunissenda Jordà de Montfullà i esposa de Guillem de Bosch de Sant Gregori, dona pròpia seva, 
per 10 sous, 12 juny 1337. G-12 f. 99v

Guillem de Gàrrep, de Sant Gregori, fa procura per a plets a favor de Bernat de Devesa i Berenguer Espigoler, de Girona, 10 juny 1337. G-12 f. 99v-100v
Francesc Gispert, fill de Francesc Gispert de Serra, reconeix ser home propi del bisbe, 12 juny 1337. G-12 f. 100v-101
Guillem des Molí, de Sant Privat de Bas, promet retornar al palau episcopal un cavall penyorat per Pere de Puigrodó, clergue de Sant Corneli, desseguida que l’hagi 
abeurat, 14 juny 1337, el cavall anà a parar a Jarenc Raffí, prior de Santa Maria de Besalú f 103v. G-12 f. 101v

Guillem de Cornellà, canonge, ven a Dalmau Alió, canonge de Sant Feliu de Girona, les rendes de la capellania de Canyà per 18 lliures, 14 juny 1337. G-12 f. 102
Pere Pascalet, fill de Guillem Ros de Cassà de la Selva, remet a Ramon Albert, prevere de capítol de la Seu, les accions derivades de l’incendi d’una casa seva on hi havia els 
fruits de la pabordia de Cassà de la Seu, 18 juny 1337. G-12 f. 103

Ferrer, abat d’Amer, ven a Guillem de Rigalós, de Santa Coloma de Farners, les rendes que rep a aquest lloc i a Vidreres, per 18 lliures, 2 juliol 1337. G-12 f. 105v

El bisbe i el capítol fan procura per protestar davant de Bernat Margarit i altres cobradors del rebovatge que es cobra als homes d’església, 10 juliol 1337. G-12 f. 106rv

Francesc Cocó, clergue de Castelló, fa poder per a plets a favor de Pere Gispert, de Girona, 12 juliol 1337. G-12 f. 107
Pere de Cabanelles, de Dosquers, firma debitori al bisbe de 40 sous per raó de la firma del dot de la seva esposa Berenguera, 12 juliol 1337. G-12 f. 107v



Guillem Oliver, de Vidreres, reconeix ser home propi de la capellania de Vidreres de la Seu, 17 juliol 1337. G-12 f. 110
El bisbe reconeix a Berenguer de Palau, ardiaca d’Empordà, que aquest ha lliurat a Pere Blanc, clergue de la capella de Soler, parròquia de Sant Climent Sasebes, 36 lliures 
procedents del testament d’Arnau de Soler, ardiaca de Besalú, destinades a dotar rendes per l’esmentada capella, 23 juliol 1337. G-12 f. 111v

Els abats i priors del bisbat fan procura a favor de Pere de Sala, prior de Flix, per instar del rei que rellevi els homes d’església del bovatge i rebovatge, 26 juliol 1337. G-12 f. 112rv

Guillem de Santapau, clergue de Greixenturri, fa procura a favor de Berenguer de Gornal, de Girona, 28 juliol 1337. G-12 f. 114
El bisbe defineix Beatriu, filla de Bernat Candell de Mollet, per 2 sous 8 diners, 29 juliol 1337. G-12 f. 114
Pere Blanch, clergue de Santa Fe de Soler, parròquia de Sant Climent Sasebes, fa procura a fi de cobrar dels marmessors de Berenguer de Palau, ardiaca d’Empordà, 2.000 
sous que Arnau de Soler havia promès donar per al sosteniment del beneficiat de la capella, 30 juliol 1337. G-12 f. 114v

Gispert Fulcarà, sagristà segon de la Seu, firma rebut al bisbe de 3.000 sous en concepte de préstec, 2 agost 1337. G-12 f. 115
Guillem Lluqués, de Paret Rufí, reconeix ser home propi del bisbe i fer-li mitja lliura de cera de cens, 7 agost 1337. G-12 f. 115v

El bisbe i el capítol de la Seu venen a Vidal de Blanes, abat de Sant Feliu de Girona, les rendes del lloc de Sobirànigues, per 600 sous anuals, 9 agost 1337. G-12 f. 115v-116

El bisbe fa procura a Bernat de Xesa, sagristà del monestir d’Ullà, per instar del rei el pagament dels foriscapis del vescomtat de Bas, 12 agost 1337. G-12 f. 116rv

El bisbe firma la venda feta per Arnau de Sant Iscle, cavaller, a Bernat de Planils, cavaller, d’un terç del delme de les Olives, parròquia de Garrigoles, 8 juliol 1337. G-12 f. 117v-118

Guillem Vendrell, canonge de Sant Feliu, firma debitori a Arnau de Serarols, clergue, de 1.000 sous rebuts en préstec, 23 agost 1337. G-12 f. 120
Berenguer Ramis, jurista de Verges, firma debitori a Pere Guillem, clergue de la Seu, de 100 sous, 27 agost 1337. G-12 f. 120v
Bernat de Cruïlles, ardiaca de Besalú, firma rebut a Gispert Fulcarà de 800 sous de la capellania de Fonolleres, 5 setembre 1335. G-12 f. 124
Guillem de Bruguera, domer de Cadaqués, fa procura a favor de Guillem de Sotsplana per cobrar certa quantitat que li devia Caterina Petrussola, de Montpeller, 9 
setembre 1337. G-12 f. 124v

El bisbe concedeix llicència a Jaume Carbonell d’Abellars, parròquia de la Bisbal, per construir un molí de vent, a cens de 4 sous, 4 stembre 1337. G-12 f. 124v-125
Bernat de Balbs, prevere de capítol, firma quitació a favor de Brunissenda, viuda de Berenguer de Puigpardines, cavaller, 25 setembre 1337. G-12 f. 131v
Dalmau de Mont, canonge de la Seu, firma quitació a favor de la mateixa Brunissenda, 25 setembre 1337. G-12 f. 131v

El bisbe fa procura general a Jaume Oliver, clergue conjugat de Besalú, amb esment especial d’afers prop del veguer i el batlle d’aquest lloc, 30 octubre 1337. G-12 f. 136rv

Pere Torrò, clergue de Castelló, firma debitori a Guillem de Bruguera, rector de Cadaqués, de 100 sous, 30 octubre 1337. G-12 f. 136v
Guillem Roig, sagristà de Peratallada, atès que el seu predecessor Guillem Rafel havia donat a l’ofici de la sagristia una casa sota certes condicions, promet observar-les, 6 
novembre 1337. G-12 f. 137-138

El bisbe confirma la institució del benefici de Sant Pere de Peralada, fundat en 1335 per Pere ses Illes, del mateix lloc, del qual s’indica la dotació, 21 novembre 1337. G-12 f. 140v-141

Joan Pompià, procurador de l’abat Ermengol de Vilabertran, promet satisfer als homes d’església de Navata i Vilademuls els perjudicis causats per haver acollit Gaufred, 
vescomte de Rocabertí, excomunicat a instància d’ells, i diposita en mà del bisbe un Rosarium i un Decretum, i rep absolució de l’excomunió, 22 desembre 1337.

G-12 f. 146v

Pere Blanch, natural de Navata, promet portar fidelment als oficials eclesiàstics de València i Lleida les lletres sobre l’absolució del vescomte de Rocabertí, 3 gener (1337) 
1338. G-12 f. 147

Bartomeu Marca de Martís, parròquia d’Esponellà, cabreva a Guerau Vives, obtentor del benefici fundat a la Seu a l’altar de les Onze Mil verges per Bernat de Galliners, 
un camp dit de Bruguerol, 17 maig 1337. G-12 f. 154

Guillem Martí de Bosquerons, parròquia de Serinyà, cabreva al mateix una feixa, 17 maig 1337. G-12 f. 154
Pere de Torrent de Bosquerons, de Serinyà, cabreva al mateix un camp situat al Pla de Piles, 17 maig 1337. G-12 f. 154rv
Bernat de Xesa, sagristà d’Ulla i vicari general, comissiona Pere Jaume de Puigdot, majordom del bisbe, per absoldre Ramon Eimeric, Martí Sastre i Bernat March, 
escrivans de Girona, 11 abril 1340. G-13 f. 1 (nota)



Informacions rebudes sobre els delmes de Tordera, Lloret, Vallcanera, Castanyet i Brunyola, s.d. G-13 f. 2rv
Berenguer de Maià, sagristà de Lladó, firma debitori a Francesc de Savarrés, pellicer de Girona, de 50 sous per una pell d’anyell destinada a Ermessenda d’Hortal, monja 
de Sant Daniel, 16 gener (1337) 1338, amb dibuix d’animals fantàstics. G-13 f. 3

Francesc Moner, clergue de Vilajoan, obtentor de la capellania de Torroella de Fluvià, fa procura a favor de Pere de Puigdot i Pere de Riera, clergues, per renunciar-la, 6 
febrer 1338. G-13 f. 3v

El bisbe i el capítol, atès que Dalmau de Pujals prevere de capítol, havia fundat en testament de 1328, dos beneficis a la Seu i uns aniversaris, a més d’una llàntia a l’altar 
de Sant Llorenç, situat al sepulcre de dita església, i una almoina d’un diner a 200 pobres, dotat tot amb 6.000 sous, però que de la suma no se n’han pogut recuperar sinó  
2.742 sous que són ja invertits i altres 1.976 sous per invertir, de manera que falten 2.238 sous per als 6.000, atès que es va disposar que no es fundessin beneficis a la Seu 
sinó  amb 300 sous de renda, disposen que s’afegeixin a les rendes els terços i foriscapis, que els beneficiats donin 240 diners a 240 pobres i reben de dits beneficiats la 
promesa de complir els precedents estatuts, 19 febrer (1337) 1338.

G-13 f. 7-8

Els abats Ramon de Camprodon i Ferrer d’Amer firmen debitori a Ramon Albert, prevere de capítol, de 1.500 sous dels que han estat aplegats per a la celebració del 
concili de Tarragona, 28 febrer (1337) 1338. G-13 f. 8v

El bisbe, en presència del seu notari Guillem Vendrell, nomena notari Ramon Gil, 28 febrer 1338. G-13 f. 9

Els abats i priors de la diòcesi fan procura a favor de Ramon, abat de Camprodon i Pere de Sala, prior de Flix, per al concili provincial, 27 febrer (1337) 1338. G-13 f. 10rv

Testament de Guillem Peixater, clergue de la capella de Sant Salvador de Gironella, que fa diversos llegats i institueix hereus els pobres mendicants, 20 febrer (1337) 1338. G-13 f. 11

Constança de Santa Eugènia, cambrera de Sant Daniel, fa procura a favor de Guillem Lledó, domer del mateix monestir, 6 març (1337) 1338. G-13 f. 11v
Pere Esteve i Ramon Albert, preveres de capítol, aproven els comptes de la marmessoria de Dalmau de Pujals, prevere també de capítol, del qual s’enumeren els deutes 
pendents, 11 març 1338. G-13 f. 12v-13v

Arnau de Coma, de la Mota, es fa home propi de la pabordia d’Agost de la Seu en mà de Jaume de Trilla, paborde, per haver entrat al mas Tornavells de Cartellà, 11 març 
1338. G-13 f. 13v

Berenguer Cassà, sagristà de Madremanya, i Pere Mallol, de Pedrinyà, pabordes de la confraria de Sant Joan de l’Erm, parròquia de Juià, presenten Bonanat Canader per 
al benefici de la confraria, 14 febrer (1337) 1338. G-13 f. 15rv

Pere de Coll, de Sords, firma rebut a Ramon de Caselles, del mateix lloc, de vestits a raó de 14 sous la cana, d’Alamanda, germana d’aquest i esposa del primer, 23 març 
1338. G-13 f. 15v

Ramon, prior de Lladó i vicari general, aprova als marmessors de Pere Gaufred, draper de Banyoles, els comptes de la marmessoria, en els quals s’inclou llista de deutors 
en català, 23 març (1337) 1338. G-13 f. 20-21v

El bisbe defineix Sibil·la, filla de Ferrer de Guàrdia, de Paret Rufí, per 2 sous 8 diners, 16 abril 1338. G-13 f. 22
Bernat Tomàs, mestre de les escoles de gramàtica de la Seu, fill i hereu de Pere Tomàs i de Raimunda, de Peralada, fa procura a favor del seu germà, Guillem Tomàs, per 
recuperar certes robes, 16 abril 1338. G-13 f. 22rv

Guillem de Vilar, beneficiat de Cabanes, promet fer a Navata el servei de Pere de Pols, mestre de l’escola de gramàtica de Sant Feliu de Girona, amb salari de 9 lliures 
anuals, 16 abril 1338. G-13 f. 27v

El bisbe defineix Guillema, filla de Guillem de Bell-lloc, de Paret Rufí, per 2 sous 8 diners, 16 abril 1338. G-13 f. 14
Pere des Mor reconeix ser home propi del bisbe per haver entrat al mas de Serra, del que no s’assenyala la parròquia, 17 abril 1338. G-13 f. 24
Ramon de Pujol, de Capsec, reconeix tenir pel bisbe una part del delme de Tregorà, 22 abril 1338. G-13 f. 24v
Bernat Guillem, domer d’Espolla, ven a Castelló Joan, sagristà de Sant Climent Sasebes, la renda del seu benefici per 7 lliures anuals, amb obligació del comprador de 
pagar drets de visita i fer la cura, 24 abril 1338. G-13 f. 25

Ramon de Santapau, sabater d’Olot, promet a Jaume Bramon, sagristà d’Olot, que li pagarà cada any 20 sous per a celebrar misses a l’altar de Sant Jaume, de Sant Esteve 
d’Olot, fundades per la seva tia Berenguera, esposa de Bernat Cosidor, 24 abril 1338. G-13 f. 25v

Ramon de Catllar, marit de Marquesa, hereva de Pere de Cals, promet pagar 1.000 sous deixats per aquest per distribuir als pobres, 6 maig 1338. G-13 f. 27v
Guillem Massot, fill de mestre Ramon Massot de Tarragona, firma rebut al bisbe de 47 sous de despeses processals, 2 maig 1338. G-13 f. 28



Pere Figuera, de Sant Sadurní, home propi del bisbe, li promet no perjudicar els seus drets tot exercint l’ofici de saionia del veguer de Girona, 2 maig 1338. G-13 f. 28rv

El bisbe aprova els comptes de la marmessoria de Berenguer de Noguera, clergue de Vilanna, 16 maig 1338. G-13 f. 29
Pere, fill de Dalmau de Guardiola, firma rebut a Arnau de Palol, tresorer de la Seu, de 100 sous que li havia llegat Pere d’Omal, canonge de Sant Feliu de Girona i oncle seu, 
8 maig 1338. G-13 f. 29v

Albert Ferrer, clergue de Pujals dels Pagesos, defineix a Climent de Trilla, clergue de Girona, les ferides que aquest li havia causat, 11 maig 1338. G-13 f. 29v

El bisbe firma a Bernat de Pomer, de Camprodon, dues parts del delme del mas de Salets de Llanars, que aquest té per compra feta a Pere Corona, 2 maig 1338. G-13 f. 30v

Bartomeu de Cruquella, criat del bisbe, lliura a Jaume Estraquet, clergue de la parròquia de Santa Maria de Bell-lloc, un calze de plata que havia estat pres, 22 maig 1338. G-13 f. 30v

El bisbe, atès que Perpinyà Ullastre de Llançà, en testament de 1281, disposà que es destinés la seva casa, situada prop del mas Salvet, a hospital de pobres, i deixà també 
un camp, i atès que el bisbe és executor de darreres voluntats, ven l’esmentat camp a Guillem Ferriol, pel preu de 60 lliures, de les que 30 s’han d’aplicar a la construcció 
de l’hospital i 15 són del monestir de Sant Pere de Rodes en concepte de terç, 13 maig 1338.

G-13 f. 31-32

Guillem de Puig, de Bàscara, firma rebut al bisbe de 16 lliures, en esmena d’injúries que li havia fet Bord de Rocabertí, 23 maig 1338. Arnau Joan de Bàscara rebé pel 
mateix motiu 31 lliures 2 sous f 82v. G-13 f. 32

Joan Pompià, domer de Cassà de la Selva, ven a Berenguer de Viladecans, prevere de Sant Feliu de Girona, les rendes del seu benefici per 22 lliures anuals, 11 maig 1338. G-13 f. 32rv

El bisbe dispensa Ramon de Salvanyà d’edat per a un benefici de la Seu, i, per mitjà de Pere Fresolf, majordom seu forà, l’absol d’haver entrar a Sant Daniel, 25 maig 1338. G-13 f. 34

Gispert Fulcarà, sagristà segon de la Seu, i Guillem Cavaller, claver de la mateixa, fan conveni sobre les misses matinals de certes festes recentment establertes que 
s’enumeren, 8 juny 1338. G-13 f. 38rv

Bartomeu Garriga promet fer el servei de Guillem Mallol, sagristà de Medinyà, amb sou de 8’5 lliures anuals, 27 maig 1338. G-13 f. 38v

El bisbe i el capítol fan procura a Bonanant Rossellich, de Barcelona, i Jaume Bedós, clergue de Girona, per a certa causa davant l’oficial de Barcelona, 9 maig 1338. G-13 f. 39

El bisbe, atès que Arnau de Palol, cavaller, havia fundat el benefici de Santa Maria de Sant Daniel, i que l’abadessa, en 1313 havia cedit els béns a l’obtentor del benefici, 
ratifica la cessió, 20 maig 1338. G-13 f. 39v-40

Pere Fresolf, majordom forà del bisbe, i castlà del castell de Dosquers, ven la aquesta castlania a Bernat s’Aulina, teixidor de Besalú, per 100 sous anuals, 2 juliol 1338. G-13 f. 40rv

El bisbe defineix Bernat Cot d’Ultramort, home propi seu, per 105 sous, 4 juliol 1338. G-13 f. 40v
El bisbe, atès que Guillem de Mitjavila, clergue, havia mort intestat, ven a Guillem de Pedró, de la Bisbal, una casa que havia estat d’ell, situada a la Bisbal, pel preu de 17 
lliures 15 sous, 2 juny 1338. G-13 f. 44rv

Guillem de Font reconeix tenir pel bisbe un delme que rep a Sant Miquel d’Avellanacorba, indrets de Rovira des Quer, ses Feixes, sa Quera i Resclusanys, 9 juny 1338. G-13 f. 45

Bertran de Mont-rodon, canonge de la Seu, ven a Bernat de Llémena, clergue, dit en Pantaleu, la capellania de Palau-sator pel preu de 12 lliures anuals, 13 juny 1338. G-13 f. 45v

El bisbe, atès que Berenguera, viuda de Guillem d’Olmeda, de Llançà, havia instituit hereus els pobres cas de morir sense fills, com s’esdevingué, i que Ponç Bastit de 
Llançà diu tenir dret a l’herència, li cedeix l’herència per 15 lliures que haurà de donar als pobres, 17 juny 1338. G-13 f. 46v-48

El bisbe reconeix a Ramon Albert, llevador de la talla feta per pagar Bertramin i Enric d’Aste, legats del papa al rei, haver rebut 34 lliures 13 sous que envià a Barcelona en 
282 florins, per contribuir a les seves despeses, 8 sous per despeses de tramesa, 117 lliures 10 sous pagats a l’arquebisbe per provisió que féu als legats, 60 sous per la 
tramesa d’aquesta quantitat, 158 sous pel viatge de dit Ramon Albert a Tarragona a revisar els comptes, i 41 lliures 11 sous per despesa de 4 dies dels legats dins de la 
diòcesi, retornant a la cúria romana, i altres quantitats que pugen en total a 214 lliures 5 sous, 16 juny 1338.

G-13 f. 48v-49

Guillem Vendrell, canonge de Sant Feliu de Girona, firma rebut als marmessors de Ramon d’Aguilars, canonge de Vic, de 8 florins que aquest li devia, 20 juny 1338. G-13 f. 51



El bisbe declara extingida la vicaria curada de la Seu i detalla les obligacions de cura d’ànimes del sagristà segon de la mateixa església, 27 abril 1338. G-13 f. 52-53v

Pere Salvà, batlle de Sant Andreu Salou, es posa pena de 200 sous si tingués tracte amb certa dona, 7 juliol 1338. G-13 f. 54

El bisbe firma rebut a Berenguer Cervià i Jaume d’Hospital, notaris seus, de 6.000 sous, pels que els havia venut les rendes de la cúria de l’oficialat, 8 juliol 1338. G-13 f. 54

El bisbe defineix Anglesa, filla de Guillem de Mitjavila, de Dosquers, per 2 sous 8 diners, 8 agost 1338. G-13 f. 60v
El bisbe defineix Berenguer Cornell de Corçà, per 100 sous, 31 juliol 1338. G-13 f. 62
Guillem Vendrell, canonge de Sant Feliu de Girona, firma rebut al bisbe de 1.000 sous que aquest li ha prestat, 4 agost 1338. G-13 f. 63
El bisbe, atès que Guillem de Boixols, de Montagut, ha venut a Dalmau Faja de Castellfollit i Bertran de Masó per 8.000 sous el delme de Solà, parròquia de Montagut, del 
qual s’enumeren els masos, dona la seva firma, 28 juliol 1338. G-13 f. 63v-65

Pere Valença, de Tarasac, bisbat d’Elna, questor de Santa Bàrbara de Pruneres, promet al bisbe que en endavant no portarà pintures ni lletres falses, 13 agost 1338. G-13 f. 66v-67

Guillem Vendrell, canonge de Sant Feliu de Girona, fa procura general a favor del seu germà, Ramon Vendrell de Barcelona, 14 agost 1338. G-13 f. 67rv
Ramon Pere de Jafre i el seu germà Pere Pere, clergue de Corts, convenen per mediació d’Huguet de Bordils, cavaller, que aquest definirà al primer les ferides causades i 
en rebrà 100 sous, 21 agost 1338. G-13 f. 68v

El bisbe, com a marmessor del bisbe Gastó de Montcada, fa pesar per Arnau Vidal, argenter de Girona el bàcul del difunt, que resulta fer 17 marcs dues unces al cap i 10 
marcs i mig al bastó, compresa la fusta i ferro; l’argenter creu que la plata sola pesa 7 marcs, 25 agost 1338. G-13 f. 69

El bisbe defineix Guillema, filla de Ramon d’Esperapans, de Dosquers, per 2 sous 8 diners, 25 agost 1338. G-13 f. 69v
Pere de Sala, prior de Flix, presenta lletres patents del cardenal Gaucelm, bisbe d’Albano i penitencier papal a favor de Guillem Esteve, sagristà de Sant Esteve de Guialbes, 
que, a instigació de Guillem de Lledó, domer de Sant Daniel, havia causat perjudicis a la casa de Pere de Miars, clergue del mateix monestir, i insta la seva absolució 
d’irregularitat, 12 octubre 1338.

G-13 f. 72

Presentació de Bernat Toscà per al benefici novament fundat per Jaume Fornells, mercader de Sant Feliu de Guíxols, en aquest lloc, 25 agost 1338. G-13 f. 73
Jaume de Viladevall, sagristà de Vilafreser, atès que la capella de Sant Llorenç de Perles de la seva parròquia és molt distant i dificultosa d’atendre, la lliura a Pere Bernat 
de Perles, que té el mas pròxim a la mateixa, amb dret d’administrar-la, i salari d’una copa d’oli anual, 22 agost 1338. G-13 f. 76v- 77v

Ramon de Costa, d’Esponellà, firma rebut al bisbe de 38 sous que li devia Ramon de Masó, fill de Ramon Arnau de Masó, batlle de Crespià, en concepte de salari, 22 agost 
1338. G-13 f. 78

Pere Vives, de Viladesens, reconeix ser home propi de la pabordia de gener de la Seu, 22 agost 1338, era a la presó del palau episcopal i fou donat a manlleuta 9 agost f 
82v. Notar que l’ordre cronològic d’enregistrament no s’observa gaire. G-13 f. 78v

Guillem d’Escala, sagristà segon de Sant Feliu de Girona, fa procura a Berenguer Hostèn, de Perpinyà, Bernat de Vall-llobera, apotecari de Perpinyà, i Berenguer Vendrell, 
per a una causa davant l’abat Bernat d’Arles contra Bartomeu Vendrell i altres de Vic sobre un rescripte papal, 12 setembre 1338, composaren per 100 sous f 81v.

G-13 f. 80v-81

El bisbe autoritza Bernat Massanet, notari de Girona, a establir un camp situat al pla de Girona, prop del camí de Barcelona, que havia estat del mas Bisbal del pla, 14 
setembre 1338. G-13 f. 83rv

Pere Dalmau, clergue de la Pera, presenta, com a títol per ordenar-se una promesa de Guerau de Cervià, que obliga els fruits del mas Dalmau de la Pera, 18 setembre 
1338. G-13 f. 83v-84

El bisbe, atès que Arnau de Pedró, tresorer del bisbe de Magalona, ha fet construir un hospital a la seva casa de la Pera amb sis llits, que és a cura del seu germà, Salvador 
de Pedró i de l’esposa d’aquest, Guillema, i que Guillem Isern, clergue de Monells, ha assignat 15 sous de cens, l’aprova, 4 setembre 1338.

G-13 f. 84rv

Pere Maçana, dit en Soca, de Marenyà, insta l’execució d’absolució obtinguda de Joan Fabre, penitencier papal, per ferides causades a Berenguer Savanera, prior de la 
capella de Bellcaire, i el perjudicat defineix els perjudicis per 3.000 sous, que en part es satisfan amb prestació personal de dit Maçana a la capella, 18 setembre 1338.

G-13 f. 86v-90

Arnau Torroella, procurador de Bernat de Vilategmar, rector de Vinaixa (Tarragona) i capellà de Vilanova, firma rebut a Bartomeu de Cruquella, ciutadà de Girona, de 12 
reals d’or de França i 100 sous en diners blancs de plata, 30 setembre 1338. G-13 f. 92



El bisbe aprova a Bernat Martí, clergue de Sant Feliu de Girona, els comptes que aquest presenta com a procurador fiscal seu, 12 octubre 1338. G-13 f. 95
Pere de Callicó, clergue, promet fer el servei de l’església de Sils, i el rector li promet 100 sous, les ofrenes, les misses de difunts, els menjars dels borders i les gallines dels 
menjars dels masovers, 12 novembre 1338. G-13 f. 97

El bisbe reconeix a Pere Gironès, beneficiat de Sant Jaume de Mallorca, que amb consentiment seu ha comprat els fruits de Bernat Pagès, domer de Maçanet, condemnat 
a 5 anys de presó a Rupià per haver mort Francesc de Llémena, clergue de Maçanet, i que ha rebut 500 sous dels 1.000 que li deu dit Pagès, 16 octubre 1338.

G-13 f. 97v

Ferrer de Fàbrega, de Constantins, es contracta amb el bisbe, per 30 sous anuals, aliment i vestit, 22 octubre 1338. G-13 f. 98v
Castelló de Coll, regent de l’escola de cant de la Seu, es dona per ben pagat del bisbe per haver ensenyat cant a Marc de Mont-rodon, nebot del prelat, Guillem Ramon de 
Calders, Bernat de Bellveí, Bernat Cunit i Bernat Ramon Avià, tots de casa del bisbe, 24 octubre 1338. G-13 f. 99

Joan Frigola de la Bisbal, fa procura a fi d’obtenir absolució d’excomunió per haver apedregat Bernat de Llach, prevere de capítol, 22 octubre 1338. G-13 f. 100
Pere Jaume de Puigdot firma rebut als marmessors de Ferrer de Mont-rodon de 24 sous que li devia en concepte de préstec, 6 novembre 1338. G-13 f. 103
Pere Barceló, d’Olot, insta l’absolució d’excomunió incorreguda per no haver fet una paret entre la seva casa i el cementiri d’Olot, 13 novembre 1338. G-13 f. 103v
L’abat Guillem de Sant Pere de Galligants, atesa la pobresa del seu monestir, amb llicència del bisbe s’absenta del mateix amb reserva de 2.000 sous anuals, 14 novembre 
1338. G-13 f. 104rv

El bisbe firma a Berenguer Ferrer de Corçà una casa que aquest ha heretat de Guillema Maçot, del mateix lloc, per 10 sous, 18 novembre 1338. G-13 f. 104v-105
Bernat Huguet, clergue d’Ullà, firma debitori a Pere Guillem del mateix lloc, de 23 sous de jornals de cavar, 11 novembre 1338. G-13 f. 105
Joan Flandí, de Vilatenim, ofereix satisfacció per haver ferit Pere Papí, domer del lloc, 24 novembre 1338. G-13 f. 107rv
El bisbe, atès que Sança, viuda de Ramon Albert, ciutadà de Girona, havia llegat a l’Almoina del Pa un delme de Vilobí, i que la mateixa Almoina en té d’altres a Santa 
Maria de Camós, Ermedàs, parròquia de Brunyola i Serinyà, els firma a Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, a cens de 40 sous i prestació de 100 sous per cada nou 
paborde, 28 novembre 1338.

G-13 f. 1207v-108

Guillem de Canet, de Canet d’Adri, firma rebut al bisbe de 230 sous, preu de 200 alzines del seu bosc de Tremoleda que aquest li ha comprat, 26 novembre 1338. G-13 f. 108

El bisbe confirma la concòrdia passada entre ell mateix i el rector de Rocabruna, d’una part, i el bisbe d’Elna, el rector de Prats de Molló i Guillem Ginebrosa, capellà de la 
Mare de Déu del Coral, que no s’insereix, 3 octubre 1338. G-13 f. 109

Pere Otger, clergue de Pals, firma rebut als marmessors d’Arnau Pelegrí, clergue de Girona, de 6 lliures que aquest li devia, 27 novembre 1338. G-13 f. 109v
El bisbe defineix Guillem de Vergerol, fill de Jaume de Vergerol de Dosquers, home propi seu, per 30 sous, 27 novembre 1338. G-13 f. 110
Guillem de Llapart, beneficiat de Santa Maria de Bordils, estableix a Arnau Mestre, del matex lloc, un olivar situat al terme de Bordils a cens de dues copes d’oli i obligació 
de que els seus hereus es facin homes propis seus, 26 novembre 1338. G-13 f. 114

El bisbe absol cautelarment d’excomunió l’abat Guillem de Sant Pere de Galligants i li dona llicència per absentar-se del seu monestir, 26 novembre 1338. G-13 f. 114

Pere Vidal, clergue de Sant Martí de Canyà, firma rebut a Guillem de Sotsplana d’un breviari complet, que és propi de l’església de Canyà, 8 desembre 1338. G-13 f. 118

Guillem de Santvicens, canonge de la Seu, firma debitori a Ponç Malarç i Ramon Guerau, drapers, de 102 sous, preu de robes que els ha comprat, 11 desembre 1338. G-13 f. 118v

Bernat de Torrent, clergue de Girona, remet a Bernat de Vilar, mercader, totes les demandes que pugués fer-li per haver-lo pres, i promet comparèixer en judici cas 
d’eventuals demandes de Bernat de Vilagran de Girona, Guillem de Castell de Fornells i Arnau de Forabosc, mercader de Girona per raó d’uns «parenostres», una roba de 
cotó i cert cuiram, 16 desembre 1338.

G-13 f. 119v-120

Arnau Ferran de Vilafranca, apoderat de Bernat de Pedra, escrivà reial, firma rebut al bisbe de 5.831 sous, part del subsidi de 12.000 lliures promeses pel concili de 
Tarragona al rei difunt Alfons, 14 desembre 1338, amb rebut de 169 sous més per la pabordía de Vidal de Vilanova f 121, de 130 sous de la capellania de Blasco de Luna f 
122, i de 270 sous de les capellanies de Bernat de Camós, prevere de capítol f 122v.

G-13 f. 120rv

Berenguer de Camps, de la Pera, i na Bonmatí, esposa de Berenguer Tomàs d’Ultramort firmen debitori al bisbe de 100 sous, rebuts en préstec, 18 desembre 1338, amb 
fermança de dit Tomàs f 123v. G-13 f. 121v

Els confrares de Santa Maria de Figueres presenten Pere Calví per al benefici que acaben de fundar, 22 desembre 1338. G-13 f. 122v-123



Bernat Margarit, ciutadà de Girona, firma rebut al bisbe de 30 lliures, que té en comanda, 3 gener (1338) 1339. G-13 f. 131
Bernat Prim, de Vilanova, promet que, si els obrers de Vilanova li fan cap demanda per la reconciliació del cementiri d’aquest lloc, on ell ferí Ponç Tina, clergue, la 
satisfarà, 9 gener (1338) 1339. G-13 f. 131v

Pere Amat, clergue de la capella de Bellcaire, d’una part, i Berenguer Savanera, clergue, i Guillem Vicenç, escolà de la mateixa capella, de part altra es prometen 
mútuament no fer-se mal, sota pena a l’arbitri del bisbe, 16 gener (1338) 1339. G-13 f. 134v-135v

Vidal de Vilanova, paborde de Castelló a la Seu, promet vendre legalment allò que extreurà de la Bisbal, o bé lliurar-ho a Vidal de Blanes, abat de Sant Feliu, 16 gener 
1339. G-13 f. 135v

Bertran de Mont-rodon, canonge de la Seu i capellà de Vidreres, defineix Francesca, filla de Ramon Ribot de Vidreres, dona pròpia de la capellania, per 2 sous 8 diners, 16 
gener 1339. G-13 f. 137

Pere Mateu, procurador de Ramon d’Empúries, procurador general del comtat, compareix a citació del bisbe en l’afer de donar a Guillem de Vilaüt possessió de Canelles 
en perjudici del prior d’Ullà, 17 gener 1339. G-13 f. 137-138

El bisbe defineix Francesc d’Illa, de Dosquers, home propi seu, per 40 sous, 19 gener 1339. G-13 f. 138rv
Joan de Casals, domer de la Pera, ven a Ponç de Finestres, del mateix lloc, els fruits del seu benefici per 16 lliures, 21 gener 1339. G-13 f. 139v-140
Aprovació dels comptes de la marmessoria d’Elicsenda, viuda de Simó de Rocabruna, de Peralada, que havia fet diversos llegats per a pobres i dotació de donzelles, així 
com per a la la construcció d’una capella, 27 gener (1338) 1339. G-13 f. 140v-142v

Pere Romaní, notari de Sant Llorenç de la Muga, que ha fundat en aquesta parròquia el benefici de Sant Ponç, presenta per al mateix Guillem Sala, cosí seu, 28 gener 
(1338) 1339. G-13 f. 143v-144v

Ramon Palafrugella i altres síndics dels homes de la Bisbal firmen debitori al bisbe de 180 sous, rebuts en préstec, 2 febrer (1338) 1339. G-13 f. 148
El bisbe confereix el priorat de Sant Vicenç de Roca, de l’orde de Sant Agustí, a Ramon ça Fàbrega, canonge del mateix monestir, 6 febrer (1338) 1339. G-13 f. 150
Francesc Dalmau, procurador de la talla feta entre els homes d’església del terme de Vilademuls per l’afer del bovatge, firma rebut a Bernat de Bosc, clergue col·lector de 
la mateixa talla, de 100 sous, 9 febr 1339. G-13 f. 150v

Berenguer Ramon, domer de Pontós, firma rebut a Guillem de Bruguera, rector de Cadaqués, de 100 sous rebuts en préstec, 17 febrer (1338) 1339. G-13 f. 150v-151
Berenguer de Vilarodona, de Castelló, reconeix ser home propi del bisbe, com a fill d’Arnau de Vilarodona, de Dosquers, i fer-li mitja lliura de cera de cens, 19 febrer 
(1338) 1339. G-13 f. 151rv

El bisbe nomena notari de la seva cúria Berenguer Cervià, 25 febrer (1338) 1339. G-13 f. 152v-153
Joan Sadurní de Rocamaura, diòcesi d’Avinyó, procurador de Bernat Riquer, canonge d’Osca i capellà d’Ordis, firma rebut a Pere Esteve, clergue, també procurador de dit 
Riquer, de 43 escudats d’or, a raó de 19 sous 4 d. cada un, fruit de la capellania susdita, 3 març (1338) 1339. G-13 f. 155

Ermessenda, filla de Ramon Bernat, d’Aiguaviva, es fa dona pròpia d’Hug de Fonollet, canonge, i de la seva pabordia de desembre per haver entrat al mas Bou d’Aiguaviva, 
3 març 1339. G-13 f. 155rv

Jaume Martí, clergue d’Elna, que ha rebut concessió papal de benefici, fa procura a Bernat de Tasarac, físic, Joan Ferrer, clergue, Ramon Molina, vicari de la Seu, Bernat 
Toronell, clergue i Pere Bernat, mestre de gramàtica de l’escola de la Seu, per acceptar el mateix benefici, 1 abril 1339. G-13 f. 160-161

Jaume Eimeric, clergue tonsurat de Porqueres, promet comparèixer davant el bisbe per haver atacat a espasa alguns de Banyoles, 27 març 1339. G-13 f. 161
Arnau de Tres s’Església, clergue de Santa Bàrbara de Pruneres, promet estudiar gramàtica durant dos anys, 27 març 1339. G-13 f. 161

El bisbe i el capítol, atès que la pabordia de Castelló està obligada per Vidal de Vilanova al mateix capítol, en prenen l’administració directa, 29 març 1339. G-13 f. 161v-162

El bisbe, que en visita de 1335 havia trobat el monestir de Vilanera mancat d’abadessa i havia nomenat Maria de Soler administradora, atesa la malaltia d’aquesta, 
encomana l’administració a Felipa de Soler, 10 març (1338) 1339. G-13 f. 168-169

Deuloféu, fill de Pere Deuloféu, de Sant Feliu de la Garriga, promet satisfer 100 sous que el seu pare havia de pagar, com a marmessor que havia estat de Pere de Trilla, de 
Marenyà, 20 març (1338) 1339. G-13 f. 170rv

El bisbe i el capítol, atès que Jaume d’Olost, veguer, perjudica la jurisdicció eclesiàstica, fan procura a Dalmau d’Església i Ramon Gili, clergues, per protestar, 7 abril 1339. G-13 f. 172-173

Pere Fresolf, majordom del bisbe, firma rebut a Berenguer de Bassa, de Riurans, parròquia de la Pera, de 50 sous del seu germà difunt, Berenguer(!) de Bassa, 27 abril 
1339. G-13 f. 176



Guillem Mallol, sagristà de Medinyà, ven a Pere de Valls, clergue del mateix lloc, les rendes del seu benefici per 12 lliures, 7 maig 1339. G-13 f. 176rv

Pere Bertran, beneficiat de Sant Miquel del Fai, bisbat de Barcelona, presenta a Bertran de Mont-rodon, rector de Caldes de Montbui lletres de fra Joan, penitencier 
papal, que l’absolen de concubinatge, violència, jocs il·lícits i negociació i en rep l’absolució, 4 maig 1339, altra per Domènec de Mayans, beneficiat de Cardedeu f 178-
179; altra de Berenguer Mascaró, beneficiat de Bell-lloc (Barcelona) f 179rv; altra de Guillem Blanch, domer de Cardedeu f 179v-181.

G-13 f. 176v-178

Fra Pere de Sala, vicari general, atès que alguns èmuls de Guillem Vendrell, canonge de Sant Feliu de Girona, diuen que, a causa de la deformitat d’una mà no pot celebrar 
sense escàndol, després d’examinar-lo, el declara hàbil, 28 abril 1339. G-13 f. 181-182

Pere Jaume de Puigdot, rector de Viladrau, ven a Pere de Vilacís, clergue, els fruits del seu benefici, per 500 sous bar., amb càrrec al comprador de tota mena de subsidis, 
dècimes, talles i visites, 1 juny 1339, dit Vilacís féu procura a Guillem de Puig, clergue de Vic, per administrar el benefici f 184v-185v. G-13 f. 183-184

Ramon Gil, procurador del bisbe, empara als marmessors de Bernat de Reixach de Banyoles el delme de Campmajor, 10 juny 1339. G-13 f. 184rv
Pere Rossell, de Cervera, procurador de la quèstua de Santo Spirito in Sassia de Roma, impetra del bisbe per tres anys el privilegi acostumat a fi de fer col·lectes, 9 juliol 
1339. G-13 f. 187

Ramon, abat de Camprodon, qoe posseeix la casa d’Arnau Pelegrí, situada al Mercadell de Girona, que afronta a orient al carrer i al forn de Sobreportes, a migdia amb 
carrer, a nord amb la capella de les Puelles i l’hospital de l’almoina d’en Fontclara i a ponent amb la casa de l’almoina de Ramon de Cornellà, metge que fou, renuncia a 
una petició contra els marmessors de dit Pelegrí, 16 agost 1339.

G-13 f. 193rv

Els confrares de Santa Maria de Gaüses presenten Pere Eimeric per al seu benefici, 20 febrer (1338) 1339. G-14 f. 2
Francesc de Palomar, tenidor del mas Palomar de Vila-romà, insta del bisbe la pròrroga de termini per satisfer les injúries de Ramon de Palomar, difunt, 20 març (1338) 
1339. G-14 f. 2rv

El bisbe, a requisitòria de Ramon de Gornal, ciutadà de Girona, ordena a Jaume d’Hospital, procurador de Guillem de Sorribes, que té el segell de la cúria, que no segelli 
escriptures fins que s’hagin satisfet a dit Gornal els seus drets, 18 abril 1339. G-14 f. 4

El bisbe, atès que Joan Caylors, clergue de Torroella de Montgrí, fou en un avalot contra en Castellarnau, cavaller i causà ferides, li remet el delicte per 200 sous bar., 6 
abril 1339, nou enregistrament f 13rv. G-14 f. 4v-5

El bisbe mana a Pere de Sala, prior de Flix, vicari general, i a Berenguer Cervià i Francesc de Camps, notaris d’aquest, que no actúin com a tals, 19 abril 1339. G-14 f. 5rv

El bisbe i el capítol concedeixen a Francesc de Terrades, jurista síndic del capítol, la porció de pa canonical, 19 abril 1339. G-14 f. 5v

Jaume Colom, sagristà de Vila-sacra, firma debitori al bisbe de 400 sous per raó de la firma donada al monestir de Bell-lloc del delme de Sant Julià dels Torts, 21 abril 1339. G-14 f. 5v-6

El bisbe defineix Maria, filla de Pere Ferrer, de Crespià, per 2 sous 8 diners, 28 abril 1339. G-14 f. 6v
El bisbe i el capítol fan procura a favor de Vidal de Blanes, abat de Sant Feliu de Girona, i Guillem Torrelles, canonge, per al concili de Tarragona que ha de tractar del 
subsidi de 12.000 lliures per al rei, 21 abril 1339. G-14 f. 7

El bisbe, atès que havia nomenat vicari general Ramon, prior de Santa Maria de Lladó, i més tart havia conferit el mateix càrrec a Pere de Sala, prior de Flix, acte amb el 
qual entenia revocar el primer nomenament, declara explícitament revocat el nomenament de dit prior com a vicari general, 30 abril 1339.

G-14 f. 10

Arsenda, priora, i les monges de Valldemaria, admeten a la seva comunitat Sança, filla de Pere d’Altariba, del bisbat de Vic, amb dissentiment de Constança de Conanglell i 
Alamanda i Elicsenda de Sau, 8 maig 1339. G-14 f. 10rv

El bisbe, atès que Guillem d’Avinyó, cavaller, ha donat al monestir del Bell-lloc la meitat del delme de Sant Julià dels Torts, que es considera que rendeix 120 sous anuals, 
amb llicència de l’arquebisbe l’amortitza a cens de 10 sous i 50 sous qa satisfer per cada nova priora, 14 juliol 1339. G-14 f. 10v-11v

Bonanat de Santjoan, jurista d’Ullà, firma debitori al bisbe de 1.000 sous, per raó d’una composició feta amb el mateix bisbe per ell i el seu fill Domènec sobre excessos 
comesos, 25 maig 1339. G-14 f. 13v

El bisbe, que ha rebut denúncia contra Bonanat de Santjoan, jurista d’Ullà, i el seu fill Domènec, que haurien ferit Guillem i Bernat Bovet d’Ullà, i colpejat altres veïns, els 
defineix el delicte per 50 lliures, 25 maig 1339. G-14 f. 13v-14

Pere de Canet, capellà de Galliners, ven les rendes de la capellania a Guillem d’Alou, sagristà del lloc, per 15 lliures, 8 juny 1339. G-14 f. 14v
El bisbe fa lliurar a Ramon de Gornal, ciutadà de Girona, una lletra d’apel·lació al papa, 8 juny 1339. G-14 f. 15



Guillem d’Aguiló, cavaller de Castelló, firma debitori al bisbe de 150 sous pel lluïsme del delme dit de Salsano, parròquia d’Ullastret que té per llegat del seu nebot, 
Berenguer d’Aguiló, 11 uny 1339. (Al marge, de lletra del s. XVIII; «Decima de Valloses Vellosos en Ullastret»). G-14 f. 15v

Guillem de Bruguera, rector de Cadaqués, ven a Pere Moragues, prevere natural de Roses la seva rectoria i capellania, amb dret a ús d’una seva casa, per 100 lliures 
anuals, 17 juny 1339. G-14 f. 16-17

El bisbe i el capítol fan procura a favor de Guillem de Cornellà i Guillem de Torrelles per al concili provincial a celebrar a Barcelona, 19 juny 1339. G-14 f. 17v-18
Els abats i priors de la diòcesi fan procura a favor de Ramon, abat de Camprodon, per al mateix concili, 19 juny 1339. G-14 f. 18-19

Els abats Ramon de Banyoles i Dalmau, de Roses, firmen debitori al bisbe de 40 lliures, rebudes en préstec per a despeses del concili provincial, 19 juny 1339. G-14 f. 19v

Pere de Maçanella es fa donat de Santa Maria del Fau, 20 juny 1339. G-14 f. 19v-20
Guillem de Cornellà, canonge, firma rebut a Bernat de Cornellà, ardiaca de la Selva, de 5.100 sous rebuts en préstec, 23 juny 1339. G-14 f. 20v

El bisbe, a l’abat d’Amer. Atès que fra Bernat Molina, monjo del monestir, ha comés crims, pels que havia estat empresonat al palau episcopal, i ha escapat de la presó, 
s’ha fet mereixedor de ser deposat de l’orde sacerdotal; es mana donar possessió a Guillem Goy d’un benefici d’Amer que tenia, 13 agost 1339.

G-14 f. 21-22

El bisbe, atès que Francesc de Palomar, ciutadà de Barcelona, ha comprat el mas de Palomar, i que li és perjudicial de fer residència personal en ell, li prorroga per 10 anys 
el termini de fer-la o de posar-hi un fill que sigui home propi del bisbe; durant aquest termini pagarà 30 sous de cens, 27 agost 1339.

G-14 f. 22v-23

Bernat Caragol de Crespià reconeix ser home propi del bisbe i fer-li mitja lliura de cera de cens, 8 juliol 1339. G-14 f. 23v
El bisbe estableix a Ramon Bofill de Vila-romà la coromina del castell de Vila-romà, que havia restat sense tenidors i és erma, de manera que necessita ser dessecada, a 
tasca, per 30 lliures d’entrada, 14 juliol 1339. G-14 f. 25rv

El bisbe estableix a Francesc Ballester la notaria de la Bisbal, amb dret a posar substitut, a cens de 60 sous, 30 agost 1339. G-14 f. 26v-29

El bisbe, renovant un estatut fet pel seu predecessor Gilabert de Cruïlles, nomena Bernat Oliba, clergue, procurador del monestir de Sant Daniel, 2 setembre 1339. G-14 f. 29v-33

Bertran de Mont-rodon, canonge, firma debitori al bisbe de 800 sous, dels quals n’ha rebut 500 en diners i 300 en unes Decretals, 3 setembre 1339. G-14 f. 33
El bisbe dispensa dit Bertran, que ja ha complert vint anys, per poder tenir beneficis, 7 setembre 1339. G-14 f. 34
El bisbe nomena ardiaca de la Selva Bertran de Mont-rodon, atès que el càrrec vaca per mort de Bernat de Cornellà, 7 1339. G-14 f. 34rv

El bisbe i el capítol, atès que Berenguer de Cortada, prevere de capítol, havia dotat un benefici a l’altar de Sant Benet de la Seu, i el mateix capítol l’havia dividit en dos, 
però les rendes s’han manifestat insuficients, el redueixen a un, i determinen que el dret de patronat sigui alternatiu entre bisbe i capítol, 5 octubre 1339.

G-14 f. 36-37v

El bisbe estableix a Guillem Sanç la notaria de Bàscara, amb dret de nomenar substitut, a cens de 20 sous, i pagament de 50 sous per cada un dels seus successors, 3 
novembre 1339. G-14 f. 37v-41

Pere de Cabanelles, de Dosquers, que té firmat debitori al bisbe de 115 sous per raó d’haver obligat béns a la seva esposa en cartes nupcials, es posa pena cas de no 
satisfer-lo, 11 setembre 1339. G-14 f. 51rv

El bisbe firma rebut a Berenguer Bigorra i Deuslosal Berart, domers de Peralada de 1.900 sous que Simó de Rocabruna havia promès pagar-li, obligant per això la lleuda de 
la Jonquera, 17 setembre 1339. G-14 f. 52v-53

Guillem de Penedés, de Sant Salvador de Bianya, firma rebut al bisbe de 10 lliures procedents de la quantitat anterior, en vista a maridar les seves sis filles, 19 setembre 
1339. G-14 f. 53

Bernat Pagès, clergue procurador de Berenguer de Cruïlles, cabiscol de la Seu, firma debitori a Bernat de Balbs, prevere de capítol de 2.000 sous rebuts en préstec, 22 
setembre 1339. G-14 f. 53v-54

El bisbe, atès que un sisè del delme de Borrassà és propietat de Guillem de Cornellà, canonge de la Seu, que es proposa dedicar-lo a una obra pia, i que ho havia autoritzat 
en non abril 1336, amplia l’autorització i permet que la fundació sigui fora de la Seu, 28 setembre 1339, (es fundà a Sant Feliu de Girona).

G-14 f. 56-57v

El bisbe comissiona Pere de Puig per administrar la pabordía de Castelló de la Seu, que obté Vidal de Vilanova, 4 octubre 339. G-14 f. 58v-59



Pere de Santantoni, dit Pere Escrivà, jurista d’Hostalric, que tenia llicència del bisbe per edificar altar a la capella de la Trinitat i Sant Pere, de l’hospital d’Hostalric, promet 
sufragar l’altar amb els seus béns i dotar un benefici a la mateixa, 5 octubre 1339. G-14 f. 59v

Pere Ariol, clergue de Garriguella, es contracta amb Bernat de Xesa, sagristà del monestir d’Ullà, a condició de rebre’n aliment, vestit i habitació, 17 octubre 1339, (en 
novembre dit Bernat de Xesa consta com a vicari general del bisbe). G-14 f. 65-66

Francesc de Terrades, jurista, i altres marmessors d’Arnau de Terrades, jurista de Girona, a fi d’aclarir el testament on diu que fa un llegat a la seva filla Sibil·la i dona 
12.000 sous per bé d’ànima, atès que el testador escriví de mà pròpia, amb consell del bisbe i de Gispert Fulcarà, declaren que el llegat fet a dita Sibil·la no s’ha de prendre 
de la quantitat destinada a bé d’ànima, 3 novembre 1339.

G-14 f. 68v-69v

El bisbe defineix Berenguer, fill de Perpinyà Ferrer de Dosquers, home propi seu, per 60 sous, 29 octubre 1339. G-14 f. 71

Bernat Margarit, batlle, i Guillem Bianya, saig de la batllia de Girona, fan procura a favor de Berenguer Matalí per a causes amb el bisbe, 8 desembre 1339. G-14 f. 75-76

Pere de Sala, prior de Flix, firma a Bernat Ferrer, de Besalú, rebut de 600 sous, propietat de Francesca de Torefratxa, neboda seva, que havia donat en comanda a dit 
Ferrer per negociar-hi; un arbitratge declarà que l’interès havia de ser de 6 sous 6 d per cada cent sous, 11 desembre 1339. G-14 f. 76rv

El bisbe firma rebut a Bernat Cervià i Jaume d’Hospital, notaris seus, de 2.993 sous dels fruits i emoluments de la notaria, 25 novembre 1339. G-14 f. 78
Ramon Perer, mercader de Girona, firma rebut al bisbe de 100 lliures que en Suybes, germà seu, havia lliurat a Berenguer Vendrell, mercader de Girona que estava a 
Perpinyà, per afers del bisbe, 28 novembre 1339. G-14 f. 78v

Berenguer Llançars, clergue de l’Armentera, promet estudiar gramàtica durant dos anys a l’Armentera o a Castelló, 4 desembre 1339. G-14 f. 79rv

El bisbe, atès que Sibil·la Belissendis, filla de Bernat Belissendis de Torroella de Montgrí, havia deixat tots els seus béns per dotar un benefici a Torroella, i que l’obtingué 
Antoni Major, clergue, reconeix a aquest que ha invertit en la dotació del benefici totes les quantitats que li havien estat donades a aquest fi, 9 desembre 1339.

G-14 f. 82rv

Ramon Bovet i Guillem Guerau, d’Ullà, firmen debitori al bisbe de 150 sous rebuts en préstec, 28 desembre 1339. G-14 f. 84
Pere Corder, clergue de la Seu, procurador de Seguí de Palol, sagristà de Lladó i canonge de Vilabertran, demana testimoni de certes escriptures i processos que es 
ressenyen, en vista a causes que el seu principal té amb el prior de Lladó i altres, 20 gener (1339) 1340. G-14 f. 84v-90v

El bisbe reconeix a Berenguer Cervià, ciutadà de Girona, que ha donat bon compte dels emoluments de la cúria del vicariat, i aquest reconeix haver rebut el seu salari, 25 
gener (1339) 1340. G-14 f. 94v

El bisbe defineix Sança, filla d’Antoni Mercader, d’Ultramort, per 2 sous 8 diners, 17 gener (1339) 1340. G-14 f. 101v-102
Bernat de Xesa, vicari general, dispensa Pere de Cirer, clergue, per a beneficis, a causa de tenir 20 anys, 25 gener (1339) 1340. G-14 f. 102v-103
Bernat de Clopers, de Sant Gregori, redimit per l’abat de Sant Pere de Galligants, es fa home propi del bisbe, per haver entrat al mas de Gàrrep de la mateixa parròquia, 15 
febrer (1339) 1340. G-14 f. 103v-104

Pere Isern, guardià dels framenors de Castelló, fa procura a favor de Pere Moner, sagristà de Santa Maria de Castelló per cobrar certes quantitats del vescomte de 
Cabrera, 2 març(1339) 1340. G-14 f. 107

El bisbe reconeix a Ferrer de Canet i Berenguer de Marata, cavallers, marmessors de Bernat de Cabrera haver rebut d’ells dues àpoques per valor de 2.187 sous per la 
venda del castell d’Anglés, de la que manca satisfer encara 1.661 sous, 14 març (1339) 1340. G-14 f. 107v

Berenguer Berart, clergue, firma rebut al bisbe de 165 sous, salari pel temps que tingué el castell d’Anglès, 18 març (1339) 1340. G-14 f. 109v
El bisbe, atès que en visita ha comprovat que de vegades no es donava amb equitat la porció als monjos i porcioners de Sant Pere de Galligants, determina la mesura 
exacta de pa i vi que s’ha de donar a cada un, 3 abril 1340. G-14 f. 112v-113

El bisbe firma rebut a Francesc de Rocabruna de 2.500 sous de la marmessoria de Francesc de Rocabruna, fill de Berenguer de Rocabruna, 27 abril 1340. G-14 f. 116v-117

Francesc Andreu, clergue, firma rebut a Ferrer de Canet, cavaller, de 7 lliures 12 sous, part del preu de tres masos que Pere de Pontós tenia a Santa Maria de Pineda, 4 
maig 1340. G-14 f. 119rv

Bernat de Bosch, clergue, procurador de Guillem de Vilarig, ardiaca d’Empordà, firma rebut a Ramon Albert, prevere de capítol, de 4.560 sous de rendes de les pabordíes 
de Gener i Febrer de la Seu, 7 maig 1340. G-14 f. 120

Ferrer de Canet, cavaller, fa procura a Pere Domènec, clergue de Sant Salvador de Breda, per cobrar del vescomte de Cabrera 11.370 sous que li havia prestat, 8 maig 
1340. G-14 f. 120v-121



Bernat Pagès, clergue conjugat de Sant Miquel de Fluvià, firma debitori a Bernat de Xesa, vicari general, de 50 sous de despeses d’una enqüesta feta contra ell en ocasió 
de l’homicidi de Pere Ramon de Sant Miquel, 8 maig 1340. G-14 f. 121

Roger de Sant Lleïr, fill de Ramon de Sant Lleïr, que en testament havia fundat un benefici a l’altar de Sant Pere de Canet, bisbat de València, presenta Berenguer Bonet, 
escuder seu de la Bisbal per al mateix benefici, 13 maig 1340. G-14 f. 122v-123

Ponç d’Altariba, Pere de Vilanova i Jaume de Bellmas, de Navata, constitueixen títol d’ordenació a favor de Bernat de Vilanova, clergue, i li prometen aliment i vestit, 26 
maig 1340. G-14 f. 125v-126

Ramon d’Illa, rector d’Arenys, fa procura general a favor de Berenguer Cervià, ciutadà de Girona, 26 maig 1340. G-14 f. 126
Bernat de Pols, clergue, firma debitori a Jaume Capeller, apotecari de Castelló, de 50 sous, composició per certes injúries, 31 maig 1340. G-14 f. 127rv

El bisbe, atès que Bernat de Vic, de la Tallada, donà a Ramon de Solers, parroquià de Garrigoles tots els seus béns excepte 12 migeres censals de gra que destinà a una 
almoina, a donar a la Tallada el divendres sant, i que l’almoina no es distribueix, disposa que les administri el procurador de la Caritat de la Tallada, 6 juny 1340.

G-14 f. 128v-130v

Guillem de Vilardemont, de Dosquers, i Guillem de Forn, draper de Besalú, que ha comprat a l’anterior a carta de gràcia dos trossos de terra, reconeixen al bisbe que 
aquest ha rebut 40 sous per la tranbsacció, i prometen, cas que el canvi de domini fos definitiu, pagar el que manca per a 100 sous, 13 juny 1340.

G-14 f. 132v

El bisbe, que ha donat constitucions per a l’església d’Hostalric, i n’ha segregat la de Sant Gabriel de Grions, nomena Berenguer Rossell primer curat de la nova parròquia, 
28 juny 1340. G-14 f. 138

El bisbe fa procura a favor de Guillem de Cornellà i Guillem de Torrelles, canonges, per a les corts convocades pel rei, 29 juny 1340. G-14 f. 139rv
El capítol de la Seu fa procura als canonges damunt dits, 29 juny 1340. G-14 f. 139v-140
El bisbe i el capítol de la Seu fan procura a favor de Ferrer de Palol, rector de Fogars i jurista, i Ramon Gil, clergue, per intimar a Berenguer Claret, lloctinent del veguer de 
Girona, Berenguer de Montbui, monitòria cas de continuar molestant els homes d’església, 1 juliol 1340. G-14 f. 140v-141

Jaume de Mitjavila, procurador d’Arnau de Bastida, ciutadà de Barcelona, firma rebut al bisbe d’11.000 sous del subsidi concedit al rei, 4 juliol 1340. G-14 f. 141v
El bisbe firma rebut a Gispert Fulcarà, llevador del subsidi del rei, de 10 florins d’or, comprats amb 152 sous, enviats als procuradors que té a la cúria romana, per apel·lar 
contra el subsidi reial, 5 juliol 1340. G-14 f. 142

El bisbe firma rebut a Bonanat de Santjoan, jurista d’Ullà, de 1.000 sous, part dels 2.000 que li deu, 6 agost 1340. G-14 f. 147v 
Mestre Pere Castellà, “illuminator” de Girona, promet a Bernat de Xesa, sagristà d’Ullà, miniaturar-li unes Decretals cobertes de cuir verd, 10 agost 1340, on actua com a 
testimoni Nicolau “illuminator” de Girona. G-14 f. 150v

Formulari per a erecció de benefici, amb esment de la doctrina de Sant Gregori sobre la pregària pels difunts, coberta, part interior. Remissió a formularis de remissió i 
prestació de seguretats. G-15 foli guarda 1

Testament de Ramon d’Estany, clergue de Girona, que pren per marmessors el seu cosí Pere de Bosch, clergue de la Mota, Ramon de Beuda i Francesc de Casals, escull 
sepultura al cementiri de la Seu i institueix hereus els pobres, 4 agost 1340. G-15 f. 1-2

Pere de Miars, capellà de Sant Daniel, firma rebut a Guillem Lledó, domer del mateix lloc, de 7 lliures per certa composició feta entre els dos, 18 agost 1340. G-15 f. 2v

Clara, filla d’Arnau de Puig, sastre de Girona, i esposa de Bonanat Pellicer, mercader de Girona, defineix a Ramon de Casadellà, de Sant Joan de Balbs, tota mena de 
deutes, 20 agost 1340. G-15 f. 3v

Testament de Bernat Martí, clergue de Sant Feliu de Girona, que escull sepultura a Sant Feliu, que, entre altres llegats, deixa 30 sous per comprar un pal·li per a l’altar de 
Sant Esteve de la mateixa església i 350 sous per fundar un aniversari a Viladesens, 19 agost 1340. G-15 f. 4rv

Bernat Juiana, obtentor del benefici de Sant Jaume de Pedret, promet invertir en profit del seu benefici 1.000 sous que ha tret de certs establiments, 23 agost 1340, 
reiterat f 8. G-15 f. 5

Bernat de Xesa, vicari general, confirma la institució d’un benefici fundat a la Seu per Jaume de Salze, clergue, en 1305, 6 agost 1340. G-15 f. 6v-7
El vicari general mana en virtut de santa obediència a Bernat Auguet, sagristà de Mieres, satisfer 11 sous al seu diaca i fer l’aniversari fundat per Arnau de Lladrera, 
cavaller, 30 agost 1340. G-15 f. 7

Guillem, prior d’Ullà, firma rebut a Pere Fresolf, clergue, de tots els llibres i objectes que havien estat de Bernat de Xesa, sagristà del monestir, 29 setembre 1349. G-15 f. 11v



Jaume de Trilla, canonge de la Seu i paborde d’Agost, aprova a Berenguer Bohigues, clergue de Sant Just del Mallol, els comptes de les seves rendes i li firma rebut de 239 
sous, 2 octubre 1340, li aprovà també els comptes de la marmessoria de Pere de Garriga, antic procurador seu f 15v. G-15 f. 15

Pere Esteve, obrer de la Seu, firma rebut a Ramon Feliu, clergue beneficiat de Santa Maria de Jonqueres, de 400 sous de fruits del primer any de l’esmentat benefici, 4 
octubre 1340. G-15 f. 17

Pere d’Illa, saig de la cúria episcopal, jura haver lliurat al destinatari certs documents referents a una causa entre Bartomeu de Torn i Berenguer Llauró, 10 novembre 
1340. G-15 f. 21

Guillem, fill de Guillem Boscà, clergue de Girona, firma debitori de 25 sous a Guerau de Santdionís, mestre en medicina, en concepte de préstec, 15 novembre 1340. G-15 f. 22

Guillem Sala, clergue d’Ermedàs, procurador de Pere Bartomeu d’Ermedàs, cedeix al bisbe tots els drets d’aquest, entre els quals hi ha deutes de Bonastruc, jueu de 
Castelló, i en Tarós, també jueu de Castelló, 21 novembre 1340. G-15 f. 24v-25

Bernat Pinós, mercader de Barcelona, firma rebut al bisbe de 19 lliures i 17 sous, preu de dos quintars de cera en brandons i candeles, 17 novembre 1340. G-15 f. 25

Pere Guillem de Vilar de Vall, de Dosquers, firma debitori al bisbe de 28 sous, pel terç d’una terra que ha comprat a Arnau d’Illa, del mateix lloc, 17 novembre 1340. G-15 f. 25

Arnau de Monells promet a Galceran de Montcorb, rector de Guardiola i vicari general, que pagarà en certs terminis 800 sous llegats pel seu pare Jaume de Monells per a 
causes pies, 22 novembre 1340. G-15 f. 25v

Pere de Rovira, de Finestres, promet pagar en certs terminis 50 sous llegats en bé d’ànima pel seu avi, 24 novembre 1340. G-15 f. 26v
El bisbe reconeix a Guillem Pere Gironès, clergue, marmessor de Bernat ça Bisbal, mercader de Girona, que ha donat bon compte de la seva marmessoria, 27 novembre 
1340. G-15 f. 31

El bisbe aprova a Pere Bigorra, diaca de Navata, la marmessoria de Ramon Gros, clergue de la mateixa església, 1 desembre 1340. G-15 f. 31v
El bisbe, atès que Bernat Tomàs, mestre de l’escola de la Seu i llicenciat en bíblia, havia renunciat la capellania de Granollers per por a excomunions que fulmina un 
sotsexecutor papal, que la vol conferir a Bartomeu Martí de Mallorca, clergue que el bisbe considera inhàbil, confirma a dit Tomàs la possessió de la capellania, 6 
setembre 1340.

G-15 f. 32

Pere Fresolf ven a Ramon Llauger, domer de Sant Climent Sasebes, la seva capellania d’aquesta església per 6 lliures, 5 desembre 1340. G-15 f. 33rv

Berenguer Peret, sagristà de Monells, declara que Bernat Isern i el seu fill Pere, de la mateixa parròquia, li han satisfet les injúries i ferides causades, 9 desembre 1340. G-15 f. 34

Berenguer de Llasera, veguer de Girona i Besalú, atès que els marmessors de Ramon Xatmar han venut al rei el castell de Cornellà per 9.200 lliures, de les quals s’han 
destinat 7.200 en la recuperació de drets del castell de Cartellà, i 2.000 s’han donat a l’hereu, Dalmau Ramon Xatmar, promet pagar el preu en certs terminis i dona 
fermances, 2 octubre 1326. Acta de presentació de l’escriptura al bisbe, 11 desembre 1340.

G-15 f. 35v-37v

Bernat de Riuclar, clergue col·lector del subsidi, firma rebut al bisbe de 2.368 sous, part corresponent a pagar al mateix bisbe, 30 desembre 1340, el bisbe pagà en 89 
dobles d’or i dos bacins de plata de pes 8 marcs 3 unces. G-15 f. 38v

Presentació de Pere Domènec, clergue, per al benefici del castell de Sant Iscle de Vallalta, feta per Bernat vescomte de Cabrera, text català, 13 novembre 1340. G-15 f. 40v

El bisbe aprova a Ferrer de Canet i altres marmessors de Bernat de Cabrera la marmessoria d’aquest, per 38.241 sous d’ingressos i 36.628 sous de despeses, 4 gener 
(1340) 1341. G-15 f. 43-44

Pere Fresolf, majordom del bisbe, ven al mateix bisbe el mas Bosc de Sant Gregori i el directe domini de certs camps que es descriuen, que té per compra feta en 1339 a 
Arsenda de Canet, priora de Valldemaria, pel preu de 2.700 sous, 10 gener (1340) 1341. G-15 f. 44-45v

El bisbe aprova a Vidal de Queixàs, clergue, els comptes de la marmessoria de Castelló de Coll, clergue, 17 gener febrer (1340) 1341. G-15 f. 46
Pere, fill d’Arnau Vicet, de Cassà de la Selva, cabreva a Ramon d’Estany, rector de l’altar de Sant Benet de la Seu, un camp situat a Cassà de la Selva, al pla de Gotarra, 18 
gener (1340) 1341. G-15 f. 46rv

El bisbe aprova la institució feta per Pere Salomó, domer de Juià, del benefici de Sant Andreu, fundat a Juià, que té 180 sous i 3 quarteres de blat de renda, 17 gener 
(1340) 1341. G-15 f. 46v-47

Berenguer de Reixach, cavaller, insta del bisbe l’absolució d’excomunió incorreguda per haver injuriat en Reial, clergue de la Bisbal, 25 gener (1340) 1341. G-15 f. 50



Pere Rull, de Colomers, promet al bisbe pagar en cert termini 30 sous, llegats per la seva àvia Dolça per torts oblidats, 25 gener (1340) 1341. G-15 f. 51
Els marmessors d’Arnau de Cererols firmen rebut al bisbe de 10 lliures, part dels 2.460 sous que devia a dit difunt, 25 gener 1341. G-15 f. 51rv
Bernat de Pou de Celrà, que s’ha ofert com a donat a la capella de Santa Tecla del Congost i ha promès donar 200 sous a la mateixa capella, atès que no els pot satisfer, 
renuncia a tots els drets que li puguin correspondre sobre l’esmentada capella, 9 febrer 1341. G-15 f. 61v

Pere Dalmau, sagristà de Garigoles, ven a Pere Dalmau, clergue, les rendes del seu benefici per 150 sous anuals, 1 març(1340) 1341. G-15 f. 54v-55
El bisbe, atesos els serveis rebuts de Ramon Gil, li concedeix en violari els fruits del segell episcopal, 10 febrer (1340) 1341. G-15 f. 58v-59
Berenguer Gispert i Pere Simó, de Castelló, firmen rebut a Vidal de Vilanova paborde de Castelló, i Vidal de Blanes, abat de Sant Feliu de Girona, de 5.795 sous, que 
aquests havien de pagar en virtut de sentència, 16 febrer (1340) 1341. G-15 f. 59v-60

Vidal de Blanes, abat de Sant Feliu de Girona, firma rebut a Pere Simó, de Castelló, de quantitats de 1.120, 300 i 400 sous, 16 febrer (1340) 1341. G-15 f. 60rv
La universitat dels homes de Sant Sadurní promet donar al bisbe el redelme dels fruits del terme en auxili per comprar el castell de Monells, que s’espera que es posi en 
venda, 19 febrer 1341. G-15 f. 61rv

Guillem Eimeric, enfranquit per Ramon Arnau de Sant Sadurní, es fa home propi del bisbe i promet donar mitja lliura de cera de cens, 19 febrer 1341. G-15 f. 61v
El bisbe, que ha fundat un benefici a la capella dels Quatre Màrtirs de la Seu i a l’altar del Nom de Jesús que ha construït al palau episcopal, el confereix a Pere de Canet, 
clergue de la seva casa, i es reserva 100 sous anuals per donar-los en violari a alguna persona, 19 febrer (1340) 1341. G-15 f. 61v-62

Pere de Canet, dit, que s’absenta per causa d’estudi, fa procura a favor de Guillem Gurri, Dalmau d’Església i Pere de Camps, clergues, per al seu benefici, 22 febrer 1341. G-15 f. 62rv

El bisbe fa procura a favor d’Antoni Major, clergue de Torroella de Montgrí, per a plets de la mitra, 3 març 1341. G-15 f. 63v
Marquès Guillem, obtentor d’un dels beneficis de la capella del palau episcopal, promet estar a la sentència de Bernat de Balbs i Gispert Fulcarà en la causa que té amb el 
bisbe sobre les rendes del seu benefici, 3 març 1341. G-15 f. 64v-65

El bisbe, a precs de Gaufred, vescomte de Rocabertí, concedeix perdó general a Mateu Cabrafiga, clergue natural de Llançà, per la mort de Joan Sobrevila i cops i ferides 
donades als seus fills, Guillem i Bernat, amb retenció de que hagi de presentar-se a la causa civil pels mateixos fets, davant el tribunal del comte d’Empúries, 2 març (1340) 
1341, l’interessat es posa pena de 100 lliures cas de trencar la pau amb els esmentats fills f 67-68.

G-15 f. 66rv

El bisbe, atesa la fragilitat del sexe femení, amb consentiment de Felipa de Soler, administradora espiritual, i de les monges de Vilanera, confereix l’administració temporal 
del dit monestir a Pere Alay, 2 març (1340) 1341. G-15 f. 69-71

El bisbe aprova a Brunissenda, viuda de Pere de Llabià, cavaller, els comptes de la marmessoria d’aquest, 2 març 1341. G-15 f. 71rv
El bisbe, amb llicència del capítol de la Seu, dota el benefici de Santa Anna a la capella del castell de la Bisbal, en l’altar que recentment ha edificat, li encomana l’ofici de 
claver del mateix castell i el dota amb els fruits de la saionia del lloc, 20 febrer (1340) 1341. G-15 f. 71v-74v

Les monges de Vilanera, atesa la gran pobresa del monestir, i no tenint amb què pagar 15 lliures de la visita feta per l’arquebisbe de Tarragona al mateix, prometen pagar-
les quan puguin, 2 març 1341, i firmen rebut de les mateixes i d’un préstec de 100 sous f 77. G-15 f. 75v-76

El bisbe confereix el benefici de la capella de Santa Maria de Bell-lloc, parròquia de Vila-romà, a Francesc Ferrer, familiar seu, 2 març 1341. G-15 f. 76
Bernat de Frigola, de Sant Sadurní, es fa home propi del bisbe i promet fer cens de 12 diners, 7 març 1341. G-15 f. 76v-77
Galceran de Montcorb, regent de la vicaria del bisbe, reconeix a Bernat de Pujalars, rector de Sant Julià del Llor que aquest ha invertit 240 sous de la marmessoria d’Arnau 
de Roquet en la construcció d’una casa, 21 març 1341. G-15 f. 80v

Guerau d’Orri, fill d’Arnau d’Orri de Buixalleu, atès que el seu pare obligà el delme de Buixalleu per satisfer certes injúries, el posa en mà del vicari general fins que les 
injúries siguin satisfetes, 22 març 1341. G-15 f. 81

Guillem Gomarell, clergue de Castelló, que havia promès en 1338 dotar un benefici a Castelló amb 200 sous, tot i que no vol que s’institueixi abans de la seva mort, 
presenta Bernat Tàrrech, clergue, per al mateix, 31 març 1341. G-15 f. 82

El bisbe defineix Saurina, filla de Pere de Vilar de Vall, de Dosquers, per 2 sous 8 diners, 7 abril 1341. G-15 f. 84

Bernat Peró i Pere Ferrer, obtentors dels beneficis fundats pel bisbe Bernat a la Seu, firmen rebut al bisbe de 300 sous per la provisió que ha de donar-los, 19 abril 1341. G-15 f. 88v

Jaume Maçot, rector de l’altar de Sant Domènec de la Seu, firma rebut als marmessors d’Arnau de Palol, tresorer de la Seu, de 40 lliures destinades a dotar un aniversari, 
26 abril 1341. G-15 f. 88v-89

Bertran de Mont-rodon, ardiaca de la Selva a la Seu, fa procura a favor de Berenguer Dolç, clergue de Tarragona, per a plets, 5 maig 1341. G-15 f. 92v-93



Bartomeu Font, Pere Puget i Jaume Bosch, saigs de la batllia de Figueres, insten absolució de l’excomunió incorreguda per atemptar a la immunitat de l’església, 3 maig 
1341. G-15 f. 93

El bisbe, atès que a la capella de Santa Maria d’Estanyet hi ha una confraria, dona 100 sous per comprar una migera censal a favor de la mateixa, i és rebut com a 
confrare, 6 maig 1341. G-15 f. 93v-94

Pere Fresolf, clergue de Girona, dona a la predita confraria 60 sous per a comprar una quartera censal i és admès com a confrare, 6 maig 1341. G-15 f. 94
Arnau, abat de Sant Esteve de Banyoles, promet obediència canònica al bisbe, 22 abril 1341. G-15 f. 98v

El bisbe, que a fi d’informar-se de la gestió de Bartomeu de Roure, diaca de Sant Llorenç de la Muga, com a marmessor de Ponç de Rocabertí, havia comissionat Bernat 
Gras, prior de l’Om i Jaume d’Hospital, escrivà de Girona, l’aprova amb un total de 34.846 sous d’ingressos i 33.844 de despeses, 1 juny 1341.

G-15 f. 104-105

Testament de Pere de Camp, clergue de Girona, que pren com a marmessors Guillem Cavaller, claver de la Seu i altres, llega 120 sous al bisbe, fa altres llegats, entre ells 3 
sous a Pere Ferrer, de Lleida, que li ensenyà gramàtica, i nomena hereus els pobres, 12 juliol 1341. G-15 f. 108v-109

El bisbe firma rebut a Ramon Gil, procurador de Vidal de Blanes i de Vidal de Vilanova, de 50 lliures, de les que tenia debitori, 13 juny 1341. G-15 f. 111rv
Ramon Ferrer, batlle estat de Figueres, insta absolució de l’excomunió incorreguda per haver obligat homes d’església a anar a la host contra el comte de Pallars, 14 juny 
1341. G-15 f. 111v

Ramon, fill d’Arnau des Ferrer, de Sant Sadurní, es fa home propi del bisbe, 15 juny 1341. G-15 f. 112
Testament de Bernat de Verdaguer, sagristà de Sant Gregori, que expressa el desig que acudeixin al seu enterrament els confrares de la confraria de Sant Medir, i 
institueix hereus els pobres, excepte els religiosos, 16 juny 1341. G-15 f. 112-113

El bisbe, atès que Bernat Tomàs, mestre de l’escola de gramàtica de la Seu, en el seu testament -que es transcriu- disposà la fundació d’un benefici amb 300 sous de renda 
sobre certes terres de Peralada, a la capella de Sant Tomàs del cap nou de la Seu, capella a la que havia contribuït amb 40 lliures, institueix l’esmentat benefici, 23 juny 
1341.

G-15 f. 115-116v

El bisbe, atès que Bernat Vermell, donat de l’hospital de Sant Pere Pescador és mort de fa 9 mesos i que Bernat Ledars, obtentor del benefici de l’hospital, és negligent, 
nomena Ferrer d’Hort, del mateix lloc, com a hospitaler donat, que haurà d’exercir el seu ofici junt amb Raimunda, vídua de dit Vermell; l’elegit accepta i promet donar 
200 sous a l’hospital, 4 juliol 1341, renuncià f 127.

G-15 f. 119v-120

Pere Esteve, obrer de la Seu, firma a Bernat de Llèmena, rector d’Arbúcies, rebut de 50 lliures, fruits del benefici d’aquest durant el primer any, 10 juliol 1341. G-15 f. 123v

El bisbe confereix la batllia de Matajudaica a Pere Fresolf, escuder seu, 28 juliol 1341. G-15 f. 125v-126
Arbitratge de Gispert Fulcarà en qüestió entre Ramon Martell, capellà de la Bisbal, i Guillem Filaner, beneficiat de la capella de Santa Anna del castell sobre el destí dels 
llums oferts a l’esmentada capella, 28 juliol 1341. G-15 f. 126rv

El bisbe concedeix a Bartomeu de Mitjavila, domer de la Bisbal, i als seus successors, de prendre aigua del rec del molí per regar un hort contigu, a cens d’un parell de 
gallines, 28 juliol 1341. G-15 f. 137rv

El bisbe, atès que Arnau de Soler, ardiaca de Besalú, havia fundat el monestir de Vilanera, i l’havia confiat a Fresca de Soler, priora de Pedardell, fins a tant que Felipa de 
Soler tingués edat d’esdevenir abadessa, i després a Maria de Soler, monja de Pedardell, nomena dita Felipa de Soler administradora del monestir, amb obligació d’anar 
d’acord amb Arnau Vives de ses Corts, parròquia d’Empúries, home propi del mateix monestir, 17 agost 1341.

G-15 f. 128v-129v

Berenguer de Montagut, sastre de Girona, firma rebut al bisbe de 10 lliures, per treballs de costura, 31 agost 1341. G-15 f. 131
El bisbe aprova a Berenguer de Prat, clergue, els comptes de la marmessoria de Pere de Garriga, clergue, per 183 sous d’ingressos, 16 setembre 1341. G-15 f. 134rv
Cilia, filla de Bernat de Casanova de Ripoll, es lloga per criada del bisbe per un any amb salari de 50 sous, 20 setembre 1341. G-15 f. 135v-136
El bisbe, atès que Ramon de Salze, clergue d’Amer, en testament de 1333 havia instituit un benefici a Amer, del qual donà el patronat a Berenguer de Querboix, que el 
donà a Jaume de Salze; que Jaume de Salze clergue, fundà dos beneficis a l’altar de Sant Gil del monestir de Sant Daniel, i un a la Seu, confirma a dit Ramon de Salze el 
patronat dels quatre beneficis esmentats, 25 setembre 1341.

G-15 f. 137v

El bisbe reconeix a Francesc Ballester, notari de la Bisbal, que quan aquest anà a Sardenya l’any present, posà com a substitut Bernat de Bell-lloc d’Ullastret, 1 novembre 
1341. G-15 f. 145

Els síndics dels homes de Verges insten del bisbe que tregui l’entredit posat a Verges, s.d. G-15 f. 146



El bisbe, atès que Ramon de Cornellà, cirurgià de Girona, instituí un benefici a Sant Feliu de Girona i el conferí a Castelló Roquer, i, després de la mort d’aquest, a Ramon 
d’Eres, n’aprova la institució, 11 novembre 1341. G-16 f. 3v-4v

El bisbe, atès que Berenguer de Puig, clergue de l’altar de Sant Salvador del castell de Peratallada, havia promès en 1320 a Gilabert de Cruïlles, senyor de Peratallada, que 
dotaria un benefici i li donaria el dret de patronat, i que de fet instituí el benefici en el seu testament de 1337; atès que dit Gilabert ha construït una nova capella al cap 
del pòrtic, i es proposa traslladar-hi l’esmentat benefici sota invocació del Corpus i les Onze Mil verges, concedeix llicència per a l’esmentada erecció i traslació, 15 
novembre 1341.

G-16 f. 5rv

El capítol de la Seu fa procura a favor de Berenguer de Cruïlles, cabiscol, i Gispert Fulcarà, degà de Lleida i sagristà segon, per al concili provincial, 14 novembre 1341, els 
prohibeix d’accedir a qualsevol petició de subsidi f 7v-8v. G-16 f. 7rv

Testament de Guillem de Cornellà, canonge de la Seu, que pren per marmessors Gispert Fulcarà i altres, elegeix sepultura al claustre de la Seu, funda aniversaris a la 
mateixa seu, fa diversos llegats, entre ells al metge, i institueix un benefici a l’altar de Sant Martí i Sant Francesc que ha construït al cap de la Seu, dotat amb el delme de 
Borrassà que havia comprat a Pere de Cornellà, 13 novembre 1341.

G-16 f. 10v-12

Guillem de Cornellà, dit, en codicil, llega al seu nebot, Arnau de Cornellà, canonge, la casa de Bellmirall, que en el testament llegava als pobres, 15 desembre 1341, altres 
disposicions testamentàries del mateix f 22rv. G-16 f. 12v

El bisbe fa procura a favor de Francesc de Fortià, canonge de la Seu, per al concili provincial, 17 novembre 1341, el comissionà també per demanar al rei els terços i 
foriscapis del vescomtat de Bas f 13v-14. G-16 f. 13v

El bisbe firma a Vidal de Blanes, procurador de Vidal de Vilanova, rebut de 2.240 sous, procedents de la pabordía de Castelló, 22 novembre 1341. G-16 f. 15rv
Arnau, fill de Dalmau de Sorribes, reconeix a la seva mare Guillema que li ha donat bon compte de la seva herència, 1 desembre 1341. G-16 f. 17

El rector de Santa Maria d’Escales i el clergue de Santa Bàrbara de Pruneres, amb mediació del bisbe, pacten les seves relacions mútues, 3 desembre 1341. G-16 f. 17rv

Bernat de Balbs, comissionat del bisbe, aprova a Pere de Puig, draper de Girona, els comptes de la marmessoria d’Arnau de Puig, draper, que disposà donar 20.000 sous 
per bé d’ànima, dels quals han estat lliurats 9.582 sous, 3 desembre 1341, reconeixement de 4.000 sous més f 23v; pròrroga per aplicar 6.417 sous f 29-30.

G-16 f. 18

El bisbe dona el seu consentiment per a la venda de part d’una casa que Guillem de Bruguera, rector de Cadaqués, havia comprat a Guillem de Morer i Simó Galet, 
clergues, a fi de destinar la part restant al benefici de Santa Magdalena de la Seu, 4 desembre 1341. G-16 f. 18-19

Bernat de Banc, batlle del comte d’Empúries a Sant Pere Pescador, promet al bisbe que prestarà auxili de braç secular per obligar els deutors excomunicats de jueus a 
satisfer els seus deutes, 24 desembre 1341. G-16 f. 23

Semblant promesa fa Dalmau de Soler, batlle d’Ullastret, 24 desembre 1341. G-16 f. 23
Galceran de Montcorb, vicari general, atès que han emanat de la cúria certes lletres generals contra els marmessors de difunts per executar les seves pies disposicions, i 
que hi són compresos molts clergues que restarien excomunicats, declara que són exceptuats de la mesura, 24 desembre 1341. G-16 f. 23v-24

El bisbe encomana al sagristà de Vila-romà d’absoldre el batlle de Palamós, que havia pres una biga portada pel mar, 1 gener (1341) 1342. G-16 f. 24rv
El bisbe firma a Bernat de Riuclar, col·lector del subsidi, rebut de 89 dobles i dos bacins de plata que li havia donat en pagament de la part que li corresponia, 8 gener 
(1341) 1342. G-16 f. 24v-25

El bisbe comissiona Guillem Trilles, canonge de la Seu, per requerir el veguer de Girona que torni un mul del bisbe i retracti certs processos i pregons, 12 gener (1341) 
1342. G-16 f. 25

El bisbe, atès que Berenguer de Montbui, veguer de Girona, l’ha gitat de pau i treva amb pregons públics, fa procura a Vidal de Vilanova, canonge, per comparèixer davant 
el rei i demanar-li de sobresseure, 13 gener (1341) 1342. G-16 f. 25rv

Guillem Tolosa, clergue de Peralada, presenta una escriptura de 1330, per la qual Raimunda, esposa de Bernat Miquel, assigna certs béns al benefici de Sant Esteve de la 
parroquial de Peralada, i el bisbe confirma la institució i confereix el benefici al mateix Guillem Tolosa, 16 gener (1341) 1342. G-16 f. 25v-27v

Jaume de Coll, sagristà d’Albons, és donat a manlleuta pel bisbe, 2 gener (1341) 1342. G-16 f. 28
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina del Pa de la Seu, nomena Joan Fresolf, de Vilobí, batlle de sac perpetu dels béns que la seva institució rep a aquesta parròquia, 
24 gener (1341) 1342. G-16 f. 32v-33

El bisbe, atès que Jaume de Vall, de Mallorca, i Castelló Gomir, de Castello, havien fet societat i agermanament, que per ella dit Jaume rebé certs censos sobre cases que 
es descriuen del carrer de la Paraireria de Mallorca, i que els cedí a la institució d’un benefici de Sant Jaume i Caterina a Galliners, aprova la institució, 25 gener (1341) 
1342.

G-16 f. 34rv



El bisbe defineix Sibil·la, filla de Castelló Flandina, de Sant Feliu de la Garriga, per 2 sous 8 diners, 28 gener (1341) 1342. G-16 f. 39v
El bisbe mana a l’abat Arnau de Sant Esteve de Banyoles que comparegui a Castelló, on nomenarà vicaris, 29 gener (1341) 1342. G-16 f. 40v
Els veïns de Vilarnadal que s’enumeren, reunits a la capella de Sant Pere de Vilarnadal, que han fundat un benefici en 1340, presenten per a obtenir-lo Arnau Camí, del 
mateix lloc, 1 febrer (1341) 1342. G-16 f. 40v-41

El bisbe i el capítol, reunits a la casa de l’orde de Sant Joan de Castelló d’Empúries, firmen debitori a Bertran de Mont-rodon de 4.000 sous, rebuts en préstec, 4 febrer 
(1341) 1342, dit Mont-rodon firmà debitori de la mateixa quantitat a Pere Esteve, prevere de capítol f 42v. G-16 f. 41v-42

Els mateixos firmen debitori a Bernat de Balbs, prevere de capítol, de 1.000 sous rebuts en préstec, 4 febrer (1341) 1342, i de 20 lliures a Ramon Albert. G-16 f. 42

El capítol de la Seu firma debitori a Pere de Cistella, sagristà, i Guillem Gispert, almoiner de Vilabertran, de 1.000 sous en concepte de préstec, 19 febrer (1341) 1342. G-16 f. 42v

El bisbe, que es diposa a marxar a la cúria romana, fa procura a favor de Bernat de Balbs, prevere de capítol, per firmar vendes i establiments, i per conferir beneficis, 11 
febrer (1341) 1342. G-16 f. 43rv

El bisbe aprova a Bernat de Verdaguer, familiar seu, els comptes de l’escrivania de segell, i reconeix que li deu el salari de 300 sous anuals, 12 febrer (1341) 1342. G-16 f. 43v

El bisbe estableix a Pere Costa l’escrivania de Rupià, a cens de 25 sous per 1.500 sous d’entrada, 10 febrer (1341) 1342, ell firmà debitori dels 1.500 sous, f 54v. G-16 f. 45-46v

El capítol de la Seu, convocat a Castelló, aprova l’anterior acte, 20 febrer (1341) 1342, Bertran de Mont-rodon, ardiaca de la Selva, hi adhereix f 48rv. G-16 f. 47
El capítol de la Seu confirma la concessió a Pere Fresolf de la batllia de Mata, 20 febrer 1342. G-16 f. 48
El bisbe aprova a Pere Fresolf, majordom seu, els clergues de la majordomia, 14 febrer (1341) 1342. G-16 f. 48v
El bisbe nomena Ramon Torroella, cavaller, governador de les viles i llocs de la bisbalia, 14 febrer (1341) 1342. G-16 f. 49
El bisbe nomena Pere Fresolf, majordom seu, saig de la cúria eclesiàstica, ofici que pot exercir per substitut, 14 febrer (1341) 1342. G-16 f. 50v-51
Dalmau Alió, vicari general, després de reunions del capítol fetes a Bàscara i Castelló, convoca una nova sessió per tractar de conferir una canongia vacant de la Seu, atès 
que no s’ha assolit unanimitat, 12 març (1341) 1342. G-16 f. 55v

El capítol de la Seu, reunit a Castelló, acorda celebrar allí els capítols pasquals, 2 abril 1342. G-16 f. 60v-61
El capítol de la Seu, atès que el bisbe i ells han estat bannits pel veguer de Girona, firmen les pabordíes, 2 abril 1342. G-16 f. 61rv

El capítol de la Seu, reunit a Castelló, fa procura a favor de Gispert Fulcarà, degà de Lleida, i Guillem de Torrelles, canonge, per composar amb el rei, 17 abril 1342. G-16 f. 66v-67

Pere Fresolf, majordom del bisbe, defineix Guillema, filla de Pere Andreu, de Riurans, per 2 sous 8 diners, 1 maig 1342. G-16 f. 69v
Els confrares de Sant Salvador de Cogolells, parròquia de Vilanant, presenten Guillem Negre per al benefici de la confraria, 8 maig 1342. G-16 f. 69v-70
Pere Fresolf, majordom del bisbe, firma al procurador de Vidal de Vilanova rebut de 40 lliures que aquest li devia, 14 maig 1342. G-16 f. 71rv

Testament de Guillem de Ginestar, clergue del bisbat de Barcelona, que pren per marmessors Bonanat Mercer, cosí seu i ciutadà de Barcelona, i altres, i mana que un 
sacerdot digui misses per la seva ànima durant cinc anys, a Sant Martí d’Arenys de Munt durant els quals ha comprat el delme d’aquest lloc, 26 maig 1342.

G-16 f. 72v-73

Pere Falcúç, de Balaguer, procurador de la quèstua de l’hospital de Santo Spirito in Sassia a Lleida, promet pagar al bisbe allò acostumat per les lletres que insta que se li 
expedeixin, 5 juliol 1342. G-16 f. 77v

El bisbe firma rebut a Simó de Rocabruna, hereu de Simó de Rocabruna, de 2.500 sous que aquest havia deixat per causes pies, 11 juliol 1342. G-16 f. 78
El bisbe, atès que Guillem Galceran de Rocabertí i Guillem Ramon de Montcada, canonges de la Seu, pretenen tenir dret a la pabordia de Novembre que havia tingut 
Guillem de Cornellà, canonge difunt, segresta els fruits de la mateixa, 15 juliol 1342. G-16 f. 81v-82

El bisbe, el capítol i els abats i priors de la diòcesi, atès que cal sufragar la causa entre el rei i el bisbe que es porta davant Jaume Mateu, jutge reial, comissionen Ramon 
Albert, prevere de capítol, Pere de Cantallops, enfermer de Sant Pere de Galligants i Pere Casadevall, paborde de l’Almoina, per fer talla entre ells, 25 juliol 1342.

G-16 f. 84rv

El bisbe firma rebut a Berenguer de Montbui, veguer de Girona, d’un mul i altres efectes que li havia pres l’any anterior en el camí de Girona a Rupià, 29 juliol 1342. G-16 f. 85



Guillem de Font, curat d’Esclanyà, promet estudiar gramàtica durant dos anys, 31 juliol 1342. G-16 f. 87
El bisbe, que té segrestada la pabordia de Novembre de la Seu, defineix Brunissenda, filla de Bernat de Puig, de Maçanet de la Selva, 2 agost 1342. G-16 f. 87v

Eimeric de Bellveí, de Barcelona, fa procura al seu germà, Bernat de Bellveí, per cobrar els 2.000 sous que li llegà Gaufred Gilabert de Cruïlles, 4 agost 1342. G-16 f. 88

El bisbe confereix l’ardiaconat major de la Seu, vacant per mort de Ramon de Santapau, a Vidal de Blanes, abat de Sant Feliu, 5 agost 1342, i l’abadía de Sant Feliu, a 
Bernat de Cruïlles, ardiaca de Besalú f 89v-90. G-16 f. 88

Pere Esteve, prevere de capítol, firma rebut al bisbe de 600 sous, procedents dels que es reuneixen per a la defensa de les llibertats de l’església, part del préstec que ell 
havia fet al bisbe, 5 ago 1342, semblants rebuts firmen Ramon Albert per 400 sous, Bernat de Balbs per 1.000 sous, i el bisbe com a marmessor de Bertran de Mont-rodon, 
rector de Caldes de Montbui, germà seu, de 2.000 sous.

G-16 f. 89v

El bisbe defineix Brunissenda, filla de Francesc Oliba, de Paret Rufí, per 2 sous 8 diners, 13 agost 1342. G-16 f. 91
Presentació de Bernat Julià, clergue de Pols, per al benefici fundat per Bernat Vilanant, clergue, a la capella de Sant Bernat, que ell mateix fèu construir a Peralada, fora 
del portal de Vilella, i per al qual havia estat designat pel mateix fundador, 7 agost 1342. G-16 f. 91v-92

Guillem Gatielles, de Serinyà, promet al bisbe pagar 50 sous, llegats pel seu oncle, Pere Bernat, beneficiat de la Seu, per a fer almoines de pa, 16 agost 1342. G-16 f. 93

El bisbe, atès que Bonanat de Tornavells havia disposat en testament la construcció d’una capella a Constantins que es digué «Santa Maria la anunciada de Natzaret», 
autoritza el seu fill, Bonanat de Tornavells, ciutadà de Girona, a posar-hi una donada, que haurà de rebre l’hàbit de mans del bisbe, 3 agost 1342.

G-16 f. 93v-94

Pere Ripoll, prevere, presenta al bisbe el testament de Ponç, domer de Vidreres, que llegà a l’altar de Sant Pau, que ell mateix havia edificat en la parroquial d’aquest lloc, 
una coromina i establí un prevere, i el codicil de Berenguer Rafart, obtentor de l’esmentat benefici, 6 setembre 1342. G-16 f. 97rv

Els veïns de Panedes que s’enumeren presenten Bonanat de Vilallonga per al benefici curat de la seva església, 31 agost 1342. G-16 f. 98rv
Maria de Clos, de Sant Privat de Bas, dona tots els seus béns a l’altar de Sant Bartomeu de Segalars, de Sant Gregori, en mans del bisbe de Girona i es fa donada del 
mateix, 13 setembre 1342. G-16 f. 100-101

Testament de Pere de Bosch, rector de la Mota, que pren per marmessors fra Berenguer de Puig dominic i altres, elegeix sepultura al cementiri de Montcal, d’on és 
natural, fa llegats, entre altres a la confraria de Sant Pere Màrtir dels dominics de Girona, de la que és confrare, i funda aniversaris a Montcal, dotats amb censos del mas 
Bosch d’aquesta parròquia, 9 octubre 1342.

G-16 f. 107v-110v

El bisbe firma rebut a Vidal de Blanes, abat de Sant Feliu de Girona, de 5.580 sous que li devia Vidal de Vilanova per raó de la pabordia de Castelló, 12 octubre 1342. G-16 f. 112v

Vidal de Blanes, abat de Sant Feliu, i altres, amenaçats d’excomunió per Berenguer de Cruïlles, cabiscol de la Seu, sotsdelegat de gràcia papal feta a Seguí de Palol, 
canonge de Vilabertran, de la sagristia de Lladó, fan procura a favor d’Antoni de Colell i Arnau de Camós, clergues de Girona que es troben a la cúria romana, per apel·lar 
de la mesura, 14 octubre 1342.

G-16 f. 115v-117

El bisbe nomena Bernat des Ferrer batlle de sac de Sant Sadurní, amb dret a prendre redelme i dos diners de cada sou dels terços, eixorquies i altres, 17 octubre 1342. G-16 f. 117v-119

El bisbe, atès que Pere Huguet, de Torroella de Montgrí, ha donat al benefici que havia fundat a la parroquial de Torroella, 50 migeres censals de blat i tres masos de 
Llabià, confirma la institució del mateix benefici, 23 novembre 1342. G-16 f. 127v

Gispert Fulcarà, com a executor de mandat apostòlic, comissiona Aimar de Castelló i Guillem de Soler, canonges de Lleida, per informar sobre els fruits de la vicaría de 
Monforte, bisbat de Saragossa, pròpia de l’abadia de Vilabertran, 28 novembre 1342. G-16 f. 127v-128v

Ponç Escarrer, batlle de Castelló, declara al bisbe haver estat excomunicat a instància de Salomó Vidal de Bellcaire, jueu de Girona, per no haver exigit un deute, i rep 
l’absolució, 6 desembre 1342. G-16 f. 129

Presentació, en text català, del benefici de Santa Maria de Celrà, 21 novembre 1342. G-16 f. 129-130
El bisbe, havent sabut que els portadors de lletres citatòries de la cúria cometien diversos fraus, determina que hi hagi una persona fidel que tingui a les seves mans totes 
les lletres segellades, i les faci portar per nuncis especials, i encomana aquesta missió a Pere Fresolf, clergue de Girona, el qual satisfarà al bisbe el cens d’un morabatí, 20 
desembre 1342.

G-16 f. 132v-133

El bisbe i el capítol firmen debitori a Jaume Maçot i Berenguer de Prat, clergues, de 1.000 sous, rebuts en préstec per a la causa entre el rei i els homes d’església, 28 
desembre 1342. G-16 f. 133



Testament de Gispert Fulcarà, degà de Lleida i sagristà segon de la Seu, que pren per marmessors Pere Esteve i altres preveres de capítol, funda aniversaris a la Seu, i 
institueix hereus els pobres, 24 gener (1342) 1343, en codicil f 140rv, fa llegats a diversos familiars. G-16 f. 137v-139v

Arnau de Nus, fill d’Andreu de Nus, de Calonge, es fa home propi del ferial de la Seu, 4 febrer (1342) 1343. G-16 f. 145v
Concòrdia entre Jaume Bremon, rector de Sant Esteve d’Olot, i Hug, abat de Ripoll, sobre les oblacions fetes a la capella de Santa Magdalena del palau abacial d’Olot, 10 
febrer (1342) 1343. G-16 f. 147

A requisició de Guillem Vendrell, canonge de Sant Feliu de Girona, Pere Esteve, prevere de capítol, declara que són tres els obrers de la catedral, Vidal de Blanes, Francesc 
de Fortià i dit Esteve, 18 febrer (1342) 1343. G-16 f. 150

Guillem de Prat, de Sant Miquel de Campmajor, defineix als marmessors de Raimunda de Prat una casa situada a la cellera de Porqueres, 19 febrer (1342) 1343. G-16 f. 150v

El bisbe, com a marmessor de Bertran de Mont-rodon, firma rebut al capítol de la Seu de 2.000 sous, part dels 4.000 que dit Bertran havia prestat al mateix capítol, 3 març 
(1342) 1343. G-16 f. 152

El bisbe reconeix a Guillem Benaula, clergue, que aquest ha despès 700 sous de diners seus en la causa entre el rei i els homes d’Església, 3 març (1342) 1343. G-16 f. 152rv

El bisbe i el capítol de la Seu, atesa la veu que algunes capellanies haurien estat conferides irregularment, fan procura a Antoni de Colell, canonge de Barcelona i Pere 
Bertí, procurador de l’església de Sant Feliu de Girona a la cúria romana per suplicar al papa que no les proveeixi, 13 març (1342) 1343.

G-16 f. 156

El bisbe i el capítol fan procura a Guillem de Torrelles, canonge de la Seu, per comparèixer davant l’arquebisbe de Tarragona i repartir una talla entre les esglésies de la 
província eclesiàstica per al cardenal Andreu del títol de Santa Susanna, 24 març (1342) 1343. G-16 f. 156rv

Gispert des Guanechs, clergue, fill d’Arnau des Guanechs, cavaller de la diòcesi de Barcelona, firma rebut a Galceran des Guanechs, germà seu, de 250 sous d’un llegat que 
li havia fet Eimeric de Calafell, tresorer de Barcelona, 27 març 1343. G-16 f. 158

El bisbe firma a Guillem Pedrera, d’Ullà, un aigualeix situat a Ullà, indret de Tamarissó, a tasca i cens de sis diners, 29 març 1343. G-16 f. 158v

El bisbe aprova a Ramon Sunyer, clergue de Santa Magdalena de Codó, parròquia de Terrades, i familiar seu, els comptes de la seva administració, 31 març 1343. G-16 f. 158v-159

El bisbe firma debitori a Guillem Benaula, clergue, de 500 sous rebuts en préstec, 7 abril 1343. G-16 f. 159v-160
El bisbe, atès que Pere de Freixenet, clergue de Tarragona i familiar seu, ha treballat llarg temps en l’administració de les rendes de Paret Rufí, li cedeix en violari la batllia 
de sac d’aquest lloc, 17 abril 1343. G-16 f. 160v-161v

El bisbe estableix a Pere Costa la notaria de Rupià, a cens de 25 sous, 17 abril 1343. G-16 f. 162-164

El bisbe i el capítol de la Seu, atès que alguns beneficiats de dita església no tenen lloc assenyalat per celebrar, ordenen que els obtentors dels beneficis fundats per Hug 
de Cruïlles, abat de Sant Feliu de Girona, celebrin a l’altar dels sants Pere i Pau, construït per Gilabert de Cruïlles, bisbe que fou de Girona, 22 abril 1343.

G-16 f. 166-167

Testament de Miquel Moragues, de Sant Gregori, que elegeix sepultura al cementiri d’aquest lloc i institueix hereu el seu fill Miquel, 19 abril 1343. G-16 f. 167-168
El bisbe reforma la constitució donada pel seu predecessor Pere contra els clergues que juguen a escacs, i els penalitza amb cinc sous per cada vegada, a aplicar a l’obra de 
la Seu, però deroga la norma d’excomunicar-los, 17 abril 1343. G-16 f. 169rv

Guillem de Sorribes, clergue, firma rebut al bisbe de 40 sous, llegat que li havia fet Bertran de Mont-rodon, 30 abril 1343. G-16 f. 169v

Francesc Ballester, notari de la Bisbal, i Jaume Bedós, clergue de Girona, fan manlleuta a favor d’Arnau Eimeric, clergue de Colomers posat a la presó, 30 abril 1343. G-16 f. 170

El bisbe firma debitori a Guillem Benaula, clergue, de 50 florins, valorats en 700 sous, rebuts en concepte de préstec, 9 maig 1343. G-16 f. 172v
El bisbe i el capítol, atès que han tingut notícia de que el monestir de Santa Clara de Girona vol obtenir del papa la capellania de Peralada, fan procura a favor d’Antoni de 
Colell, canonge de Barcelona, i altres, per pledejar contra l’abadessa i el seu convent, 9 maig 1343. G-16 f. 172v-173v

Bertran de Mont-rodon, ardiaca de la Selva, aprova a Dalmau d’Església, clergue, els comptes de les rendes de la seva prebenda, 15 novembre 1341(!). G-16 f. 175



El bisbe i el capítol, atès que Berenguer de Montbui, antic veguer de Girona, els gità de pau i treva, raó per la qual devegades celebraren missa contra les prescripcions del 
concili de Vienne, i es posà entredit a la diòcesi, i atès que el papa ha comissionat el cardenal Andreu del títol de Santa Susanna per llevar l’entredit i absoldre les 
irregularitats, fan procura a Antoni de Colell, canonge de Barcelona, Pere Bertí, cabiscol i Guillem Vendrell, canonge de Sant Feliu de Girona, per rebre les butlles de 
comissió, 9 maig 1343.

G-17 f. 1-2

Berenguera, filla de Joan Vidal, de Sant Gregori, fa donació dels seus béns a la capella de Sant Bartomeu de Segalars, de l’esmentada parròquia i es fa donada de la 
mateixa sota el règimdel sagristà de Sant Gregori, al qual haurà de fer les prestacions acostumades per les dones domiciliades al terme i a més, satisfer 8 sous de cens per 
les lluminàries donades a la capella, 20 maig 1343.

G-17 f. 4-5

Guillem Vidal, de Sant Gregori, promet a Bernat de Verdaguer, sagristà d’aquest lloc, pagar-li 100 sous a invertir a la capella on la seva germana Berenguera s’ha fet 
donada, 20 maig 1343. G-17 f. 5rv

Berenguer Savanera, beneficiat de la capella de Bellcaire, promet sota pena no tenir bregues amb altres beneficiats de la mateixa capella, 28 maig 1343. G-17 f. 6v

Pere Esteve, prevere de capítol i obrer de la Seu, que havia apel·lat d’una modificació de la constitució vigent sobre penes als clergues que juguen a escacs, sol·licita al 
bisbe que li lliuri certs interrogatoris de la causa, 3 juny 1343. G-17 f. 7v

El bisbe, atès que Saurina, filla d’Arnau de Pontós, cavaller, i viuda de Guillem de Galliners, cavaller, succeí el seu pare en una part del delme de Calabuig, li firma i li remet 
mig terç i lluïsme sota certes condicions, 13 juny 1343. G-17 f. 10v

Guillem Pasqual, sagristà de Mollet, firma debitori a Pere Joan, claver de Sant Jordi Desvalls, de 300 sous, composició d’una causa que tenia amb ell, 13 juny 1343. G-17 f. 12v

Pere Costa, escrivà natural de Monells, firma debitori al bisbe de 500 sous, part de l’entrada de l’establiment de l’escrivania de Rupià, 16 juny 1343. G-17 f. 13
Dalmau d’Església, procurador de Bertran de Mont-rodon, ardiaca de la Selva i marmessor de Bertran de Mont-rodon rector de Caldes de Montbui, firma rebut al bisbe de 
150 sous per roba de’una filla natural de dit rector, 23 juny 1343. G-17 f. 14v-15

El bisbe i el capítol, reunits al cap nou de la Seu, firmen a Pere Esteve, obrer de dita església de 2.000 sous, presos del fons de l’obra per pagar la composició entre el rei i 
els homes d’església del bisbat que no acudiren contra el rei de Mallorca, 4 juliol 1343. G-17 f. 15v

Maria, filla de Bernat de Jonquera, d’Amer, es fa donada de la capella de Sant Bartomeu de Segalars, parròquia de Sant Gregori, amb cessió de tots els seus bèns, i rep del 
bisbe l’aprovació, 19 juny 1343. G-17 f. 16v-17v

El bisbe defineix Sibil·la, filla de Pere Ferrer de Crespià, per 2 sous 8 diners, 10 juliol 1343. G-17 f. 18
El bisbe nomena Pere Costa i Jaume Rigau, escrivans de Girona, notaris de la seva cúria, 11 juliol 1343. G-17 f. 18v-19
El bisbe nomena notaris de la seva cúria Galceran de Bàscara, escrivà de Girona, i Pere Calvet, clergue conjugat de Castelló, 12 juliol 1343. G-17 f. 19
El bisbe i el capítol, que han rebut ordre de l’arquebisbe de Tarragona de contribuir amb 161 florins a la legació del cardenal Bernat del títol de Sant Ciríac al regne 
d’Aragó, fan procura a Guillem Jordà, ciutadà de Girona, per satisfer l’esmentada quantitat, 24 juliol 1343. G-17 f. 21v-22

Guillema, filla de Ramon d’Olivera, de la Barroca, es fa donada de la capella de Natzaret fundada per Bonanat de Tornavells a Constantins, 31 juliol 1343. G-17 f. 22-23

L’abat Arnau de Banyoles fa procura a Guillem Vendrell, canonge de Sant Feliu i Pere de Miars, capellà de Sant Daniel, per rebre del cardenal Bernat del títol de sant Ciríac 
l’absolució d’irregularitat eventualment incorreguda per no haver servat l’entredit posat a la diòcesi quan el rei gità de pau i treva el bisbe i el capítol, 1 agost 1343.

G-17 f. 23v

Ramon d’Illa, rector d’Arenys de Munt, ven les rendes del seu benefici a Guillem de Ginestar, prevere de Barcelona, per 25 lliures anuals, 6 agost 1343. G-17 f. 24rv
El bisbe presenta a Guillem Arnau, prior dels dominics de Girona, les lletres del cardenal Bernat de Sant Ciríac que comissionen dit prior per absoldre el bisbe i els 
canonges per no haver observat l’entredit, 4 agost 1343. G-17 f. 25-27v

Jaume Saula, d’Amer, que ha comprat a Caterina, viuda de Guillem de Balbs, dues parts d’un quartó del delme de Sant Esteve de Llémena, promet satisfer el foriscapi 
dintre el termini de tres mesos, 4 agost 1343. G-17 f. 29v

Pere de Miars, capellà de Sant Daniel, firma rebut a Guillem Lledó, domer del mateix monestir, de 28 lliures, a pagar les quals havia estat condemnat per injúries causades, 
16 agost 1343. G-17 f. 29v

L’abat Ferrer d’Amer reconeix al bisbe que li ha satisfet tots els diners que tenia en comanda, 17 agost 1343. G-17 f. 29v-30
El bisbe i fra Francesc Miquel franciscà declaren davant Ramon d’Esparraguera, almoiner del monestir d’Amer que, mentre vivia fra Ferrer, abat havia dit que tenia 800 
sous donats per Berenguer de Castell, cavaller, per a l’ofici de l’almoineria del dit monestir, 19 agost 1343. G-17 f. 30



L’abat Ferrer d’Amer, per descarregar la seva ànima, reconeix haver mancat a la correcta distribució de les porcions monàstiques i encarrega Gispert Fulcarà, Ramon de 
Rocasalva, prior de Santa Maria del Coll i altres de determinar la mateixa distribució, 16 agost 1343. G-17 f. 30v-31

Ferrer, abat d’Amer, a fi d’augmentar el culte al monestir, dota un benefici a invocació de les santes Marta i Magdalena en una capella que s’ha d’edificar a l’església del 
monestir, amb 8 lliures censals i 2 migeres de blat censals que havia comprat, 16 agost 1343. G-17 f. 31-32

Ferrer, abat d’Amer, trobant-se malalt a la casa que el monestir té a la ciutat de Girona, requereix el bisbe que faci inventari dels béns del seu monestir, 16 agost 1343. G-17 f. 32

Els monjos del monestir d’Amer, dels quals es fa el nom, atès que quan començà a ésser abat Ferrer, trobà la casa molt endeutada, i amb la seva bona administració l’ha 
duta a bon estat econòmic, presten el seu consentiment a l’edificació d’una capella i dotació d’un benefici, 12 agost 1343. G-17 f. 32v

Els monjos d’Amer, que després de la mort de l’abat Ferrer elegiren Ramon de Rocasalva per abat, elecció que no ha tingut efecte, fan procura a favor de Ramon 
d’Esparraguera, almoiner, i Ramon de Pou, enfermer, per a administrar i pledejar, 20 agost 1343. G-17 f. 33rv

Els monjos d’Amer fan poders al bisbe Arnau per elegir abat de dins del seu gremi, i el bisbe, després de rebre els vots de cadascun, declara elegit Ramon de Rocasalva, 17 
agost 1343, altres escriptures referents a l’elecció f 35-39, que acaben amb el jurament de fidelitat prestat al bisbe, 5 setembre 1343, f 39.

G-17 f. 34-39

L’abat de Sant Pere de Camprodon, en nom dels monjos presenta requisitòria al bisbe sobre certes funcions parroquials que no se celebren al monestir, tot i estar 
disposat així, 20 agost 1343. G-17 f. 39v-40v

Ramon d’Illa, rector d’Arenys, lliura al bisbe unes Decretals amb comentari que havien estat de l’abat Ferrer d’Amer, 26 agost 1343. G-17 f. 41rv
Bartomeu de Casademont i altres feligresos de Mieres, que han fet citar Bernat Agustí, sagristà de la parròquia, l’acusen de prendre les capides dels nens batejats, de no 
tenir escolà i d’haver pres dos calzes de l’església, s.d. G-17 f. 41v

Guiu, abat de Sant Llorenç del Mont, promet obediència canònica al bisbe de Girona, 19 setembre 1343. G-17 f. 42

El bisbe reconeix a Bernat de Verdaguer, notari de l’escrivania o cúria del segell, que no ha segellat fins al dia present sinó  les lletres que el bisbe li manà, 26 agost 1343. G-17 f. 43

El bisbe defineix Francesca, filla de Guillem Ripoll, de Crespià, per 2 sous 8 diners, 5 setembre 1343. G-17 f. 44v
El bisbe firma rebut a Ramon d’Illa d’un sac ple d’escriptures de l’abat Ferrer d’Amer, 6 setembre 1343. G-17 f. 45
Francesc de Bevià, de Madremanya, firma debitori al bisbe de 80 sous pel foriscapi de la compra feta a Ramon sa Torre de Palol del delme de certs masos de Palol, 9 
setembre 1343. G-17 f. 46

Guillema de Sorribes, viuda de Dalmau de Sorribes cavaller, firma rebut al seu fill Arnau de Sorribes de 100 sous, part dels 500 que s’havia retingut quan li féu heretament, 
13 setembre 1343. G-17 f. 47v

Berenguer de Cruïlles, cabiscol de la Seu, sol·licita al bisbe que l’absolgui de l’excomunió incorreguda per jugar a escacs, 20 setembre 1343. G-17 f. 50
L’abat d’Amer, Ramon de Rocasalva, reconeix tenir una clau de certa caixa de l’abat Ferrer difunt, 24 setembre 1343. G-17 f. 52rv
El bisbe reconeix a Bartomeu d’Om, obtentor del lloc de Santa Maria del Mar, de Torroella de Montgrí, que aquest lloc no és benefici eclesiàstic, que es pot donar a laics, i 
que no paga visites ni subsidis, 24 setembre 1343. G-17 f. 52v-53

Pere de Comes, escrivà de l’arquebisbe de Tarragona, que havia acudit a Girona a pagar al cardenal Bernat del títol de sant Ciríac 1.141 florins d’or, i no el trobà a Girona, 
sinó  que era fama que es trobava al Rosselló, declara estar disposat a lliurar la quantitat referida a Girona, 8 agost 1343. G-17 f. 53rv

Felipa de Soler, administradora del monestir de Vilanera, fa poders a Alemany Bord i Galceran de Quintà, de Girona, per administrar, 29 setembre 1343. G-17 f. 54rv

Miquel Teixidor, seller de Girona, firma rebut al bisbe de 8’5 lliures, salari de Berenguer Oliver de Vidreres, criat de l’abat Ferrer d’Amer, 30 setembre 1343. G-17 f. 55

Dalmau de Totzó, cavaller, nou veguer de Girona i Besalú, presta l’acostumat jurament de respectar les immunitats eclesiàstiques, 27 setembre 1343. G-17 f. 55v
Guillem d’Avià, cavaller d’Albons, firma rebut en nom de Ramon d’Avià, cavaller de Berga al bisbe de 500 sous, que aquest dona a Bernat Ramon d’Avià, fill de dit Ramon, 
per haver estat durant un temps al seu servei, 5 octubre 1343. G-17 f. 56

El bisbe defineix Maria, filla de Pere Arnau de Crespià per 2 sous 8 diners, 5 octubre 1343. G-17 f. 56rv
El bisbe intima manament a Ramon Arnau de Masó, batlle seu de Crespià, que li pagui certs censos que li deu, 5 octubre 1343. G-17 f. 56v



Bertran de Mont-rodon ardiaca de la Selva, governador de la casa de Santlleïr de la parròquia de Vilamajor de Barcelona, atès que Bertran de Mont-rodon, oncle seu, li 
donà en violari la dita casa amb certs censos amb encàrrec de fundar certs beneficis, fa procura a favor de Pere de Castellar, domer de Vilamajor i altres per administrar 
els referits béns, 5 octubre 1343, altres escriptures sobre el mateix, ff 156-158.

G-17 f. 56v-58v

El bisbe confirma la institució d’un benefici dotat a la Vajol per Sibil·la, esposa de Gaufred d’Avinyó, cavaller i senyor de la Vajol, a invocació de Sant Joan Baptista, en 
capella a edificar a la parroquial esmentada, 7 novembre 1343. G-17 f. 65rv

Dalmau de Palol, fill de Pau de Palol cavaller, ven a Pere Fresolf, clergue de la Seu, el seu dret sobre tres parts del delme de Sant Jordi Desvalls que per ell té en feu Guillem 
de Reixach, de Banyoles, i dues migeres censals de blat, per 650 sous, 23 octubre 1343. G-17 f. 66v-67v

Bertran de Mont-rodon, ardiaca de la Selva, fa procura a favor de Guillem Vendrell, canonge de Sant Feliu de Girona, i Dalmau d’Església, clergue de la Seu, per a aplegar 
les rendes de la seva prebenda, 22 novembre 1343. G-17 f. 71v-72

El bisbe defineix a Berenguer de Boada, de la vall d’Amer, tota mena de demanda pel fet d’haver prestat fals testimoni a la cort reial de Girona, 22 novembre 1343. G-17 f. 72v

El bisbe firma rebut a Guillem de Cornellà, de Celrà, de 200 sous, donats pel seu avi Guillem de Cornellà, ciutadà de Girona, per torts oblidats, 25 novembre 1343. G-17 f. 73rv

Bernat Andrall, rector de Salgue, bisbat de Mende, procurador de l’abat Guiu d’Amer, presenta al bisbe butlles del papa que nomenen dit Guiu abat d’Amer i exhorten el 
prelat a recolzar-lo;el bisbe respon que ho farà, com a fill que és d’obediència, i mana a Ramon de Rocasalva, elegit i confirmat abat d’Amer que doni possessió a 
l’esmentat Guiu, com així es fa, 30 novembre 1343.

G-17 f. 73v-74v

Ramon de Rocasalva, elegit pel papa abat de Sant Llorenç del Mont, insta Bernat Andrall, dit, que rebi els comptes del monestir d’Amer, des de la mort de l’abat Ferrer, i 
declara que des d’aquesta data ha despès per l’abadia uns 10.000 sous, 30 novembre 1343. G-17 f. 75rv

Ramon de Rocasalva allibera els súbdits del monestir d’Amer del jurament de fidelitat que li havien prestat després de la seva elecció abacial, 1 desembre 1343. G-17 f. 75v-76

Bernat Andrall, dit, intima als monjos d’Amer la butlla papal que nomena l’abat Guiu, i en rep la promesa de que prestaran obediència al nou abat quan juri els estatuts 
del monestir, 1 desembre 1343. G-17 f. 76-77

Bernat Adrall, dit, pren possessió de l’abadia d’Amer, 1 desembre 1343. G-17 f. 77rv
La universitat dels homes de Sant Miquel d’Amer, convocada a so de campanes i de viafors, després que el notari ha llegit i vulgaritzat la butlla papal que els mana prestar 
obediència a l’abat Guiu, en demanen còpia per donar-hi resposta, 2 desembre 1343. G-17 f. 77v-78

Semblantment fan els homes de Colomers, i presten homenatge a l’esmentat procurador, 2 desembre 1343. G-17 f. 78v-79
El bisbe defineix Maria, filla de Berenguer de Riera, de Dosquers, per 2 sous 8 diners, 2 desembre 1343. G-17 f. 79v
El bisbe, en visita pastoral de Sant Feliu de Girona, mana que Guillem d’Escala, canonge, es faci ordenar de prevere, 10 desembre 1343. G-17 f. 81
El bisbe estableix a Bernat Roca i Pere Frolf, de Parlavà un erm o bosc situat al terme de la parròquia d’Ultramort i del castell de Rupià, indret de Tamariger, a tasca, per 
deu parells de capons d’entrada, 5 desembre 1343. G-17 f. 82rv

Joan de Closa, de Vila-romà, reconeix ser home propi del bisbe, 15 desembre 1343. G-17 f. 83
El bisbe dispensa Pere Humbert, clergue de Sant Andreu Salou, de 16 anys, per a benefici sense cura, 16 desembre 1343. G-17 f. 83
Ramon de Riera, clergue de Navata, notifica al bisbe una escriptura per la que Jaume de Ferracans, domer de Llers, que acaba de dotar el benefici de Santa Maria al 
temple parroquial de Llers, el presenta per al mateix, 11 desembre 1343. G-17 f. 84v-85

Testament de Guillema, viuda de Pere de Riera, de Sant Joan les Fonts, que elegeix sepultura en aquesta parròquia i institueix hereus els pobres, 17 desembre 1343. G-17 f. 85rv

El bisbe revoca la sentència d’excomunió donada contra Joan de Palafrugell, dit en Vengut, de Torroella de Montgrí, 23 desembre 1343. G-17 f. 85v-86
Testament de Dalmau Corona, beneficiat de la Seu de Lleida, que pren sepultura a la mateixa seu; llega al seu germà, Pere Corona de Camprodon, les propietats que havia 
heretat dels seus parents i institueix hereus els pobres, 31 desembre 1343. G-17 f. 86v

Dalmau Corona fa procura a Pere Ferrer, clergue, i altres, per recuperar 500 sous que li deuen Jaume Alegre, de Figueres i altres, 1 gener (1343) 1344. G-17 f. 87rv
Testament de Ramon d’Illa, rector d’Arenys de Munt, que pren com a marmessors Pere Cuc, domer de Vilafreser i altres, elegeix sepultura a Arenys i institueix hereus els 
preveres que no tenen benefici i els estudiants, 8 gener (1343) 1344. G-17 f. 88rv



Jaume Bedós, procurador del bisbe, posa pena de 200 sous a Jaume de Coll, sagristà d’Albons, cas que surti de la batllia de Girona, 10 gener (1343) 1344. G-17 f. 88

Sibil·la, esposa de Francesc de Penedís, batlle de Joanetes, promet a Ferrer de Frugell, ciutadà de Girona, no alienar cap part del seu mas, 10 gener (1343) 1344. G-17 f. 88v-89

El bisbe aprova a Pere Fresolf, clergue de la Seu i majordom seu, els comptes de la seva administració, 19 gener (1343) 1344. G-17 f. 90rv
El bisbe defineix a Pere Ramada, mercader de Girona, els comptes que aquest li presenta sobre roba comprada per a la seva família, 25 gener (1343) 1344, i rep definició 
recíproca f 91. G-17 f. 90v

El bisbe reconeix a Jaume de Vinyes, mercader de Mallorca, que li ha estat pagat un esclau negre, dit Domènec, que li ha venut, 25 gener (1343) 1344. G-17 f. 91
El bisbe aprova a Pere Jaume de Puig, rector de Viladrau, els comptes de morabatins, visites, reconciliacions de cementiris, prebendes canonicals, emoluments de 
l’escrivania de l’oficialat, grans i altres, 25 gener (1343) 1344, i rep una declaració semblant d’ell f 91v-92. G-17 f. 91rv

Gispert Fulcarà, capellà de Montagut, atès que és prohibit que els laics governin esglésies, encomana a Pere Pasqual, prevere, la capella de Santa Maria de Devesa, 28 
gener (1343) 1344. G-17 f. 92v

El bisbe defineix Bonanata, filla d’Arnau de Candell, de Mollet, per 2 sous 8 diners, 30 gener (1343) 1344. G-17 f. 94
Bernat de Mont-rodon, canonge de Mallorca i capellà de Molló, firma rebut a Berenguer de Costa, de Molló, de 28’5 lliures, part de les 40 en què li havia venut les rendes 
de la capellania, 4 febrer (1343) 1344. G-17 f. 94v

Berenguer de Boada, prevere natural d’Amer, atesa la definició que li ha fet el bisbe (num. 53), tot negant els seus delictes, promet satisfer els perjudicis que se li provin, 6 
febrer (1343) 1344. G-17 f. 95rv

El bisbe aprova a Pere de Camp, clergue de Sant Feliu de Guíxols, els comptes de visites, prebendes, aniversaris i altres que ha administrat, 11 febrer (1343) 1344. G-17 f. 97v

Bernat Andrall, procurador de l’abat Guiu d’Amer, firma rebut a Llobregat Arnau, de Torroella de Montgrí, rebut de 120 sous que aquest devia a l’abat Ferrer d’Amer, 11 
febrer (1343) 1344. G-17 f. 97v-98

Berenguer Fulcarà, clergue de capítol de la Seu, defineix Bonanata, filla de Guillema Guerau, de la Mota, dona pròpia del seu benefici, per 2 sous 8 diners, 25 febrer (1343) 
1344. G-17 f. 99v

Guillem d’Olmeda, de Camprodon, defineix Cília, filla de Bartomeu de Mont-roig, de Fornells, parròquia de Beget, per 2 sous 8 diners, 1 març (1343) 1344. G-17 f. 99v-100

El bisbe defineix Caterina, filla de Berenguer Soliu, de Crespià, per 2 sous 8 diners, 2 març (1343) 1344. G-17 f. 100
El bisbe firma rebut a Ramon de Gornal, ciutadà de Girona i notari de la cúria del seu oficialat, de 1.000 sous de cens degut per la mateixa escrivania, 25 febrer (1343) 
1344. G-17 f. 100

El bisbe defineix Ramon des Ferrer, de Sant Sadurní, home propi seu, per 80 sous, 18 març (1343) 1344. G-17 f. 101

El bisbe defineix a Bernat Rei, fill de Jaume Rei de Canelles, les injúries d’obra causades a Alemany de Puig, sagristà de Corçà, per 15 sous, 24 març (1343) 1344. G-17 f. 104

El bisbe davant el capítol revoca les penes pecuniàries imposades per constitució i remet les penes pendents d’aquesta mena, 8 abril 1344. G-17 f. 105
El bisbe i el capítol fan donació perpètua a Arnau Simó de la notaria de l’almoina del Vestuari a Mallorca, als llocs de Sòller i Muro, per després de la mort de Dalmau 
Morató, notari actual, 7abril 1344. G-17 f. 105v-106v

El bisbe i el capítol estatueixen que l’escrivania de l’oficialat no es pugui vendre, donar en enfiteusi ni alienar, 7 abril 1344. G-17 f. 106v
El bisbe, ateses les despeses que suporta el ferial de la Seu, li assigna els emoluments del segell de la seva cúria, per després de Guillem de Sorribes, actual obtentor, 7 
abril 1344. G-17 f. 107rv

Ramon Gil, de Girona, reconeix a Bernat de Verdaguer, notari del bisbe, que se li han satisfet els seus drets sobre el segell del bisbe, 8 abril 1344. G-17 f. 107v

Bernat de Verdaguer, de Girona, reconeix a Ramon Gil que durant el temps que regí el segell episcopal, aquest li va satisfer els emoluments corresponents, 8 abril 1344. G-17 f. 107v-108

El bisbe concedeix a l’abat Guiu d’Amer, que li assegura tenir dret a l’ús d’insígnies pontificals, llicència per portar-les, 11 abril 1344. G-17 f. 108
L’abat Guiu d’Amer presta obediència canònica al bisbe, 16 abril1344. G-17 f. 108v-109
Guillem de Cruïlles, prior del monestir de Cervià, presenta un benefici de la seva església, 18 abril 1344. G-17 f. 109



Bernat de Rovira, cabiscol de Sant Pere de Galligants, reconeix a Bernat de Montsoliu que aquest està al corrent d’un cens que fa al monestir, 24 abril 1344. G-17 f. 110

El bisbe concedeix a Pere de Puig, de Domeny, parròquia de Paret Rufí, que el molí que els seus antecessors tenien al monar de Domeny, el pugui reedificar en altre lloc de 
la devesa del bisbe, prop del molí de Ramon Dalmau de Domeny, a cens d’una quinta part dels ingressos, 27 abril 1344. G-17 f. 112rv

Testament de Guillem de Pujada, de Sant Gregori, que pren per marmessors el seu germà Jaume de Rebugent de Sant Feliu de Pallerols i altres, elegeix sepultura a Sant 
Gregori i institueix hereu el seu fill Guillem, 8 maig 1344. G-17 f. 114

Ramon d’Illa, rector d’Arenys de Munt, ven a Ramon Boter, prevere, els fruits del seu benefici per 25 lliures anuals, 8 maig 1344. G-17 f. 114v-115
Ferrer de Canet, cavaller, dota el benefici de Santa Maria i les Onze Mil verges a la capella que ha fet construïr a la seva casa de Canet, parròquia de Sant Iscle de Vallalta, 
amb una terra situada al Puig de Morell de l’esmentada parròquia, i rep l’aprovació del bisbe, 15 maig 1344. G-17 f. 115v-117

El bisbe firma rebut a Guillem Benaula, clergue de 700 sous del subsidi que aquest recull, 18 maig 1344. G-17 f. 18
Gispert Fulcarà, degà de Lleida, presenta a Guillem Arnau, prior dels dominics de Girona, una lletra del cardenal Gaucelm, bisbe d’Albano, que comissiona el prior per 
absoldre’l d’eventuals excomunions incorregudes, 24 abril 1344. G-17 f. 118rv

El bisbe aprova a Gispert Fulcarà els comptes del subsidi de 12.000 lliures per a les galeres del rei, 28 maig 1344. G-17 f. 119
Pere Esteve, prevere de capítol de la Seu, marmessor de Guillem de Vilarig, ardiaca d’Empordà, com a procurador de Ermengol, abat de Vilabertran i comarmessor seu, 
firma rebut a Pere Fresolf, clergue, de 700 sous, preu d’una casa situada a Girona, 8 juny 1344, el bisbe reduí els terços de la casa, destinada al benefici de Santa Anna de 
la Seu a cens de 16 sous f 123-124.

G-17 f. 123

Bernat Mascarós, de Peratallada, promet lliurar al bisbe l’escriptura de compra feta a Guillem d’Aguiló, de Palau-sator, d’una part del delme d’Ullastret, 12 juny 1344. G-17 f. 125

Guillem Ramon de Flaçà, canonge de Sant Feliu, que ha construïtun altar sota invocació dels apòstols Jaume i Joan a la parroquial de Flaçà, promet dotar-lo de rendes per 
a la llàntia i ornaments, 18 juny 1344. G-17 f. 126

Ponç Arnau, clergue conjugat, i Bernat Guillem, fill de Bernat de Foixà, clergue, requereixen el bisbe que faci observar les constitucions de pau i treva, per les quals han 
estat citats per Dalmau de Palol, cavaller, i Pere Batlle, de Torroella de Montgrí, 21 juny 1344. G-17 f. 127v

Berenguer de Coma, clergue, promet a Bertran de Mont-rodon, ardiaca de la Selva, de treure les vistes de casa seva sobre l’hort de l’ardiaca, 21 juny 1344. G-17 f. 128

Bernat de Fàbrega, marmessor de Guillem de Colltort cavaller, atès que Beatriu, vescomtessa de Rocabertí, senyora de Cabrenys i Hostoles, li lliurà les seves rendes de les 
Encies per pagar els 4.280 sous que devia a la marmessoria, amb aprovació del bisbe accepta el lliurament, 23 juny 1344. G-17 f. 128rv

El bisbe declara que la capella de Sant Nicolau de Girona, sufragània del monestir de Sant Pere de Galligants, no ha de pagar drets de visita, 2 juliol 1344. G-17 f. 129

Galceran de Montcorb, vicari general, aprova a Ramon de Segueró i Francesc de Casals, clergues, els comptes de la marmessoria d’Alamanda, viuda de Ramon Andreu, 
ciutadà de Girona, 10 juliol 1344. G-17 f. 131v-132

Guillem d’Olivera, de Sant Joan de Mollet, i Pere Sastre, de Sant Martí Vell, pabordes de la confraria de Sant Joan de l’Erm, presenten el beneficiat de la seva confraria, 14 
juliol 1344. G-17 f. 132rv

El bisbe, atès que Ramon Bianya de Camprodon havia donat en testament en 1326, 700 sous per construïr una capella a l’obra nova de Santa Maria de Camprodon sots 
invocació del Corpus, que havia de ser la primera a la dreta de l’altar major, i hi dotà un benefici amb rendes de Sant Joan les Fonts, aprova la institució del benefici, 16 
juliol 1344.

G-17 f. 135v-136

Pere Ros, ciutadà de Girona, firma rebut al bisbe de 100 sous, part del preu de venda de la casa dita «el portxe» o de Fontanelles, que havia estat de Berenguer de Bertil, 
ciutadà de Girona, venuda pel bisbe per no restar cap dels marmessors, 24 juliol 1344. G-17 f. 136v

Berenguer Batlle, batlle de Sant Llorenç de la Muga, promet al bisbe satisfer els perjudicis causats per certa enquesta feta contra Ferrer Moragues, notari episcopal, 26 
juliol 1344. G-17 f. 137

Arnau de Puig, corredor de Girona, firma rebut al bisbe de 50 sous, pel treball de corredoria en la venda de la casa dita «desportxes prope çes Fontaneles» i una altra 
situada al Pla dels framenors de Girona, que havia estat de Romia, esposa de Ramon Calvet, ciutadà de Girona, 28 juliol 1344. G-17 f. 137v-138



El bisbe, atès que Guillem Miquel, Guillem Marges i Bernat Roig de Fonolleres, pabordes de la confraria novament establerta a l’altar de Sant Nicolau de Fonolleres, i 
Francesc Arnau, Antoni Miró, Guillem Bofill i altres d’Ullastret i d’altres llocs, confrares de la mateixa, havien llogat Guillem, fill de Pere de Prat, de Fonolleres, que pot 
ordenar-se aviat, per celebrar tres misses setmanals al dit altar, i li assignaren certes rendes per escriptura de 1343, confirma el títol beneficial, 30 juliol 1344.

G-17 f. 138v-139

Testament de Bernat de Verdaguer, sagristà de Sant Gregori, que pren per marmessors Brunissenda de Verdaguer, de Sant Gregori, germana seva i altres, elegeix 
sepultura en aquesta parròquia i institueix hereva l’almoina darrerament fundada per Bernat de Cornellà, ardiaca de la Selva i Guillem de Cornellà, canonge, a la Seu de 
Girona, 2 agost 1344.

G-17 f. 139v-140v

Guillema, filla de Vidal de Quintà, de Sant Medir, es fa donada de la capella de Santa Afra de Ginestar, es compromet a donar comptes al rector i a dos prohoms de la 
parròquia i a portar vestit negre o burell distint del seglar, i rep l’aprovació del bisbe, 3 agost 1344. G-17 f. 141-142

Testament de Pere de Camp, clergue de Girona, que pren per marmessors Pere de Vilacís, clergue de Sant Daniel i altres, elegeix sepultura a la Seu i institueix hereu un 
aniversari que funda a la mateixa seu, 8 agost 1344. G-17 f. 142-143

El bisbe, atès que Joan Vallesí, clergue de Sant Martí de Canyà, ha estat condemnat per atac a mà armada a un clergue davant la cúria de l’oficialat, a pagar 1.000 sous per 
pena de sacrilegi, perdona la pena imposada, 4 agost 1344. G-17 f. 143rv

Berenguer Barrera, clergue, remet a Miquel Moragues, de Sant Gregori, els odis entre els dos i promet no fer-li mal, 9 agost 1344. G-17 f. 145v-146
Guillem de Sorribes, clergue, firma rebut al bisbe de 128 sous d’emoluments del segell, 10 agost 1344. G-17 f. 146
Bertran de Mont-rodon, ardiaca de la Selva, com a concessionari de Bertran de Mont-rodon, rector de Caldes de Montbui i oncle seu, firma rebut a Arnau de Pont, 
d’aquest lloc, de 18 lliures per les 450 quarteres d’oli que la dita vila havia promès de pagar-li, 12 agost 1344. G-17 f. 146v-147

Guillem d’Era, ciutadà de Tarragona, procurador de Ramon Bernat, preceptor de la casa de Sant Antoni de Vienne a Valls, firma rebut a Bertran de Mont-rodon ardiaca, 
com a marmessor de Bertran de Mont-rodon oncle seu, de 18 lliures que aquest havia llegat “per l’afer de la Santa Creu i l’exaltació de la fe”, 12 agost 1344.

G-17 f. 147

El bisbe aprova a Bernat de Verdaguer, sagristà de Sant Gregori, els comptes de l’escrivania que havia tingut, 21 agost 1344. G-17 f. 150rv
Bernat de Verdaguer, sagristà de Sant Gregori, ven a Guillem Trullol, prevere, els fruits de la seva sagristia per 28 lliures anuals, 25 agost 1344. G-17 f. 151

Bernat Celrà, capellà de Granollers de Rocacorba ven a Guillem de Barolesc, de la dita parròquia, les rendes del seu benefici per 7 lliures anuals, 24 agost 1344. G-17 f. 151v

Bernat Martí, clergue de Sant Feliu de Girona, capellà de Requesens, ven a Guillem Clapera, diaca d’aquest lloc, les rendes del seu benefici, per 8 lliures anuals, 27 agost 
1344. G-17 f. 152

Guillem Torrentà, clergue, que ha fundat un benefici a l’altar de Sant Jaume de la Seu, presenta el primer obtentor, Ramon Novell, clergue, 6 setembre 1344. G-17 f. 158-159

El bisbe, atès que el seu predecessor Gastó de Montcada en 1329 havia nomenat batlle de Bàscara Marc Castanyer, porter reial, i que aquest vengué la batllia a Bernat 
Vilella d’Ullà, el qual és impedit d’exercir-la per ancianitat, i atès que Guillem Pedrera d’Ullà ha regit la batllia d’Ullà correctament, concedeix a dit Guillem la batllia de 
Bàscara en violari, per la que, després de la mort de dit Vilella haurà de fer cens de 10 migeres de blat, 9 setembre 1344.

G-17 f. 161v-163

El bisbe defineix Berenguer Oliver, de Paret Rufí, home propi seu, per 50 sous, i Gispert Oliver per 35 sous, 17 setembre 1344. G-17 f. 164v

El bisbe aprova a Joan Vallesí, capellà de Canyà i domèstic seu, els comptes que ha portat de rendes seves, i en rep rebut dels seus emoluments, 27 setembre 1344. G-17 f. 167

El bisbe, atès que Ramon Rubí, sagristà de Vilamalla, havia llegat a l’altar de Santa Maria d’aquesta església el seu molí de Passeró, situat a Cabanes, i possessions de Sant 
Mori, i que certs feligresos de Vilamalla hi han afegit altres censos, erigeix un benefici de patronat del mas Rubí de Saus, 14 octubre 1344.

G-17 f. 170rv

El bisbe, que havia donat a la casa de Mont-rodon un Decretum amb glossa, i amb algunes «palee» i unes Decretals amb glossa i que tenen les constitucions Inocencianes 
amb glossa i les Gregorianes sense glossa al final, a condició que servissin per a l’estudi d’algun membre de la casa, les lliura a Bernat de Mont-rodon, canonge de 
Mallorca, que es compromet a retornar-les a la casa després de la seva mort, 20 octubre 1344 (=PM núm. 1120).

G-17 f. 172-173

El bisbe defineix Gueraua, filla de Francesc d’Horts, de Corçà, per 2 sous 8 diners, 27 octubre 1344 definició de la seva germana Blanca f 181v-182. G-17 f. 175v-176



Arnau de Sant Bartomeu, clergue natural de Porqueres, escontracta com a servidor de Ramon d’Illa, rector d’Arenys per escriure-li durant un any tota mena de llibres amb 
lletra «formata siue rotunda et protracta siue tirada seu scolastica», enpergamí o en paper, amb salari de 150 sous, 27 octubre 1344.

G-17 f. 177rv

Galceran de Sorribes, cambrer del monestir d’Amer, atès que quan volia penyorar Guillem Vesià, de Maçanet, home propi seu, aquest cridà viafors, li remet el delicte per 
200 sous de les que aquest firma debitori, 28 octubre 1344. G-17 f. 177v-178

Els cònsols de Camprodon, que havien suplicat el bisbe de construir un altar sota invocació d’un sant o santa a l’hospital del lloc, prometen dotar-hi una llàntia i tenir-hi 
ornaments; el bisbe autoritza la construcció sota invocació de Sant Bartomeu, que, segons diu el procurador dels cònsols, és el sant al que tenen més devoció, 30 octubre 
1344.

G-17 f. 179rv

El bisbe firma rebut a Guillem de Cornellà de 760 sous, dels que tenia debitori (cf num 54), 3 novembre 1344. G-17 f. 180v-181
El bisbe defineix Brunissenda, filla de Dalmau de Rissec, de Madremanya, per 2 sous 8 diners, 22 novembre 1344. G-17 f. 183

El bisbe reconeix a Jaume de Vinyal, de Camprodon, que no obstant la firma donada pel bisbe Gastó de Montcada a la compra feta per aquest a Ramon de Guixà, donzell, 
de part del delme del mas Quera de Talaixà, consta que equest es té immediatament pel senyor del castell de Sales i per en Corsavell, cavaller, 27 novembre 1344.

G-17 f. 184

Pere de Santamaria, de Besalú, presenta al bisbe una carta reial que el requereix a castigar Pere Arnau de Mallorques i Tomàs de Mallorques, clergues de Besalú, que 
havien ferit Pere Oliver, batlle, i Guillem Benet, saig de Besalú, 18 octubre 1344. G-17 f. 188rv

El bisbe defineix Guillema, filla de Pere Ferrer de Crespià, per 2 sous 8 diners, 22 novembre 1344. G-17 f. 189rv

El bisbe, atès que en la concessió feta a Francesc Ballester de la notaria de la Bisbal li havia manat que, si posava substitut, aquest li jurés fidelitat, i que fa tres anys li 
autoritzà de paraula a prendre per substitut, mentre fos a Sardenya, Bernat de Bell-lloc, d’Ullastret, mana fer pública escriptura del fet, 28 desembre 1344.

G-17 f. 190rv

Ramon d’Abadia, mercader de Sant Feliu de Pallerols, trobant-se a  casa de Cecília, viuda de Berenguer Estrany, mercader de Girona, pren per esposa Bartomeua, filla dels 
dits cònjuges, per paraules de present i amb «oris osculum» en signe de pacte nupcial, 20 desembre 1344. G-17 f. 190v-191

El bisbe remet a Pere de Malver, de la Bisbal, les penes incorregudes per no haver observat certs pregons, 11 gener (1344) 1345. G-17 f. 192

Galceran de Canet, fill de Ferrer de Canet, cavaller, promet al bisbe no fer-li mal, i firma rebut de 20 lliures a Pere Fresolf, majordom episcopal, 21 gener (1344) 1345. G-17 f. 194v

El bisbe i el capítol fan procura a Bernat Celrà, capellà del bisbe per donar i rebre comptes davant l’arquebisbe de Tarragona sobre les talles fetes per negociar la pau 
entre el rei Pere i Jaume de Mallorca, 21 gener (1344) 1345. G-18 f. 1v-2

El bisbe defineix Margarida, filla de Guillem de Casals, de Pedrinyà, parròquia de Crespià, per 2 sous 8 diners, 24 gener (1344) 1345. G-18 f. 2
Primera possessòria del benefici fundat per Guillem Roig, domer de Cistella, en aquest lloc, 28 gener (1344) 1345. G-18 f. 4
Constança, reina de Mallorca, Rosselló i Cerdanya, fa procura a favor de Ramon de Rofiac, auditor papal, Ponç Calça i Felip de Barzano, secretari del rei Jaume de Mallorca 
per a la causa que té amb el rei Pere d’Aragó, 6 febrer (1344) 1345. G-18 f. 4v-5

El bisbe firma rebut a Pere Costa, notari de Rupià, de 500 sous per la concessió de l’escrivania, 6 febrer 1345. G-18 f. 5rv
Francesc Togores, nou veguer de Girona i Besalú, presta l’acostumat jurament, 10 febrer (1344) 1345. G-18 f. 6rv
El bisbe defineix Gisperta, filla de Berenguer Ferrer de Paret Rufí, per 2 sous 8 diners, 10 febrer 1345. G-18 f. 6v-7

Francesc d’Orriols, mercader de Girona, atès que tenia en comanda 30 lliures de Ponç de Santacília, natural de Llambilles i sogre seu, i que el bisbe havia de donar a la 
seva filla Margarida 15 lliures de la marmessoria, firma escriptura de tenir en comanda 15 lliures per dita Margarida, 12 febrer (1344) 1345.

G-18 f. 7v-8

Francesc d’Orriols, mercader de Girona, reconeix tenir en comanda per Dalmau d’Església, marmessor de Ponç de Santacília 8 lliures, 12 febrer 1345. G-18 f. 8
El bisbe encomana al seu majordom Pere Fresolf, absoldre Berenguer Riquer, de Vilobí, d’excomunió per haver trencat constitucions sinodals, a fi que pugui rebre un 
benefici de la Seu, 13 febrer (1344) 1345. G-18 f. 8rv

El bisbe aprova els comptes de la marmessoria de Pere de Camp, majordom seu, 17 febrer 1345. G-18 f. 9v-10
El bisbe, atès que Arnau Bernat, clergue de Llagostera, havia dotat un benefici en aquesta església en 1340 i havia presentat Bernat de Púbol per obtenir-lo, accepta la 
presentació, 17 febrer 1345. G-18 f. 10rv

Francesc Sanç, fill de Guillem Sanç notari de Bàscara, promet exercir fidelment l’ofici de notari de Rupià, 21 febrer 1345. G-18 f. 12



Pere Fresolf, majordom del bisbe, firma rebut a Bonanat Quartó i Guillem Vila, de Palafrugell, compradors de les rendes episcopals de Vila-romà i Vall-llobrega, de 115 
lliures pels anys 1343 i 1344, 21 febrer 1345. G-18 f. 12rv

Ramon de Coma, batlle de Capmany, promet al bisbe que, si Bernat de Clusa, senyor de Capmany, no reconeix per escriptura deure-li 30 lliures pel foriscapi del delme que 
ha comprat a Ramon de Garriga, fill i hereu de Francesc de Garriga, les pagarà ell, 24 febrer 1345. G-18 f. 13

El bisbe confirma el benefici fundat per Bernat de Cassanya, sabater de Castellfollit, a la capella de Sant Salvador del mateix lloc, dotat amb una terra situada a l’indret de 
ses Planes i 4.000 sous, per al qual hom presenta Pere Marc de Lena, clergue, 9 març (1344) 1345. G-18 f. 14v-15v

Guillem de Vilatenim, fill i hereu de Jaume de Masó, promet que, si en el termini d’un any no ha comprat rendes de 25 lliures pera l’altar de Santa Margarida de Sant Julià 
dels Torts, donarà aquesta quantitat anualment al capellà que faci el servei, 10 març 1345. G-18 f. 16v

Guillem Vendrell, paborde de Xungla a Sant Feliu de Girona, defineix Brunissenda, filla de Jaume Perpinyà de Xungla, parròquia de Sarrià, per 2 sous 8 diners, 10 març 
1345. G-18 f. 16v-17

El bisbe i el capítol de la Seu firmen rebut a Pere d’Anglesola, capellà de l’arquebisbe de Tarragona, de 300 sous part dels 176 florins que el bisbat d’Elna havia d’aportar 
per a despeses de viatge de legats papals, 15 març (1344) 1345. G-18 f. 18

Pere Arnau Rotlens, de Celrà, promet pagar 60 sous deixats per la seva mare Blanca per a almoina de pa, i obliga per això un camp, 30 març 1345. G-18 f. 20
El sagristà de Sant Vicenç de Besalú, i Pere Granell, feligrès, atès que els confrares de Sant Lluc d’aquesta església volen alçar altar a Sant Lluc, prometen tenir-lo ben 
adornat, i dit Granell obliga a aquest fi una taula que té a la plaça de la vila, 5 abril 1345. G-18 f. 20v-21

El bisbe fa procura a favor d’Antoni de Colell, tresorer de la Seu i Guillem Vendrell, canonge de Sant Feliu de Girona, per a lacausa que es ventila a la curia romana contra 
els beneficiats del comtat d’Empúries sobre el subsidi de les 12.000 lliures donat al rei a fi de tenir galeres contra els agarens, 12 maig 1345, altra procura a favor de 
Berenguer Rosselló i Arnau de Camós, clergues residents a la cúria romana pel mateix objecte f 24rv.

G-18 f. 23-24

El bisbe satisfà a Arnau de Pou, monjo de Sant Pere de Galligants i col·lector dels drets de visita de l’arquebisbe de Tarragona, 20 lliures per la visita de la Seu, tot 
protestant de ser excessiva la quantitat, 13 abril 1345. G-18 f. 24v-25

Els monjos de Sant Pere de Galligants que s’enumeren elegeixen Bernat de Boixeda, prior, per intimar a fra Pere de Font, cambrer del monestir, l’elecció que han fet d’ell 
per abat, 15 abril 1345. G-18 f. 26

Altres tres monjos de Sant Pere de Galligants que s’enumeren elegeixen Joan Nefiac, domer de Sant Vicenç de Besalú, per comunicar a fra Ramon d’Enveig, prior de 
Ridaura, l’elecció que han fet d’ell com a abat, 15 abril 1345. G-18 f. 26

Berenguer Fulcarà, prevere de capítol, firma rebut a l’infant Pere, comte de Ribagorça i de les muntanyes de Prades, de 9’5 lliures que rep de pensió sobre el castell de 
Canals, regne de València, 25 abril 1345. G-18 f. 27v

Ferrer de Canet, fill de Ferrer de Canet cavaller, firma rebut al bisbe de 500 sous d’ajut per a les despeses del seu exili, disposat pel rei, 30 abril 1345. G-18 f. 28v
Arnau de Prat, obtentor del benefici fundat per Alamanda de Cabrera a la capella de Santa Margarida de la Seu, firma rebut al bisbe de 104 escriptures referents al 
benefici, 30 maig 1345. G-18 f. 32

El bisbe aprova a Guillem Pere Gironès, clergue, i a Englentina, viuda de Francesc Margarit, els comptes de la marmessoria d’aquest, 4 juny 1345. G-18 f. 33v-34
El bisbe defineix Margarida, filla de Ramon Maria, de Sant Feliu de Guíxols, per 2 sous 8 diners, 17 juny 1345. G-18 f. 35
El bisbe defineix Berenguera, filla de Guillem Sastre, home propi seu de Crespià, per 2 sous 8 diners, 18 juny 1345. G-18 f. 35

El bisbe i el capítol, reiterant els motius que es donaren per ampliar la catedral, li assignen els fruits del primer any de tots els beneficis vacants de la diòcesi, 28 juny 1345. G-18 f. 37-38v

Guillem Eixandri, de Franciac, es fa home propi del benefici fundat per Alamanda de Cabrera a la Seu per haver entrat al mas Ferrer de Llambilles, 20 agost 1345. G-18 f. 45

El bisbe defineix Gueraua, filla de Pere Avinent de Pals, dona pròpia seva, per 70 sous, per haver entrat al mas Ritxen, on casà amb Guillem Ritxèn, 20 agost 1345. G-18 f. 45

Guillem Arnau de Builhac, procurador del monestir de Lézat, bisbat de Riez, fa procura a favor de Pere Sanç, Bernat Gastó, donat de l’hospital de Sant Antoni de Lézat, 
Mateu Rapaç i Berenguer Espigoler de Girona, per comparèixer davant el bisbe, 30 juliol 1345. G-18 f. 45v-47

Ponç Dalmau, de Parlavà, reconeix a l’obtentor del benefici fundat per Alamanda de Cabrera a la Seu, ser home propi seu, 25 agost 1345. G-18 f. 47
Pere Rossell, d’Hostalric, presenta el seu fill Ramon, major de 14 anys, per al benefici instituït en 1342 per Ramon Rosell, domer d’Hostalric, a invocació de Sant Antoni en 
la mateixa parròquia, 8 setembre 1345. G-18 f. 50v-51



Ramon de Terrats, de Vila-roja, firma debitori a Guillem Vendrell, paborde de Xungla a Sant Feliu de Girona, de 8’5 lliures, en concepte de cens degut, 15 setembre 1345. G-18 f. 51v-52

El bisbe, atès que es produeixen sovint converses entre clergues i laics de Girona i les monges de Sant Daniel, revoca certa sentència donada sobre el tracte entre uns i 
altres, 26 setembre 1345. G-18 f. 56rv

El bisbe aprova a Bernat Martí, clergue de Sant Feliu de Girona, els comptes d’emoluments de l’escrivania de la cúria del segell, 3 octubre 1345, i rep del mateix 
conformitat del salari queha cobrat f 58rv. G-18 f. 58

Una nota de f 59 indica que les escriptures que es troben a continuació són de Bernat de Verdaguer, si no s’adverteix altrament. G-18 f. 59
Guillem d’Era, diaca d’Albons, ven a Guillem de Valls, del mateix lloc, les rendes del seu benefici per 150 sous, 13 octubre 1345. G-18 f. 61v

Pere de Puigalt i Elicsenda, esposos de Girona, firmen a Romia Bonet, de Vic, la venda que ha fet a Jaume de Comes, clergue, d’una casa situada a Vic, 19 octubre 1345. G-18 f. 63rv

El bisbe, a instància de Vidal de Blanes, abat, i el capítol de Sant Feliu de Girona, declara que el capítol fou excomunicat en 1344 per Guillem Mallol, sotsexecutor de gràcia 
papal, i per això el capítol de la Seu no baixà aquell any a Sant Feliu, 21 octubre 1345. G-18 f. 64rv

El bisbe fa procura a favor de Bernat de Roca, de Parlavà, per a una causa contra Francesc Sans, d’Ultramort, que regí amb incúria la notaria de Rupià, 21 octubre 1345. G-18 f. 65

El bisbe confereix a Bonanat d’Horta, de Rupià, la corredoria i saionia del castell d’aquest lloc, dels que podrà prendre la meitat i reservar l’altra meitat a Berenguer Mir, 
que té també la saionia, 9 novembre 1345. G-18 f. 68v-69

El bisbe estableix a Ramon Bofill, de Vila-romà, la batllia del castell de Vila-romà, amb els drets habituals de redelme i altres, 9 novembre 1345, firmà debitori de 200 sous 
per l’entrada f 73v. G-18 f. 69-70

El bisbe defineix Bernat, fill de Joan d’Illa, de Dosquers, home propi seu, per 60 sous, 9 desembre 1345. G-18 f. 74
Testament de Bernat Celrà, clergue de casa del bisbe, que pren per marmessors Berenguer de Prat i Bernat Peró, clergue, elegeix sepultura al terme de la parròquia on 
mori, i funda un aniversari a Torroella de Montgrí, 29 novembre 1345. G-18 f. 7576v

Pere de Vilacís, procurador de Bernat de Mont-rodon, firma rebut de 15 lliures de rendes d’un benefici de Molló, i de 30 d’un benefici de Castelló, 19 desembre 1345. G-18 f. 78rv

El bisbe defineix Bartomeu Vidal, dit Planella, de Paret Rufí, home propi seu, per 55 sous, 22 desembre 1345. G-18 f. 78v
El bisbe absol d’excomunió Berenguer de Cruïlles, cabiscol de la Seu, per haver jugat a escacs, 25 desembre 1345. G-18 f. 78v-79
Pere Maçana, sagristà de Santa Pellaia, promet a Berenguer Julià, prevere que ha de fer el servei del seu benefici, 40 sous i tots els esdeveniments, com blat de 
comestions, 7 gener (1345) 1346. G-18 f. 83rv

El bisbe defineix Ermessenda, filla de Perpinyà Ferrer, de Dosquers, per 2 sous 8 diners, 10 gener (1345) 1346. G-18 f. 83v
Berenguer de Puig, dominic, lloctinent d’inquisidor, que havia requerit el bisbe que no restituís els llibres de jueus que tenia, per contenir conses enormes contra la fe, ara 
li permet de retornar-los, 17 gener (1345) 1346. G-18 f. 86rv

El bisbe aprova a Pere Fresolf, majordom seu, els comptes de la majordomia, 19 gener (1345) 1346. G-18 f. 88v
Les monges claresses de Castelló, de les que es fa el nom, presenten el benefici del seu convent, 26 gener (1345) 1346. G-18 f. 89v-90v
El procurador de Bernat de Mont-rodon, canonge de Mallorca, firma rebut a Guillem de Casadevall, prevere, de 60 lliures, satisfetes en deu escuts d’or i altres monedes, 
fruits de la capellania de Molló, 26 gener 1346. G-18 f. 91rv

Pere Dalmau, de Cartellà, promet a Bernat de Verdaguer, sagristà de Sant Gregori, que tancarà amb paret un hort que té prop de la casa de la sagristía dita, 1 febrer 
(1345) 1346. G-18 f. 93v-94

Galceran de Reixach, clergue, i altres, fan manlleuta a favor de Pere Gallart, clergue, per 15 lliures, 4 febrer (1345) 1346. G-18 f. 95

Intimació de sentència de Galceran de Montcorb, oficial, sobre la cura de la Barroca, de la que apel·la i «demana apòstols» Ponç de Roca, 15 febrer (1345) 1346. G-18 f. 96-97

Arnau de Prat, beneficiat de Santa Margarida de la Seu, defineix Margarida, filla de Pere Bremon, de Cervià, per 2 sous 8 diners, 27 febrer 1346. G-18 f. 98
Berenguer Foraster, clergue, i Berenguer d’Horts, de Cervià, fan manlleuta per 500 sous a favor de Pere Pericó, clergue de Fonolleres, 2 març 1346. G-18 f. 98rv
El bisbe, atès que Ramon d’Empúries ha instituit darrerament un benefici al seu lloc de Fortianell i ha presentat Ramon Ventalló per obtenir-lo, confirma el benefici i 
admet la presentació, 10 març (1345) 1346. G-18 f. 99v



El bisbe admet la presentació d’Arnau de Comelles feta per la confraria de Sant Jaume d’Avinyonet, 16 març (1345) 1346. G-18 f. 100v
Testament de Berenguer de Prat, clergue, que elegeix sepultura al cementiri de la Seu, que institueix hereva l’almoina fundada per Guillem de Cornellà, de la que és 
administrador, 16 març (1345) 1346. G-18 f. 100v-101

Bernat de Verdaguer, que havia estat creat notari del bisbe en 1335 a Tarragona, fa procura a Bernat Peralat, rector de Santa Eugènia, per conseguir còpia de l’escriptura 
de creació de notari, 26 març 1346. G-18 f. 105rv

Ferrer Janer reconeix a Bernat de Mont-rodon, hereu de la casa de Mont-rodon, tenir en comanda per ell 500 lliures en vista a comprar la castlania del Brull a l’hereu 
d’Arnau de Vilanova, 29 març 1346, no podent-se comprar, la família adquirí per 11.100 sous a Dalmau de Costa, jurista de Besalú, la meitat del delme d’Esponellà f 147rv.

G-18 f. 105v

Pere de Vilacís, procurador de Bertran de Mont-rodon, ardiaca de la Selva, firma rebut al bisbe d’un llibre dit Esforçada i d’un Catholicon que són de Guillem Vendrell, 
canonge de Sant Feliu de Girona, deixats en penyora d’un préstec, 13 abril 1346. G-18 f. 106rv

Ramon de Totzó, governador de Girona, demana l’absolució per haver extret de la presó del palau episcopal Bernat Goynés, i la rep sota condició de retornar el pres, 16 
abril 1346. G-18 f. 106v-107

El bisbe absol pel mateix motiu Bernat Bertó, lloctinent del batlle general de Catalunya, Francesc Amargós, assessor del governador, Valeri Sanç, Artau Martí, algutzir, 
Ramon de Serradell i Miquel de Bordell, escrivans, 16 abril 1346. G-18 f. 107

El bisbe mana publicar en sínode que el papa ha concedit la dècima per dos anys al rei i que han estat comissionats per recollir-la Gispert Fulcarà, sagristà segon i Pere 
Esteve, prevere de capítol de la Seu, 27 abril maig 1346. G-18 f. 109rv

El bisbe nomena Pere de Puig, jurista de Figueres, jutge de Bàscara, 4 maig 1346. G-18 f. 110rv
Es publiquen lletres del papa per les que es concedeix a Guillem de Torrelles, canonge de Girona i comensal del bisbe de Barcelona, presència a la Seu mentre estigui al 
servei del dit prelat, 5 maig 1346. G-18 f. 111rv

Gilabert de Cruïlles, senyor de Peratallada, reconeix tenir en comanda pel bisbe Pere de Mas, clergue de Peratallada empresonat, 5 maig 1346. G-18 f. 111v
El bisbe aprova als marmessors de Pere Maçanet, notari de Girona, els comptes de la marmessoria, 13 maig 1346. G-18 f. 114
Dalmau de Cros, procurador de Bernat de Serra, cavaller, firma rebut al bisbe d’11.215 sous, preu de la venda de les rendes que dit Serra rebia al terme de Rupià, 13 maig 
1346. G-18 f. 114

El bisbe firma debitori a dit Dalmau de 5.685 sous, part del preu de la venda anterior, que no han estat satisfets encara que l’escriptura ho digui, 13 maig 1346, 2.100 sous 
foren pagats pel juliol f 136v. G-18 f. 114rv

El bisbe, atès que Guillem Girbau, de la Sala, home propi seu, ha fet homenatge a Bernat Guillem, senyor de Foixà, cosa perjudicial al bisbe, perquè el mas podria ser 
afectat per les guerres del senyor de Foixà, li mana no observar el dit homenatge, 17 maig 1346. G-18 f. 115v-116

Bernat de Verdaguer, sagristà de Sant Gregori, arrenda a Guillem Trullol, clergue, la seva sagristia per 28 lliures, 22 juny 1346. G-18 f. 117
El bisbe nomena Guillem Mestre, prevere, administrador del monestir de Vilanera, del qual s’enumeren les monges, i assenyala Francesc de Bestracà i altres com a oïdors 
de comptes, 22 juny 1346. G-18 f. 121v-124

El bisbe firma rebut a Bernat, fill de Bernat Domènec, de la Bisbal, de 60 sous, dret d’eixorquia de Guillema, primera esposa de dit pare seu, 27 juny 1346. G-18 f. 125v-126

El bisbe firma a Ramon Tortosa de Queixàs, marmessor de Bernat Barrau, rector de l’hospital de la Seu, de 16 lliures que aquest li devia, 27 juny 1346. G-18 f. 126rv
Bernat Seguer i altres d’Aro reconeixen ser homes propis de Bernat de Mont-rodon, canonge (f 126v-128) i paborde de juliol de la Seu, 1 juliol 1346. G-18 f. 129v
Berenguer Vidal, Guillem Pagès i Bernat Jordà, de Rupià, fan manlleuta de 500 lliures a favor de Francesc Sanç, notari del lloc, 7 juliol 1346. G-18 f. 133v

Bartomeu de Tor, prevere, insta l’absolució d’excomunió per haver posat violentament les mans sobre Bernat Pich, clergue de Torroella de Montgrí, 10 juliol 1346. G-18 f. 134

Guillem Pich, de Torroella de Montgrí, insta absolució d’excomunió per haver posat les mans violentament sobre Bartomeu de Tor, prevere, 10 juliol 1346. G-18 f. 134

Pere Roig i altres de Peratallada fan manlleuta a favor de Bernat Roig, clergue, 10 juliol 1346. G-18 f. 136rv
El bisbe, atès que Guillem Pedrera d’Ullà ha prestat molts serveis a l’església, i que ha mort el seu sogre, Bernat Vilella, batlle de Bàscara, li estableix la batllia de Bàscara, a 
cens de 10 migeres de blat, 11 juliol 1346. G-18 f. 129-130

Pere Narbonès, diaca de Torroella de Montgrí, firma debitori de 25 sous, pena de concubinatge, 13 juliol 1346. G-18 f. 136v-137



El bisbe funda a la capella que es proposa d’edificar al castell de Rupià, en honor de la Corona de Crist i Sant Carlemany confessor, un benefici, amb obligació de regentar 
una almoina de roba a distribuïr a Bàscara, la Bisbal i Rupià, i el dota amb 39 migeres de blat i vuit d’ordi censals i amb altres censos i prestacions que s’enumeren, 21 juliol 
1346.

G-18 f. 137v-141v

El bisbe, atès que Guillem Pagès de Rupià fa pel molí que té a Rupià pel bisbe una quinta part de la moltura, li commuta en cens de 10 sous, 19 juliol 1346. G-18 f. 143rv

El bisbe estableix a Bernat de Roca, de Parlavà, un solar que afronta a migdia amb el mur del poble, i amida 14 x 83 pams, a cens de 6 diners, 20 juliol 1346. G-18 f. 144rv

El bisbe defineix a Dalmau de Cros, de Parlavà, tota mena de questions pendents, gratuïtament, 20 juliol 1346. G-18 f. 144v-145

El bisbe, atès que el benefici de Santa Maria d’Ullastret havia accensat perpètuament l’escrivania annexa a cens de 16 lliures, aprova el contracte, 3 agost 1346. G-18 f. 145-146v

Guillem de Sorribes, obtentor del segell de l’oficialat, aprova a Guillem Cavaller els comptes dels emoluments de dit segell, 11 agost 1346. G-18 f. 148v-149
Bertran de Mont-rodon, ardiaca de la Selva i governador de la casa de Sant Lleïr, ven a Ferrer de Vall, clergue de Corró de Vall, els fruits de la casa per 500 sous anuals, 16 
agost 1346. G-18 f. 149-150

Ramon Xatmar, fill de Ramon Xatmar cavaller, presenta al bisbe Bernat Gori, de Ginestar, a fi que l’ordeni, i promet mantenir-lo mentre no tingui benefici, 18 agost 1346. G-18 f. 150

Bertran de Mont-rodon, ardiaca de la Selva, firma als arrendadors dels seus beneficis de Bordils, Vilobí i Salitja, rebut de 46 lliures, 22 agost 1346. G-18 f. 150v
El bisbe nomena Guillem de Pera, clergue de Lladó, notari de Dosquers i Crespià, 22 agost 1346. G-18 f. 151

El bisbe concedeix a Jaume Moner, rector de Sant Climent d’Amer, llicència per construir, en la capella de Sant Corneli que alguns fidels han bastit al terme d’aquesta 
parròquia, indret de Gomasèn, un altar, i disposa que totes les almoines que s’hi apleguin es dediquin a l’ornament de la mateixa, 28 agost 1346.

G-18 f. 152v-153v

Testament de Ramon Salvanyà, clergue de la Seu, que pren per marmessors Guillem Cavaller, claver de la mateixa seu, i altres, dota un aniversari a la Seu i institueix 
hereus els pobres, 31 agost 1346. G-18 f. 153v-154

Bertran de Mont-rodon, ardiaca de la Selva, que ha comprat a Dalmau de Costa, jurista de Besalú, la meitat del delme d’Esponellà, Centenys i Serinyà per a la casa de 
Mont-rodon, fa procura a Ramon de Masó, clergue de la Seu, per prendre’n possessió, 31 agost 1346. G-18 f. 154rv

Pere de Cadafalch, de Vallcanera, a fi d’executar pies disposicions de la seva mare Guillema, lliura a Arnau d’Olivella, rector de Vallcanera un camp situat al pla de 
Cadafalch de la mateixa parròquia, 2 setembre 1346. G-18 f. 154v-155

El bisbe firma a Pere de Vilacís, clergue de Sant Daniel, rebut de 8 lliures, valor dels aliments que ha rebut d’ell, 4 setembre 1346. G-18 f. 156
Ramon d’Illa, rector d’Arenys, ven a Ramon Botet, prevere, els fruits del seu benefici per 25 lliures, 5 setembre 1346. G-18 f. 156v-157v

El bisbe concedeix llicència al monestir de Sant Daniel per fer paret prop del Galligants, de la mateixa altura que té la sala de l’abadessa, 7 setembre 1346. G-18 f. 158rv

El bisbe defineix Orpai, filla de Berenguer Cassà, de la Bisbal, per 2 sous 8 diners, 13 octubre 1346. G-18 f. 159

El bisbe aprova a Ramon d’Illa, rector d’Arenys i jurista de casa seva, els comptes presentats sobre execució de darreres voluntats de difunts, 13 setembre 1346. G-18 f. 160v-161

El bisbe, atès que Francesca, filla i hereva de Francesca, esposa que fou de Jaume de Mora, cavaller, presenta per primera vegada l’obtentor del benefici fundat per la seva 
mare a l’altar de Santa Maria del monestir del Roure, a favor de Guillem Cassanya, aprova el benefici i accepta la presentació, 22 setembre 1346.

G-18 f. 162rv

El bisbe, després de procés contra Guillem Samer, rector de l’església de Sant Miquel de Barcelona i obtentor del benefici de Sant Andreu de la Seu de Girona, el priva 
d’aquest darrer per manca de residència, 25 setembre 1346. G-18 f. 162v-164v

Arnau de Sant Bartomeu, clergue de Girona, firma quitació a Ramon d’Illa, rector d’Arenys i jurista, de la seva soldada durant el temps que ha estat al seu servei, 29 
setembre 1346. G-18 f. 165rv

El bisbe i el capítol de la Seu fan procura a favor d’Antoni de Colell i Bernat de Camós, preveres de capítol, per gestionar l’absolució d’excomunions fulminades per 
Almarràs de Cabrespí, canonge de Lleida, executor papal, 4 octubre 1346. G-18 f. 166-167

Gilabert de Canet, donzell, firma rebut a Pere Fresolf, clergue, de 15 lliures, preu d’unes Decretals; els diners havien estat lliurats a Guillem Vendrell, canonge de Sant Feliu 
de Girona, 18 octubre 1346. G-18 f. 170rv



El bisbe i el capítol firmen rebut a Gispert Fulcarà i Pere Esteve, col·lectors del subsidi, de 5.000 sous, part de les 1.000 lliures que el rei devia a l’església de Girona per 
motius que tocaven la seva consciència, 18 octubre 1346. G-18 f. 170v-171

A súplica de Gispert Fulcarà, que indica que el rei l’ha pres per conseller, el bisbe li concedeix de poder viure a la cort reial, 18 octubre 1346. G-18 f. 272
El bisbe defineix Peregrina, filla de Guillem Tomàs, d’Ultramort, per 2 sous 8 diners, 20 octubre 1346. G-18 f. 171v-172

Testament de Gispert Fulcarà, degà de Lleida i sagristà segon de la Seu, que pren sepultura a la mateixa seu, dota aniversaris i institueix hereus els pobres, amb codicil en 
el que dota per al matrimoni certes nebodes seves, nomena marmessor Dalmau Corona i funda sufragis a la Seu de Lleida, 20 octubre 1346.

G-18 f. 172-174v

El bisbe, a fi de solemnitzar les festes dels sants Carlemany i Anna i la de la Corona d’espines de Crist a la Seu, les dota amb béns comprats a Bernat de Serra, Ramon de 
Finestres i Bernat de Taialà, 3 octubre 1346. G-18 f. 176-177v

El bisbe modifica la fundació d’un benefici a la capella del castell de Rupià (num. 88) en benefici de la disposició de num 116, 4 octubre 1346. G-18 f. 177v-179

El bisbe, atesa l’exemplaritat dels actes de sant Carlemany, protector de l’Església i que recuperà una espina de la corona de Crist, funda la seva festa a l’altar dels Quatre 
Sants Màrtirs de la Seu i eleva la categoria de la de santa Anna, i erigeix també la festa de la Corona de Crist; funda aniversaris a la Bisbal, Rupià, Bàscara, Parlavà i 
Ultramort, disposa que en aquestes parròquies es distribueixi una almoina de vestit, i assigna la dotació per a cada una de les institucions, 4 octubre 1346.

G-18 f. 179-184v

Pere Costa, notari de Rupià, presenta una lletra del bisbe que, atesa la mort de Francesc Sanç, el nomena per a l’esmentada notaria, i en pren possessió, 28 octubre 1346. G-18 f. 185rv

El bisbe, atès que el 22 d’octubre s’havia publicat a la Seu una sentència no ben precisada, tan en el seu text llatí com de romanç, sobre la possessió de llibres d’Arnau de 
Vilanova i de fra Pere Joan Olieu, dels framenors, assenyala que només es prohibeixen els llibres que tractin de la fe, de la pobresa de Crist i dels apòstols, del poder del 
papa i de l’estat present de l’Església, 4 novembre 1346, amb còpia de la sentència modificada f 186v-187.

G-18 f. 185v-186

El bisbe i fra Berenguer de Puig, dominic, comissionat per Guillem de Costa dominic, inquisidor dels regnes d’Aragó, reiteren la disposició anterior, i manen cremar llibres 
que havien estat de Guillem Pere, heretge de Vilafranca del Penedés, 5 novembre 1346. G-18 f. 187-190

Bernat Mir, clergue d’Esponellà, que havia estat injuriat en 1341 per Bernat de Casals, clergue, li remet les injúries, 13 novembre 1346. G-18 f. 190v-191

El bisbe estableix a Ramon Torroella, cavaller, un aigualeix d’Ullà de 15 vessanes per 7’5 lliures d’entrada, a tasca i braçatge per al batlle, 14 novembre 1346. G-18 f. 191v-192

El bisbe, atès que Bernat de Vic de la Tallada donà a Ramon de Solers de Garrigoles en 1331 tots els seus béns excepte 12 migeres de blat censals, destinades a fer almoina 
als pobres, i que s’havien produït diverses controvèrsies sobre l’herència, mana que les dites migeres les rebin els procuradors de l’almoina de la Tallada i les distribueixin 
el divendres sant, 6 juny 1340.

G-18 s entre f. 191 i 1

El bisbe confirma la institució del benefici fundat en 1340 per Pere Escrivà (Scriptor), jurista d’Hostalric, a l’altar de la Trinitat i Sant Pere de l’hospital d’Hostalric, del qual 
es transcriu la dotació, 16 novembre 1346. G-18 f. 192-196v

El bisbe, reiterant els mèrits de sant Carlemany, dota amb béns situats a Biert les distribucions a fer a la Seu el dia de la seva festa, 14 abril 1345. G-18 f. 196v-197v
Formularis d’escriptura per a permuta de béns d’un benefici. G-18 f. 198-199
El bisbe remet a Pere Salvanyà, clergue d’Aiguaviva, l’acusació de la mort de Ramon Massa, del mateix lloc, 27 setembre 1345. G-18 f. 199rv
El bisbe, que havia nomenat procuradors seus a la cúria romana Berenguer Rosselló, Jaume d’Urrea, Pere de Camps, Bernat d’Orriols, Antoni de Colell, Bernat de Camós i 
Guillem Vendrell, tots residents a la cúria romana, revoca tots els nomenaments anteriors i fa procura a favor d’Antoni de Colell per notificar als dits que només vol que 
siguin procuradors seus Bernat de Camós i Guillem Vendrell, 19 novembre 1346.

G-19 f. 2rv

El bisbe defineix Cília, filla de Berenguer Soliu de Crespià, per 2 sous 8 diners, 23 novembre 1346. G-19 f. 3rv
Pere March, claver de Juià, promet estudiar gramàtica durant dos anys, 30 novembre 1346. G-19 f. 5

El bisbe, atès que Guerau de Pals ha comprat per 9.305 sous el delme que Ramon de Blanes, cavaller, tenia a Pals, firma la venda per 750 sous de terç, 5 desembre 1346. G-19 f. 5v-6

El bisbe aprova als marmessors de Pere Messeguer, domer de Siurana, els comptes de la marmessoria i especialment els dels fons que dit difunt havia administrat com a 
marmessor d’Antoni Seroll, jurista de Figueres, i els firma rebut de 431 sous, 6 desembre 1346. G-19 f. 6rv

El bisbe defineix Guillema, filla d’Arnau Gaiet de Sant Feliu de Guíxols, per 2 sous 8 diners, 13 desembre 1346. G-19 f. 7v
El bisbe aprova els comptes de Bernat de Roca, que té per ell el castell de Rupià, 12 desembre 1346. G-19 f. 7v-8



Berenguer de Santromà, donzell, notifica a Ramon de Campllong, prevere de capítol, doctor en drets i comissari del bisbe, haver fet fermança de 20.000 sous a favor del 
seu germà Guillem de Santromà, clergue acusat de delictes, 23 desembre 1346. G-19 f. 9v- 10

El bisbe, atès que Pere de Font, beneficiat de Santa Maria a Borrassà, tenia els béns d’Arnau de Borrassà i Raimunda, esposos, destinats en 1331 a dotar un benefici i que 
són insuficients per a aquest fi, els confereix a Jaume Ripoll, clergue, 28 desembre 1346. G-19 f. 11rv

El bisbe, atesos els defectes observats en el funcionament de l’Almoina del Pa de la Seu, amb consentiment del capítol, comissiona Vidal de Blanes, abat de Sant Feliu de 
Girona i altres per informar, i, rebut l’informe, determina certes ordinacions a observar, 29 desembre 1346 i 15 gener (1346) 1347, noves ordinacions, 20 juny 1347 f 92v-
97.

G-19 f. 11v-14

El bisbe aprova a Pere de Freixenet, batlle de Paret Rufí, els comptes de la seva batllia, 2 gener (1346) 1347. G-19 f. 15
El capítol de la Seu i Bernat de Mont-rodon, vicari general del bisbe, firmen rebut a Gispert Fulcarà i Pere Esteve, col·lectors de la dècima biennal concedida al rei d’Aragó, 
de 5.000 sous, part de les 1.000 lliures que el rei havia donat a la Seu per motius de consciència, 3 gener (1346) 1347. G-19 f. 15v

Bernat Llunell, fill de Pere Llunell de Celrà, es fa home propi de Bernat de Balbs, prevere de capítol que té l’aniversari fundat per en Basella a Sant Feliu de Girona, per 
haver-se casat amb Bonanata, filla de Gener d’Onyar al mas Onyar de la parròquia de Sant Feliu de Girona, 4 gener (1346) 1347. G-19 f. 16v

El bisbe defineix Bonanat Oliver, de la Bisbal, home propi seu, per 130 sous, 5 gener (1346) 1347. G-19 f. 17
El bisbe defineix tota mena de deutes a Bertran de Mont-rodon, ardiaca de la Selva, 9 gener (1346) 1347. G-19 f. 17
El bisbe aprova els comptes de Jaume Bedós, clergue procurador fiscal seu, 16 gener (1346) 1347, a continuació aprova els comptes de Ramon de Masó, clergue de la seva 
casa, i de Pere Fresolf, majordom seu (reiterat aquest f 57); més tart, els de Guillem d’Era, claver seu f 22. G-19 f. 17v-18

El bisbe promet a Dalmau Gallart d’Ultramort que li firmarà la compra de la batllia d’Ultramort i Parlavà que es proposa de fer a Dalmau de Cros, 16 gener (1346) 1347. G-19 f. 18v

El bisbe defineix Bernat Rossell, de Paret Rufí, home propi seu, per 40 sous, 18 gener (1346) 1347. G-19 f. 18v-19
El bisbe remet als homes de la Bisbal totes les multes i penes pendents, 18 gener (1346) 1347. G-19 f. 19rv
El bisbe defineix Arnau, fill de Pere Embrini de Dosquers, home propi seu, per 40 sous, 20 gener (1346) 1347. G-19 f. 21
Guillem de Canelles, cavaller, promet al bisbe que dotarà suficientment un benefici a l’altar de Santa Maria que ha construït amb llicència episcopal a la parroquial de 
Canelles, 25 gener (1346) 1347. G-19 f. 21v

El bisbe i Bernat de Mont-rodon, canonge de Girona, reconeixen a Ferrer Gener que ha comprat amb 500 lliures que s’havien destinat a l’adquisició de la castlania del 
Brull, pròpia de l’hereu d’Arnau de Vilanova cavaller, delmes d’Esponellà i Centenys, 25 gener (1346) 1347. G-19 f. 22rv

El bisbe garanteix d’evicció la venda feta per Guillem de Canelles a Simó de Pòrtules de part del delme de Tregorà, 29 gener (1346) 1347. G-19 f. 22v
El bisbe aprova els comptes de la marmessoria de Pere Valent, clergue de Santa Maria de l’Estrada, 30 gener (1346) 1347. G-19 f. 23v
El bisbe defineix Elicsenda, filla de Berenguer de Riera de Dosquers, per 2 sous 8 diners, 31 gener (1346) 1347. G-19 f. 23v
El bisbe aprova a Guillem Pedrera els comptes de la batllia de Bàscara, 3 febrer 1347. G-19 f. 24
El bisbe aprova els comptes de la marmessoria de Bernat de Cornellà, ardiaca de la Selva, 5 febrer 1347. G-19 f. 24rv
El bisbe fa procura a favor de Bernat de Mont-rodon, canonge de la Seu, per firmar escriptures referents a la dignitat episcopal, 5 febrer (1346) 1347, reiterada 28 març f 
58rv. G-19 f. 24v-25

El bisbe estableix a Pere de Puigalt, ciutadà de Girona, sis vessanes d’aigualeix, contigües al rec o estellador dels molins episcopals, a cens de tres mitges quarteres de blat 
per vessana, per 25 sous d’entrada, 5 febrer 1347, semblants establiments es feren a Ramon de Masó, clergue, per 3 vessanes, i a Bonanat Suybes, barber, per 4 vessanes 
f 26.

G-19 f. 25-26

Testament del bisbe Arnau de Mont-rodon, que pren per marmessors Gispert Fulcarà, degà de Lleida, Bertran de Mont-rodon i Bernat de Mont-rodon, Bernat de Balbs, 
prevere de capítol, Pere Fresolf, majordom seu, Jaume Bedós i Guillem Gurri, clergues, pren sepultura al túmul que s’ha fet fer al capítol de la Seu junt amb els altres 
bisbes, confirma diverses fundacions i institueix hereus seus l’obra de la Seu i l’Almoina del pa, 6 febrer (1346) 1347.

G-19 f. 26v-29

Bernat de Mont-rodon, vicari general, aprova els comptes de la marmessoria de Miquel de Vilarner, de Vilamalla, 6 febrer (1346) 1347. G-19 f. 29v
El vicari general aprova els comptes de la marmessoria de Ramon de Santapau, ardiaca de Girona, 7 febrer 1347. G-19 f. 30v
Francesc Joan de Senis firma rebut a Galceran de Montcorb, oficial, de 35 lliures, part de la quantitat que li havia de pagar Arnau de Campdorà, ciutadà de Girona, per 
ferides que li havia causat, 8 febrer (1346) 1347. G-19 f. 30v-31



El bisbe remet a Ramon de Boïgues, clergue de Sant Esteve de Bas, els delictes comesos i especialment la mort de Bernat d’Orriols, clergue de Sant Miquel de la Cot, 8 
febrer 1347. G-19 f. 31rv

El vicari general aprova els comptes de la marmessoria d’Arnau Simó, domer de Llagostera, de la que s’enumeren els crèdits pendents, 9 febrer 1347. G-19 f. 31v-32v

El bisbe firma a Francesc Nadal, de Canet de Verges, la donació que li ha fet el seu oncle Ramon Duran, d’una feixa situada a Canet, indret de Matella, 19 febrer 1347. G-19 f. 25

Acta d’obertura de l’ara antiga de Santa Maria de la Seu, on en una escudella de plata tapada es trobà una creu coberta amb làmina de plata i una ampolla de vidre amb 
líquid blanc, 20 febrer (1346) 1347. G-19 f. 35rv

Francesc de Fortià i Pere Esteve, obrers de la Seu, extreuen d’una caixa de relíquies la llista de relíquies existents, que es transcriu, de les quals algunes es diu que eren a 
l’altar del Sant Sepulcre i la Santa Creu, 20 febrer (1346) 1347. G-19 f. 35v-36

Ramon de Campllong, jutge comissionat pel bisbe, declara una causa sobre el benefici fundat per Pere Ferrer a Santa Maria de Castelló, 23 febrer 1347. G-19 f. 37
El vicari general aprova els comptes de la marmessoria de Maria, viuda de Guillem Roder, teixidor de Girona, 27 febrer 1347. G-19 f. 38rv
Bernat de Bosch, clergue, firma al bisbe rebut de 50 sous, salari del seu servei, 27 febrer 1347. G-19 f. 38v
El bisbe aprova a Pere d’Om, rector de Joanetes, els comptes de l’administració de l’església de Ciutadella, bisbat de Tarragona, que tingué el prelat mentre només era 
ordenat de menors, 28 febrer 1347. G-19 f. 39

Berenguer de Montagut, sastre de Girona, firma rebut al bisbe de 400 sous que li devia per treballs de sastreria, 28 febrer 1348, altre rebut de 60 sous f 74v. G-19 f. 39

Jaume de Viladevall, sagristà de Vilafreser, encomana l’administració de la capella de Sant Llorenç de Perles a Pere Bernat de Perles, que té el mas pròxim a la referida 
capella, 1 març (1346) 1347. G-19 f. 39v-40

Bernat de Balbs, ferialer de la Seu, firma rebut al bisbe de 500 sous, procedents de les rendes de Rupià, 2 març 1347. G-19 f. 40v
El bisbe, atesa la vacant de l’escola de cant de la Seu per mort de Castelló de Coll, dit Pere, la confereix a Pere de Puig, 3 març (1346) 1347. G-19 f. 42rv
Bernat Celrà, clergue de casa del bisbe, requerit per aquest, li lliura un sac o dobler on hi havien llibres i escriptures que s’havien d’examinar d’ordre de l’inquisidor per si 
contenien res contra la fe, 6 març 1347. G-19 f. 43

El bisbe aprova els comptes de la marmessoria de Guillem de Torroella, clergue de la Seu, 9 març (1346) 1347. G-19 f. 44rv
El bisbe aprova a Guillem Filaner, clergue de la capella del castell de la Bisbal, els comptes del dit castell, 14 març 1347. G-19 f. 46
El vicari general aprova els comptes de la marmessoria de Pere Casserra, clergue de Colomers, 15 març 1347. G-19 f. 47v-48
Fra Francesc Joan de Senis, del tercer orde de Sant Francesc, firma rebut a Bertran de Mont-rodon, ardiaca de la Selva, de 19’5 lliures, part dels 30 florins que li havia 
prestat darrerament trobant-se a Montpeller, 10 març 1347. G-19 f. 50

L’arquebisbe Sanç de Tarragona consagra l’altar major de la catedral, traslladat a l’obra nova, i hi col·loca les relíquies que hi havia en l’altar antic, 12 març 1347. G-19 f. 50

El bisbe firma rebut a Bernat Martí i Bernat de Verdaguer de 565 sous pels emoluments del segell de la cúria, 17 març (1346) 1347, i aprova a aquests i a Ramon Gili, 
notari de Girona, els comptes del mateix f 51. G-19 f. 50v

El capítol de la Seu fa procura a Ramon Albert, prevere de capítol, per demanar als marmessors del bisbe Gilabert de Cruïlles 100 florins i dues capes de seda, 17 març 
1347. G-19 f. 51v

El vicari general redueix als beneficiats de l’altar dels Quatre Màrtirs de la Seu el cens que fa una casa situada al carrer de Porta Rufina, de tres capons a 15 sous, 17 març 
(1346) 1347. G-19 f. 51v-52v

El bisbe fa donació a Ramon, prior de Lladó, de 500 sous, part del deute de 2.800 sous del que li té firmat debitori en 1339 Guillem de Rabós, senyor de Rabós i fill de 
Perpinyà de Puig, draper de Peralada, 17 març 1347; a continuació el prior es dona per ben pagat del salari de vicari general f 53rv. G-19 f. 52v-53

Bernat Martí, beneficiat de la Seu, ven al seu germà Arnau Martí, de Sant Jordi Desvalls, una terra situada a l’indret de Poreliquer (lo Reliquer) pel preu de 10 lliures i 10 
sous, 20 març (1346) 1347. G-19 f. 54-55

El bisbe defineix Maria, filla de Berenguer Negre de la Pera, per 2 sous 8 diners, 24 març 1347. G-19 f. 55
Pere de Puigalt, de Girona, firma rebut al bisbe de 66 sous, salari seu de coc, 27 març 1347. G-19 f. 57



Galceran de Reixach, Francesc de Sant Lleïr, Bernat de Cunit i Bernat Mateu, atès que el bisbe els ha assignat, en compensació del temps que estigueren al seu servei, tota 
la seva plata, fan procura a Berenguer de Riudeperes, Dalmau de Santromà i Guillem d’Era, clergues de casa del bisbe, per vendre-la, 27 març 1347; nova procura f 77v; 
cobraren 240 i 300 sous f 86.

G-19 f. 57

El bisbe defineix a Francesc Ballester, notari de la Bisbal, els delictes comesos, i suspèn l’enquesta començada contra ell per haver atacat Berenguer de Cruïlles, cabiscol de 
la Seu, 27 març 1347. G-19 f. 57v

Bernat March, clergue d’Aiguaviva, firma rebut al bisbe de 200 sous, salari seu pel temps que treballà a la seva escrivania, 28 març 1347. G-19 f. 57v-58
El bisbe firma rebut a Ramon de Gornal, ciutadà de Girona, de 500 sous, cens de l’escrivania de l’oficialat, 1 abril 1347. G-19 f. 60
Els tenidors dels masos d’Aulines, Vila, Roca i Palol, de Biert, definits pel bisbe, fan homenatge a Pere de Palau, obtentor del benefici dels Quatre Màrtirs de la Seu, 5 abril 
1347; ho és també el mas Bosch de Sant Gregori f 65v-66. G-19 f. 61

Ademar de Trilles, prior de Sant Tomàs de Fluvià, apel·la al papa de certs manaments del vicari general sobre prestació d’aliments a un monjo, i exhibeix un privilegi 
d’exempció concedit pel papa Nicolau IV al monestir de Sant Víctor de Marsella, 7 abril 1347. G-19 f. 61v-64v

Bernat de Mont-rodon, vicari general, i el capítol de la Seu, reunits en un edifici del claustre on es sol ensenyar teologia, atès que s’ha acabat el cap de l’església i que 
queda el cos de la mateixa que és molt més estret, a fi de continuar l’obra, acorden ampliar el dit cos i aplicar-hi una anyada dels beneficis vacants, 9 abril 1347.

G-19 f. 66-68

El capítol de la Seu estatueix que els prebendats no puguin llogar les seves cases, 9 abril 1347. G-19 f. 68
El capítol de la Seu fa estatuts sobre la forma de fer les setmanes, d’acord amb una disposició de 1328, 9 abril 1347, enregistrat de nou f 175-176. G-19 f. 68v-69v
Bernat de Rovira, ciutadà de Vic, firma rebut al bisbe de 7 sous que faltaven pagar-li d’un viatge fet a la cúria romana, 18 abril 1347. G-19 f. 70v
El bisbe firma rebut a Ponç d’Altariba d’un Decretum del que aquest li havia firmat rebut, que és de la casa de Mont-rodon, 20 abril 1347. G-19 f. 72
El bisbe defineix a Berenguer Martí de Parlavà, de qui ha rebut molts serveis, totes les penes pecuniàries incorregudes, 20 abril 1347. G-19 f. 73

El bisbe firma rebut a Guillem de Biure de 700 sous, part dels 1.700 dels que li havia firmat debitori en 1346 per compra de delmes de Galliners i Queixàs, 25 abril 1347. G-19 f. 76v-77

Bernat, fill de Bernat Vidal de Quart, es fa home propi de Guillem Vendrell, paborde de Xungla de Sant Feliu de Girona, per haver-se casat al mas Ponç de Sant Gregori, 25 
abril 1347. G-19 f. 77

Pere Fresolf, majordom del bisbe, firma rebut a Joan Berenguer i Elicsenda, fills i hereus de Berenguer de Vinyals de Palamós, de 30 sous per la intèstia del seu pare, 12 
maig 1347. G-19 f. 78v

El bisbe confirma un estatut fet per l’abat Arnau de Banyoles que no es transcriu, 17 maig 1347. G-19 f. 81
Ramon de Puig, metge de Girona, firma rebut a Pere Fresolf de 10 lliures, per serveis mèdics prestats al bisbe, 19 maig 1347. G-19 f. 81
Ramon Fuster i altres 24 persones firmen rebut per diverses quantitats en concepte de salari per serveis prestats al bisbe, 22 maig 1347; altra llista de rebuts similars f 86v-
87. G-19 f. 81v-82v

Berenguer de Peralta, clergue, promet estudiar gramàtica durant dos anys, 25 maig 1347. G-19 f. 83

Sibil·la, viuda de Pere d’Altariba, cavaller de Vic, remet al bisbe tota mena de demandes per haver promés donar-li un violari de 120 sous, 29 maig 1347. G-19 f. 84rv

Jaume Jonquera i Bonanat Llobet, carnissers de Girona, firmen rebut a Pere Fresolf, majordom del bisbe, de 395 sous, per carn subministrada al bisbe, 5 juny 1347; altre 
rebut, pel mes de juliol (304 sous) f 109; altre rebut per 490 sous f 138; altre de 264 sous pel mes d’octubre f 156. G-19 f. 87v

El vicari general, que havia excomunicat els escrivans de la ciutat que fessin escriptures de la seva cúria, revoca l’excomunió, 19 juny 1347, estatuts de la Pia Almoina, ed. 
Guilleré. G-19 f. 91rv ff. 92-97

Ramon de Pujada, donat de Sant Nazari d’Olives, parròquia de Peralada, requerit pel vicari general, promet obediència canònica, 30 juny 1347. G-19 f. 98v-99

El bisbe estableix a Pere Silvestre d’Abellars, de la Bisbal, un molí a edificar al torrent Reial de la Bisbal, a cens d’un parell de gallines, per 5 sous d’entrada, 2 juliol 1347. G-19 f. 100rv

El bisbe, atès que Bernat de Cabrera havia fundat un hospital a Hostalric en 1341, aprova el capítol de la fundació que disposa que l’hospital tingui un rector, clergue o laic 
que l’administri, 4 juliol 1347. G-19 f. 101

El bisbe firma a Francesc Gispert de Verges rebut de 600 sous, part dels 1.600 que ell i el seu germà Pere li han de satisfer per la definició de les seves persones, 5 juliol 
1347. G-19 f. 101v



Berenguer Ferrer, beneficiat de Sant Miquel de Roca, parròquia de Crespià, promet estudiar gramàtica durant dos anys, 18 juliol 1347. G-19 f. 105v
Dalmau de Cases, de Santa Eugènia, firma rebut a Pere Fresolf, majordom del bisbe, de 30 sous en concepte de salari, 23 juliol 1347. G-19 f. 106
Arnau de Camós i altres clergues de Sant Gregori firmen debitori a Guillem de Bruguera, rector de Cadaqués i jurista, de 150 sous per raó de patrocini en causa sobre els 
novals de Sant Gregori, 30 juliol 1347. G-19 f. 106v-107

Pere Sabater, de Colomers, promet estudiar gramàtica durant tres anys, 31 juliol 1347. G-19 f. 107
El bisbe defineix Guillema, filla de Pere Martí de la Bisbal, per 2 sous 8 diners, 31 juliol 1347. G-19 f. 107v-108
Ramon de Puig, físic de Girona, firma rebut a Pere Fresolf, majordom del bisbe, de 15 lliures per espècies preses al seu obrador, 2 agost 1347. G-19 f. 108v
El bisbe ven a Guillem de Vall, clergue de Santa Eulàlia Sacosta, els fruits de la capellania d’aquesta església per 80 sous, 3 agost 1347. G-19 f. 108v-109
Dalmau Corona, llevador de la dècima biennal, firma rebut al bisbe de 59 lliures 6 sous per la segona paga de la mateixa dècima, 16 agost 1347. G-19 f. 115
Guillem de Collell, rector d’Aguja, atès que el bisbe li ha permès edificar en la seva església un altar de la Mare de Déu, promet posar-hi una llàntia, una creu i un calze i 
celebrar-hi missa una vegada a la setmana, 18 agost 1347. G-19 f. 115rv

El capítol de la Seu i Galceran de Montcorb, vicari general, firmen rebut a Gispert Fulcarà i Pere Esteve, col·lectors de la dècima biennal de 5.000 sous, part de les 1.000 
lliures que el rei havia de lliurar a dita església per motius de consciència, 23 agost 1347. G-19 f. 119v-120

Ramon de Bruguera, notari, firma rebut a Pere Fresolf, majordom del bisbe, de 210 sous, per despeses de la causa entre el bisbe i els prelats i beneficiats del comtat 
d’Empúries, 25 agost 1347. G-19 f. 121

El bisbe defineix Maria, filla de Guillem de Mitjavila, de Pedrinyà, parròquia de Crespià, per 2 sous 8 diners, 27 juliol 1347. G-19 f. 121v
Pere Gras, obtentor del benefici fundat per Ramon de Marata, cavaller, a Maçanet de la Selva, redueix al mas Torelló, de Santa Maria de Palau, bisbat de Barcelona, les 
remences a cens de 4 sous, 29 agost 1347. G-19 f. 122v-123

El bisbe estableix a Berenguer de Montagut, sastre de Girona, quatre vessanes d’aigualeix de Paret Rufí, a cens de tres mitges quarteres de blat per cada vessana, 29 agost 
1347; altres tres vessanes són establertes a Francesc Serra, ciutadà de Girona, i altres a Joan Taberner de Girona, tres vessanes a Bernat Seguer de Paret Rufí, 3 a Bernat 
Llorenç, ciutadà de Girona, 3 vessanes a Ferrer Toscà de Domeny, una vessana a Arnau Jalbert, ferrer de Girona, dues vessanes a Ramon des Noguer, blanquer de Girona, 
3 vessanes a Tomàs de Vila de Domeny, 3 vessanes a Jaume Vila de Domeny, una vessana i mitja a Guillem Ros de Domeny i una vessana i mitja, a Jaume Toscà, teixidor de 
Girona f 124-125v.

G-19 f. 123v- 124

Pere de Riba, prevere de capítol de la Seu i antic rector de Zaidín, diòcesi de Lleida, funda un aniversari a Zaidín, 5 setembre 1347. G-19 f. 127-128
El bisbe confirma la fundació feta per Bernat de Cabrera d’un hospital a Hostalric, i el nomenament fet de Bonanat Marquès, clergue d’Hostalric, com a rector i 
administrador del mateix, 6 setembre 1347. G-19 f. 128v-129

Jaume de Trilla, canonge de Girona, promet no perjudicar Dalmau de Pou, tres monjos germans d’aquest, i Bertran de Vilanova, 7 setembre 1347. G-19 f. 129v
El vicari general, atès que Ramon de Vinyes, clergue de Girona, dotà un aniversari a Aiguaviva amb 15 lliures, intima ordre al seu germà Bonet de Vinyes, de satisfer-les, 11 
setembre 1347. G-19 f. 130rv

Els marmessors de Bernat Vicenç, domer de Fellines, presenten Pere Albert com a primer obtentor del benefici que aquest havia fundat a invocació de Santa Magdalena a 
l’esmentada parroquial, 11 setembre 1347. G-19 f. 130v-131

Gispert Fulcarà, atès que s’havia ordenat que dos clergues controlessin la distribució del pa de l’Almoina de la Seu i que Pere de Casadevall, paborde de la mateixa, afectat 
per la vellesa, ha volgut que també s’ocupessin de l’administració, nomena per a aquesta comissió Francesc Andreu Jaume de Pi, 25 setembre 1347.

G-19 f. 133v-135

Bertran, fill de Ramon de Vilanova, cavaller, ven al bisbe tots els arbres del seu bosc de Bescanó, excepte els que no sobrepassin el gruix del coll del braç d’una persona, 
per 27 lliures, i amb dret a tallar-los en el termini de tres anys, 28 setembre 1347. G-19 f. 137v

Pere Pastor, canonge de la casa de Santa Anna de Barcelona, defineix Berenguer Boada, de Llagostera, per 100 sous, 1 octubre 1347. G-19 f. 137v-138
El bisbe defineix Margarida, filla de Bernat Ripoll de Crespià, per 2 sous 8 diners, 3 octubre 1347. G-19 f. 141
Les monges de Sant Joan de l’Erm, parròquia de Juià, atesa la mort de la priora, Agnès de Sant Iscle, elegeixen per priora Brunissenda de Roca, elecció que el bisbe aprova, 
8 octubre 1347. G-19 f. 4141v-142

Pere Pastor, canonge de Santa Anna de Barcelona, presenta lletres del bisbe de Barcelona, contra Francesc Vives, també canonge del mateix lloc, a fi que sigui publicada la 
seva excomunió, 2 octubre 1347; el mateix Pere Pastor, a fi de pledejar amb els oficials reials sobre la jurisdicció de Palafrugell, contracta com a advocat Francesc de 
Terrades f 147rv, i publica noves lletres contra l’esmentat Vives f 148-149.

G-19 f. 142-143v



Presentació de clàusules del testament de Berenguer Bardoner, de Castelló, fet en 1340, que funda un benefici a Santa Maria de Castelló, en virtut del qual es presenta 
Pere Comte per a obtenir-lo, 9 octubre 1347. G-19 f. 143v-144v

Bernat de Mont-rodon, vicari general, firma a Ramon dels Horts, de la parròquia de Sant Joan i Pau de Vic, rebut de 20 lliures, pel terç de la venda de part del delme de 
Batet, 12 octubre 1347. G-19 f. 145

Presentació al vicari general d’un dels beneficis fundats per Bernat Senesterra en 1344 a Palau-sator, a favor de Berenguer Albert, 17 octubre 1347. G-19 f. 149v-150v
El vicari general aprova als marmessors de Bord de Vilamarí els comptes de la marmessoria, 23 octubre 1347. G-19 f. 152v-153
El bisbe defineix a Guillem de Prat, de Fonolleres, les ferides causades a Berenguer Ministral, clergue de Parlavà, 25 octubre 1347. G-19 f. 153

Bernat d’Om, de Calonge, es fa home propi de Bernat de Mont-rodon, canonge i paborde de juliol, per haver-se casat al mas Rafart d’Aro, 30 octubre 1347. G-19 f. 153v-154

Pere Puget presenta escriptura per la que els obrers de l’església i els cònsols de la vila de Figueres, atesa la mort de Bernat Jaume, hospitaler, el nomenen a ell i a la seva 
esposa Sibil·la per a l’hospitaleria de Figueres, i és admès al càrrec, 31 octubre 1347. G-19 f. 154rv

El bisbe fa procura a favor de Guillem de Trilles, canonge de la Seu, per al parlament convocat pel rei a Barcelona, 6 novembre 1347; el capítol nomenà Guillem de Trilles i 
Guillem de Santvicenç. G-19 f. 156v

El bisbe defineix als veïns de Rupià, Parlavà i Ultramort, tota mena de penes i multes, 8 novembre 1347; pagaren a aquest fi 600 sous f 158v-159. G-19 f. 157v-158v

Pere Ramada, mercader de Girona, firma rebut a Pere Fresolf, majordom del bisbe, de 20 lliures, valor de roba comprada per als familiars del prelat, 10 novembre 1347. G-19 f. 159rv

Testament de Bernat Martí, clergue de la Seu, que elegeix per marmessors Arnau Martí, de Sant Jordi Desvalls, germà seu i altres, i institueix hereus l’hospital nou i 
l’almoina del pa de la Seu, 13 novembre 1347. G-19 f. 160-161v

Ponç Martí, clergue de Roses, presenta escriptura que el designa per al benefici darrerament fundat per Ponç Martí a Santa Maria de Roses, 16 novembre 1347. G-19 f. 164v-165

El vicari general defineix els comptes de la marmessoria de Pere de Plaça, de Banyoles, 17 novembre 1347. G-19 f. 165v
Bonanat Garrofa, aventurer de Girona, firma a Pere Fresolf rebut de 10 lliures, valor d’un mul venut al bisbe, 23 novembre 1347. G-19 f. 166v
Bernat Traver, fill de Guillem Traver., de Garriguella, atès que Bernat de Font, clergue de Sant Silvestre, oncle de dit Guillem, havia llegat 80 lliures per a celebrar un 
aniversari a Garriguella, i havia disposat que, si dit Guillem fundava un benefici, s’hi afegissin, atès que dit Guillem manà als seus marmessors dotar l’esmentat benefici 
amb deu lliures de renda, assigna la dotació i es reserva el dret de patronat, 24 novembre 1347.

G-19 f. 166v-169

El bisbe defineix Bernat, fill de Pere Batalla de Crespià, home propi seu, per 60 sous, 3 desembre 1347. G-19 f. 171v
El capítol fa procura a favor de Vidal de Blanes, abat de Sant Feliu de Girona i Bernat de Mont-rodon, canonge, per a les corts que el rei ha concedit de celebrar en 
comptes del parlament general que anteriorment havia convocat, 4 desembre 1347; foren també procuradors del bisbe f 174v. G-19 f. 172v-173

El bisbe fa procura a Bernat de Mont-rodon, canonge, per recuperar dels hereus de l’infant Jaume 2.000 sous, part dels 5.000 que li havia prestat, 8 desembre 1347. G-19 f. 174

El bisbe defineix Dolça, filla de Pere Guillem de Corçà, per 2 sous 8 diners, 10 desembre 1347. G-20 f. 1rv

El bisbe firma a Sibil·la, esposa de Galceran de Cruïlles, totes les obligacions de delmes que aquest li ha fet o li pugui fer, per 100 sous, 12 desembre 1347. G-20 f. 1v

El vicari general accepta la presentació de beneficiat feta de Miquel Regí, prevere, pels confrares de la confraria de Santa Maria de Palau, de Sant Joan de Bedenga, dels 
que hom enumera Guillem Moner de Bellcaire, Berenguer Moner, fill seu, Francesc Regí, Berenguer Guillem de Sobrestany i Pere Sastre, de Torroella de Montgrí, 14 
desembre 1347.

G-20 f. 2v

Bernat de Riuclar, clergue, firma rebut a Pere Fresolf, majordom del bisbe, de 40 sous, deguts per un missal destinat a l’altar dels Quatre Sants Màrtirs de la Seu, 17 
desembre gener 1347. G-20 f. 2v-3

Marc de Mont-rodon, monjo de Ripoll, firma rebut a Pere Fresolf de 15 lliures que el bisbe havia manant donar-li a fi de comprar llibres, 20 desembre 1347. G-20 f. 4

El bisbe, fa donació vitalícia a Joan de Bach, escrivà de Castelló d’Empúries de l’escrivania de l’oficialat de Castelló, 19 desembre 1347. G-20 f. 4-5

Ramon Tortosa de Queixàs, draper de Girona, firma rebut a Pere Fresolf de 9 lliures 13 sous que li devia Bernat de Mont-rodon, canonge, per roba, 29 desembre 1347. G-20 f. 6v



Guillem Manerca, manescal de Girona, firma rebut a Pere Fresolf de 50 sous, pensió anual que el bisbe li fa pel seu ofici, 30 desembre 1347. G-20 f. 6v
Jaume Jonquera i Bonanat Llobet, carnissers de Girona, firmen rebut a Pere Fresolf de 342 sous per carn comprada el mes de desembre, 2 gener (1347) 1348; altre de 14 
lliures pels darrers 10 dies d’abril f 58. G-20 f. 7

Ramon Caminer, sagristà de Beget i marmessor d’Amat de Vinyals, domer de la mateixa església, promet comprar en el termini d’un any 7 lliures de béns alodials per 
dotar un aniversari, 5 gener (1347) 1348. G-20 f. 7v-8

El capítol de la Seu firma rebut a Gispert Fulcarà i Pere Esteve, sotscol·lectors del subsidi, de 5.000 sous que havia de pagar el rei, 5 gener (1347) 1348. G-20 f. 8
Bernat de Mont-rodon, vicari general, intima ordre a Bernat de Prat, domer de Serra, de partir amb el sagristà i el clergue de l’església els diners rebuts per aniversaris, 8 
gener (1347) 1348. G-20 f. 8v

Galceran de Montcorb, vicari general, aprova als marmessors d’Andreu Mercer, de Sant Martí Sasserra, els comptes de la marmessoria, 12 gener (1347) 1348. G-20 f. 10rv

Jaume Maçot, clergue i sotscol·lector papal, firma rebut a Bernat de Mont-rodon, paborde de juliol de la Seu, de 90 lliures de drets papals per beneficis permutats per 
aquest, 18 gener (1347) 1348. G-20 f. 11

El bisbe promet a Joan de Bach, escrivà de la notaria de Castelló, que després de la mort de Ramon de Gornal i Ramon Gil, li donaràen violari tota l’escrivania i notaria de 
Castelló, 19 gener (1347) 1348. G-20 f. 10v-12

El bisbe fa procura a Guillem Vendrell i Bernat d’Orriols, clergue de Vic, per a afers a la cúria romana, 23 gener (1347) 1348. G-20 f. 14v
Bernat de Mont-rodon, vicari general, nomena administrador del monestir de Vilanera Guillem de Valls, clergue d’Albons, amb descripció de facultats, 26 gener (1347) 
1348. G-20 f. 15-17

El bisbe defineix Francesca, filla de Guillem de Vila, de Gualta, per 20 sous, 31 gener (1347) 1348. G-20 f. 17v-18
El bisbe defineix Elicsenda, filla d’Arnau Albert, de Corçà, per 2 sous 8 diners, 4 febrer (1347) 1348. G-20 f. 18
Andreu Duran i Pere Miró, clergues, que han estat posats com a substituts de la notaria del bisbe per Guillem Vendrell, prometen exercir fidelment el càrrec, 4 febrer 
(1347) 1348. G-20 f. 18v

Arnau Cavaller, rector de Salitja, firma debitori a Pere Fresolf, majordom del bisbe, de 30 lliures, pel foriscapi de certa part del delme de Vilobí que ha comprat a la viuda 
de Guillem de Riera, ciutadà de Girona, 4 febrer (1347) 1348. G-20 f. 19v

El bisbe defineix Guillem Castelló de Corçà, home propi seu, per 90 sous, 8 febrer (1347) 1348. G-20 f. 20
El bisbe firma rebut a Ramon de Palau, cavaller, de 400 sous per la firma del delme de Vilamaniscle, parròquia de Garriguella, 9 febrer (1347) 1348. G-20 f. 20rv

Joan Bacó, de Palau-saverdera, firma debitori al bisbe de 60 sous pel foriscapi de la batllia del delme d’aquest lloc, que ha comprat a Castelló Truges, 10 febrer 1348. G-20 f. 20v

El bisbe fa procura a favor d’Enric de Flizaria per a una causa que té amb Guillem Isern, clergue de Girona, 12 febrer (1347) 1348. G-20 f. 21rv

El bisbe, atès que Bernat Niell de Corçà té per ell un camp a l’indret de Pont d’Anyells, pel que li fa quart, li redueix la prestació a dues tasques, 4 febrer (1347) 1348. G-20 f. 22-23

El bisbe defineix Elicsenda, filla de Guillem Joan, de Corçà, per 2 sous 8 diners, 15 febrer (1347) 1348. G-20 f. 23
El vicari general, atès que els confrares de Santa Maria de Camallera dotaren un benefici en 1320, confirma la institució, 20 febrer (1347) 1348. G-20 f. 25rv

Marc de Mont-rodon, monjo de Ripoll, firma a Pere Fresolf, majordom del bisbe, rebut de 15 lliures que el seu oncle bisbe ha manat donar-li, 21 febrer (1347) 1348. G-20 f. 26

El bisbe fa procura a favor de Bernat de Mont-rodon, vicari general, per cobrar tota mena de deutes, 25 febrer (1347) 1348. G-20 f. 27rv
Dalmau de Costa, de Besalú, firma rebut a Bertran de Mont-rodon, ardiaca de la Selva i Bernat de Mont-rodon, canonge, de 280 sous, part dels 550 que faltaven pagar del 
preu del delme d’Esponellà, Serinyà i Centenys, comprat per a la casa de Mont-rodon, 3 març 1348. G-20 f. 28v-29

Bernat Monar, clergue, promet estudiar gramàtica durant dos anys, 5 març 1348. G-20 f. 29
Bernat Martí, clergue de Girona, reconeix tenir en comanda pel bisbe 31 lliures d’emoluments de l’escrivania del segell, 6 març 1348. G-20 f. 29v

El vicari general firma rebut als marmessors d’Elicsenda, esposa de Ramon des Ferrer, de Sant Sadurní, de 133 sous en concepte d’eixorquia, 14 març 1348. G-20 f. 30v-31

Guillem Vendrell, canonge de Sant Feliu de Girona, firma rebut al bisbe de 31 lliures d’emoluments de l’escrivania del segell, 18 març 1348. G-20 f. 33



El bisbe redueix a Guillem de Déu de Matajudaica la tasca i braçatge d’un camp situat a Mata, indret de Caus, a sola tasca, 18 març 1348. G-20 f. 33rv
Guillem Vendrell, com a capellà de Palafolls, firma de dret en causa amb Guillem de Palafolls i Blanca, esposos, 19 març (1347) 1348. G-20 f. 34
Bernat de Balbs, ferialer de la Seu, firma rebut al bisbe de 500 sous de drets de Rupià, 22 març 1348. G-20 f. 34v

El bisbe declara que Berenguer de Farners té el dret de presentació del benefici de la capella de Santa Maria, prop del castell de Farners, 21 març (1347) 1348. G-20 f. 34v-35

El bisbe firma a Guillem de Biure, cavaller, rebut de 500 sous per la firma del delme de Galliners, 26 març 1348. G-20 f. 40
Marc de Vilanova, cavaller i nou veguer de Girona, presta l’habitual jurament, 3 abril 1348. G-20 f. 42v-43
El bisbe redueix a Bernat Serra, ciutadà de Girona, el cens de dos capons que presta pel camp de Romeguer, de Paret Rufí, a cens de dos sous, 5 abril 1348; i d’un altre 
camp del mateix lloc, de tasca a mitja tasca, a fi que hi planti vinya f 44rv. G-20 f. 43v-44

Ramon de Puig, físic de Girona, firma rebut a Pere Fresolf, majordom del bisbe de 100 sous per cures fetes al mateix bisbe, 9 abril 1348. G-20 f. 41
Arnau d’Olivera, clergue de Girona, firma rebut a Pere Fresolf, majordom del bisbe, de 140 sous, preu de 15 migeres de blat que li ha venut per a la casa del bisbe, 14 abril 
1348. G-20 f. 48

Testament de Dalmau Corona, clergue de Girona i beneficiat de la Seu de Lleida, que elegeix sepultura a la Seu de Girona, fa diversos llegats i institueix hereus els pobres 
de Crist, 15 abril 1348. G-20 f. 48rv

Bernat, bisbe Civitaten. fa procura a favor de Berenguer Poch, rector de Curtanya i Mateu Abrí, rector de Sils (Sardenya), per arrendar les seves rendes, 26 abril 1348. G-20 f. 51

El vicari general aprova als comptes de la marmessoria de Simó de Sexà, canonge de la Seu, 3 maig 1348, i el marmessor, Bernat de Nou, rector de Tregorà, renuncia el seu 
ofici f 52v; el vicari general subroga en el seu lloc Bernat Martí i Berenguer de Riera, clergues de la Seu f 52v-53. G-20 f. 52

Testament de Ramon d’Estany, clergue de Girona, que elegeix sepultura al cementiri de la Seu, i institueix hereus els pobres de l’hospital nou de Girona, 6 maig 1348. G-20 f. 53v-54

Testament de Gispert Fulcarà, que pren per marmessors Pere Esteve i Ramon Albert, preveres de capítol de la Seu, llega al seu nebot Gispert Fulcarà unes Decretals, si vol 
estudiar dret, i institueix hereva l’Almoina del Pa, 8 maig 1348, amb codicil, en el que fa llegats a la Seu de Lleida i als seus familiars f 56v-57v.

G-20 f. 54-56v

El vicari general firma rebut a Alamanda, esposa de Guillem de Planils, de 12 lliures per l’obligació de delmes de Puigpardines i Sant Cristòfol les Fonts, 10 maig 1348. G-20 f. 58v-59

Pere Vidal, de Palol de Vila-robau, reconeix que la seva mare Florença ha instituit una llàntia perpètua a la capella de Sant Andreu de Vila-robau, parròquia de Palol, i 
promet fer-la cremar, 11 maig 1348. G-20 f. 59

El vicari general aprova als marmessors de Sibil·la, viuda de Bernat de Prat, de Besalú, i de Francesca, viuda de Jaume de Cornellà, filla de dita Sibil·la, els comptes de la 
marmessoria, de la que només manca aplicar 10 sous censals a la confraria del Corpus de Besalú, 12 maig 1348. G-20 f. 59rv

Pere de Puig, clergue, firma rebut a Pere Fresolf de 100 sous, preu de 12 migeres de blat comprades per a la casa del bisbe, 12 maig 1348. G-20 f. 60
Bernat de Vilar, clergue, s’obliga a fer el servei de Bernat d’Alguer, domer de Fornells, 16 juny 1348. G-20 f. 71v
Testament de Pere Ferrer de Terrers, clergue de Vic, que pren per marmessors Galceran de Montcorb i altres, 28 juny 1348. G-20 f. 73v-74
Pere de Bosch, clergue, presenta escriptura per la qual Bernat de Rocasalva, que ha dotat una capella de Sant Narcís que es proposa d’edificar a les Encies, i un benefici a 
la mateixa, el presenta com a primer obtentor, 16 juny 1348. G-20 f. 79-80

Pere de Puigalt, coc del bisbe, firma rebut de 90 sous de salari fins a l’Assumpció, 27 agost 1348. G-20 f. 94v-95

El capítol de la Seu firma rebut als marmessors de Pere Esteve, prevere de capítol, d’un anell amb pedra preciosa i un breviari amb nota que havia llegat, 16 agost 1348. G-20 f. 103v 

Bertran de Mont-rodon, ardiaca de la Selva, ven a Guillem Andreu, de Caldes de Malavella, el primer terç d’una casa situada a Caldes, per 35 sous, 27 setembre 1348. G-20 f. 106v-107v

Testament de Ponç Selvà, rector de Quart, que elegeix sepultura a Quart, i institueix hereus els pobres, 22 juliol 1348. G-20 f. 111v-113
Testament de Sibil·la Carnut, veïna de Girona, que institueix hereu el seu fill, Ferrer de Puig, 22 juliol 1348. G-20 f. 113rv
Testament de Guillem Cufí, pedrer de Girona, que elegeix sepultura al cementiri de la Seu, i institueix hereva la seva filla Francesca, 18 juliol 1348. G-20 f. 113v-114v
Testament de Francesc de Fortià, canonge de la Seu, que institueix hereva l’obra de la Seu, 26 juliol 1348. G-20 f. 114v-115



Testament de Pere Vidal, claver de Tordera, que institueix hereus els pobres, 14 juliol 1348. G-20 f. 115-116
Testament de Saura, viuda d’Arnau de Puig, sastre de Girona, que pren per marmessors Berenguer de Bohigues, clergue, germà seu, i altres, elegeix sepultura a Sant Feliu 
de Girona i institueix hereva la seva filla Clara, 2 juny 1348. G-20 f. 116v-117v

Testament de Pere Riera, clergue de la Seu, que institueix hereu l’hospital nou de Girona, 1 juny 1348. G-20 f. 117v-119
Testament de Guillem Vendrell, canonge de Sant Feliu de Girona, que pren per marmessors Vidal de Blanes, abat de l’església i altres, elegeix sepultura al cementiri de la 
mateixa església, en una capella que ha començat a construir-hi, deixa 20.000 sous a fi de dotar dos beneficis a dos altars de l’esmentada capella, a la que deixa un 
breviari amb nota i dos breviaris manuals, i invita l’abat i capítol a comprar un Catholicon, una Biblia i un Rationale seus per a l’església; institueix hereus els pobres, 4 
agost 1348.

G-20 f. 123v-125

Testament de Pere Esteve, prevere de capítol de la Seu, que pren per marmessors Bernat de Balbs i altres, llega a la capella que s’ha de construir al cementiri nou 
extramurs de la Seu a invocació de Sant Cristòfol uns ornaments, llega un breviari manual i un diurnal, i institueix hereva l’obra de la Seu, 9 juliol 1348, amb codicil f 128rv.

G-20 f. 126-128

Testament de Guillem Aluart, domer de Salt, que elegeix sepultura a la seva església i institueix hereu l’hospital nou de Girona, 1 agost 1348. G-20 f. 129rv
El vicari general, atès que Berenguer Miquel, albadiver de Girona, havia elegit marmessors que són tots morts, els subroga Jaume Maçot, clergue, i Francesc Llorà, bosser 
de Girona, 2 setembre 1348. G-20 f. 132rv

Testament de Bernat Crus, sagristà de Vilamalla, que elegeix sepultura al cementiri de la Seu, i institueix hereus els pobres, 28 juliol 1348. G-20 f. 133rv
Jaume de Trilla, canonge de Girona, firma debitori a Arnau de Llach, prevere de capítol de la Seu i marmessor de Guillem de Bruguera, rector de Cadaqués, de 100 florins 
en concepte de préstec, pels que ha empenyorat un Decretum i unes Decretals, 31 juliol 1348. G-20 f. 133v

Pere de Costa, notari de Rupià, que ha reconeigut tenir deutes a diverses persones, els noms de les quals estàn en una cèdula que ha lliurat a Guillem Arnau dominic, 
confessor seu, obliga per satisfer-los un violari de 50 sous, 14 juny 1348. G-20 f. 135v-136

Vidal de Blanes, abat de Sant Feliu de Girona, aprova els comptes de la marmessoria de Guillem Benaula, clergue de la Seu, 16 agost 1348. G-20 f. 136rv
Havent Galceran de Montcorb, vicari general, condemnat a presó Bernat Sabet, clergue conjugat de Girona, per la mort d’en Perer, ciutadà de Girona, li remet la pena a 
condició de que renunciï a una apel·lació, 18 febrer 1348. G-20 f. 138rv

Arnau de Mont-rodon, notari d’Ullà, posa com a substitut Berenguer Boet, clergue d’Ullà, 24 setembre 1348. G-20 f. 139rv
Testament de Galceran de Reixach, natural del bisbat de Barcelona, que institueix hereus els monestirs de Valldonzella i Valldemaria, on té germanes monges, 11 juliol 
1348. G-20 f. 141-142

Ramon de Gornal, que té l’escrivania del bisbe, firma rebut a Galceran de Bàscara i Jaume Rigau, escriptors, de 80 sous de fruits de l’escrivania, 31 març 1348, reiterat f 3; 
altre rebut f 13v. G-21 f. 1

Els marmessors de Ramon Porcell, rector de Sant Martí de Partagàs, bisbat de Barcelona, firmen rebut de 25 sous que els devia Guillem de Corsavell, clergue, 31 març 
1348. G-21 f. 1rv

Pere Esteve, prevere de capítol i procurador del cardenal Hug de Sant Llorenç in Damaso, obtentor de l’ardiaconat d’Empordà, atès que Barceló de Montjuïc obligà a la 
seva esposa 1.000 sous, firma l’obligació per 90 sous, 3 abril 1348. G-21 f. 3

Bartomeu de Vilademany, sagristà de Galliners, ven a Guillem Bartomeu les rendes del seu benefici per 8 lliures, 7 abril 1348. G-21 f. 3v
Bernat Corretger de la Pera es fa home propi del bisbe, 8 abril 1348. G-21 f. 4v
Pere Ferrer, de Santa Pau, que té cessió d’Alamanda, filla de de Bernat de Bergadà, de Sant Esteve de Bas, i esposa seva, fa donació a l’altar de Sant Martí de Fellines de 
tots els drets derivats de la mateixa, 8 abril 1348. G-21 f. 4v-5

Ponç Selvà, clergue de Quart, promet a Nicolau Soler, del mateix lloc, celebrar certes misses per l’ànima de Brunissenda, esposa d’aquest, i li firma rebut de 81 sous, 8 
abril 1348. G-21 f. 5v

Pere de Camós, diaca de Quart, estableix a Ponç Selvà, domer del mateix lloc, un solar del seu benefici a cens de 3 sous, per 5 sous d’entrada, 4 abril 1348. G-21 f. 5v-6v

Pere Carrera de Cistella reconeix ser home propi de Ramon, prior de Lladó, 11 abril 1348. G-21 f. 7v
Bernat Rei es fa home propi del benefici fundat per Pere de Galliners a la Seu, per haver-se casat al mas Llorenç d’Espinavessa, 10 abril 1348. G-21 f. 8rv
Jaume Jordà, de Sant Gregori, reconeix que ha de fer als domers de la seva parròquia una «comestio» anual, 10 abril 1348. G-21 f. 8v-9



Bernat de Corantella, natural de Vilademuls, es fa home propi del benefici fundat per Bernat de Vilert a la Seu per haver-se casa al mas Ermedàs de Cornellà, 10 abril 1348. G-21 f. 9

El procurador de Ramon de Gornal, notari de l’escrivania del bisbe, firma rebut a Galceran de Bàscara i Jaume Rigau, escrivans de Girona, de 80 sous, part del preu pel que 
li han comprat els emoluments de la mateixa escrivania, 11 abril 1348. G-21 f. 9

Arnau Batlle, jurista de Girona, atès que Bernat Guillem de Foixà li satisfa un violari de 70 sous amb pacte de rebre’n assistència jurídica, renuncia el violari, 12 abril 1348. G-21 f. 9-10

Pere de Nerós, procurador de Bernat de Pedrera, fill de Ramon de Pedrera de Sant Esteve de Bas, firma rebut a Ramon Bosch de Peralada, marmessor de Bernat Fabre, de 
500 sous, part dels 1.300 deguts a dit Bernat per Ermessenda de Mata, 18 abril 1348. G-21 f. 10v-11

El bisbe firma rebut a Jaume Rigau i Galceran de Bàscara de 500 sous, part dels que Ramon de Gornal li deu pel cens de l’escrivania de la cúria, 19 abril 1348, amb dibuix 
d’un cabrit. G-21 f. 11

Guillem Martí, de Blanes, atès que Pere Guillem Jofre, clergue, ha rebut de diversos 70 sous per a la redempció de Bernat Bernich, de Lloret, captiu dels sarraïns, li firma 
rebut dels mateixos en vista a gestionar-ne la redempció, 24 abril 1348. G-21 f. 11v

Jaume Tomàs, claver de l’església de Castellar, encomana a Guillem Cavaller, claver de la Seu, la distribució de 35 lliures deixades per Bernat de Bruguera, domer d’Aro per 
a la celebració de misses a la mateixa seu, 30 abril 1348. G-21 f. 12v-13

Guillem Miquel, domer de Tordera, ven a Berenguer de Pas, prevere, les rendes del seu benefici per 31 lliures anuals, 1 maig 1348. G-21 f. 13
Gispert Fulcarà defineix Guillema, filla de Bernat Canella, de Serinyà, per 2 sous 8 diners, 2 maig 1348. G-21 f. 13v
Dolça Duran, de Verges, firma debitori a Guillem, prior de Sant Martí Sacosta de Girona, de 150 sous, per censos deixats de pagar, 8 maig 1348. G-21 f. 13v-14

Els pabordes de la confraria de Santa Maria, situada a l’altar de Sant Tomàs de la Seu, aproven a Bernat d’Estanyol, clergue, els comptes de la confraria, 10 maig 1348. G-21 f. 14v

Dalmau de Cros, de Parlavà, procurador de Bernat de Serra, cavaller, firma a Pere Costa, notari de Rupià, rebut de 100 sous, part de les 14 lliures del preu d’una casa de 
Rupià que li havia venut, 9 maig 1348. G-21 f. 15v

Gispert Fulcarà, sagristà segon de la Seu, estableix a Berenguer de Camps, de Sant Amanç, una terra situada a Sant Martí Sapresa, indret de Coma des Jonquer, a cens de 
dos diners, per 10 sous d’entrada, 13 maig 1348. G-21 f. 16rv

Guillem Savall, de Canet de Verges, cabreva a Ermessenda de Vilamarí, sagristana de Sant Daniel, el mas Savall, que afronta amb el torrent de l’Abeurador, 17 maig 1348. G-21 f. 17v-18v

Guillem Lloret, de les Planes, es fa home propi del benefici fundat per Arnau de Planes a Sant Feliu de Girona, per haver-se casat al mas Tomàs de Constantins, 19 maig 
1348. G-21 f. 19

Pere Fresolf, majordom del bisbe, firma rebut a Guillem de Biure, cavaller, de 300 sous per raó del foriscapi del delme de Galliners, 19 maig 1348. G-21 f. 20
Ramon de Campllong, clergue i doctor en lleis, i Bernat de Balbs, prevere de capítol, comissionats pel bisbe i el capítol de la Seu, aproven a Pere Esteve, obrer de la 
mateixa, els comptes de reixes de ferro, càtedres i vitralls que s’estan fent, 21 maig 1348. G-21 f. 20v-21

Guillem Benaula, capellà de Pujarnol, arrenda la seva capellania per 110 sous anuals, 22 maig 1348. G-21 f. 21v
Pere Albert, domer de Cervià i jurista, arrenda les rendes del seu benefici per 18 lliures, 24 maig 1348. G-21 f. 22rv

Pere Codina, de Ripoll, es lloga amb Pere Albert, domer de Sant Llorenç de la Muga per viure amb ell i escriure lletra rodona, a sou 8 lliures anuals, 24 maig 1348. G-21 f. 22v

Pere Esteve, obrer de la Seu, firma rebut a Guillem de Riuclar, de Girona, de 40 sous llegats per l’esposa d’aquest, Bonanata, a l’obra, 26 maig 1348. G-21 f. 23v

Hug, abat de Ripoll, firma a Bernat Gil, rector de Santa Llogaia d’Àlguema, rebut de 53 lliures de rendes del seu monestir en aquesta parròquia, 28 maig 1348. G-21 f. 24v

Jaume Albert, prevere de capítol, ven les rendes de la seva capellania de Viladesens per 11’5 lliures, 28 maig 1348. G-21 f. 24v-25
Marquesa de Vilarig, enfermera, i altres monges de Sant Daniel, firmen rebut a Bernat de Vilarig, cavaller, de diverses quantitats llegades per Ermengol de Vilarig, abat de 
Vilabertran, 29 maig 1348. G-21 f. 26rv

Ermessenda d’Hortal, priora de Sant Daniel, firma rebut a Ramon de Cabravia i Guillem de Vila, de Girona, de 530 sous pel delme de Caldes i Franciac que els té arrendat, 
29 maig 1348. G-21 f. 26v-27

Gispert Fulcarà, sagristà segon de la Seu, defineix Guillem de Toses, de Vidreres, home propi seu, per 10 sous, 30 maig 1348. G-21 f. 27



Testament de Ferrer Moner, sagristà de Sant Mateu de Montnegre, que fiunda aniversaris a Riudellots de la Selva, 26 maig 1348. G-21 f. 28v-29v
Testament de Ferrer de Rovira, domer de Santa Cristina d’Aro, que elegeix sepultura a la seva església, 2 juny 1348. G-21 f. 29v-30v
Marquesa de Sant Sadurní, monja de Sant Daniel, firma rebut a Bernat de Vilarig, cavaller, de 500 sous, que li havia donat el difunt abat Ermengol de Vilabertran, 2 juny 
1348. G-21 f. 31v

Testament de Berenguer Saló, clergue de Girona, que elegeix sepultura a Sant Feliu de Girona i dota aniversaris a Parlavà, 6 juny 1348. G-21 f. 36v-37
Testament de Guillem Benaula, clergue de la Seu, que llega al seu benefici una casa situada a Ollers, 11 agost 1348, amb codicil f 39rv. G-21 f. 37v- 38
Testament de Ramon Albert, prevere de capítol de la Seu, que pren per marmessors Bernat de Balbs i altres, i elegeix sepultura a la Seu, on funda aniversaris i un ciri, 3 
juny 1348. G-21 adern entre f. 37  

Testament de Pere de Roure, beneficiat de la capella de les Puelles de Girona, que elegeix sepultura a Sant Feliu, 7 juny 1348. G-21 f. 40rv
Testament de Ramon d’Església, prevere de la diòcesi de Girona, que elegeix sepultura a l’església parroquial del lloc on mori, 7 juny 1348. G-21 f. 45-46
Testament de Dalmau de Clota, clergue de Girona, que elegeix sepultura a l’església parroquial del lloc on mori, 7 juny 1348. G-21 f. 46-47
Testament de Ramon de Quer, clergue de la Seu, que institueix hereus els pobres de l’hospital nou de Girona, s.d. G-21 f. 48- 49
Testament de Francesc Quart, capellà de Sant Pere Sacosta, vall d’Hostoles, que llega un breviari a la seva església, 11 juny 1348. G-21 f. 52v-53
Testament de Bernat Peró, beneficiat de la Seu, que institueix hereus els pobres, 12 juny 1348, amb codicil f 88. G-21 f. 54-55
Testament de Jaume Viladevall, sagristà de Vilafreser, que elegeix sepultura a la Seu, 16 juny 1348. G-21 f. 61-62
Testament de Pere Ferrer, clergue de la Seu, església a la que pren sepultura, 17 juny 1348, amb codicil f 72v-73. G-21 f. 62v-63
Testament de Pere Cuc, domer de Vilafreser, que elegeix sepultura a la Seu, 18 juny 1348. G-21 f. 64-65v

Testament de Ramon Fuster, de Sant Joan de les Abadesses, que disposa de béns situats a Sant Joan a favor de Guillem Serradell, del mateix lloc, 23 juny 1348. G-21 f. 71v-72

Testament de Ramon Molina, vicari perpetu de la Seu, 20 juny 1348. G-21 f. 73
Testament d’Arnau de Porreres, beneficiat de la Seu, que disposa d’una casa situada a Ripoll, 21 juny 1348. G-21 f. 74
Testament de Jaume Domènec, beneficiat de la Seu, 22 juny 1348. G-21 f. 74v-75
Testament de Guillema Llandric, criada de Joan Ferrer, beneficiat de la Seu, que institueix hereu el seu nebot, Ramon de Managosta, 25 juny 1348. G-21 f. 75v
Guillem de Bàscara, canonge de Santa Maria d’Olives, atès que ha mort el prior i els altres canonges, elegeix Ramon de Montcorb, prior de Santa Maria de l’Estany a Vic, 
com a prior de la seva casa, 28 juny 1348. G-21 f. 76rv

Testament de Jaume de Pi, clergue de la Seu, 23 juny 1348. G-21 f. 79rv
Berenguer de Cases, mestre en arts i regent de les escoles de la Seu, fa definició general de deutes a favor de Francesc Barnés, clergue, 23 juny 1348. G-21 f. 80
Testament de Pere de Puig, beneficiat de la Seu, 30 juny 1348. G-21 f. 86v-87
Testament de Berenguer de Font, clergue de l’hospital de Girona, que disposa de béns a favor del mas Font de Cogolls, 30 juny 1348. G-21 f. 84rv
Testament de Bernat Bianya, peixater de Girona, que pren per marmessors Guillem Domenge, jurista, i altres, elegeix sepultura a Sant Feliu de Girona i institueix hereu el 
seu germà Pere de Bianya, 29 juny 1348. G-21 f. 85rv

Testament de Pere Bianya, sabater de Girona, que pren per marmessor i hereu el seu fill, Francesc de Bianya, 29 juny 1348. G-21 f. 85v-86
Testament de Francesc Bianya, jurista de Girona, que pren per marmessor Guillem Domenge i institueix hereu el seu pare, Pere Bianya, 14 juliol 1348. G-21 f. 86v-87
Testament de Ramon de Rovira, clergue de Girona, 14 juliol 1348. G-21 f. 87
Testament de Bonanat de Puigsugen, baster de Girona, que pren sepultura als franciscans de la ciutat i institueix hereus els pobres, 17 juny 1348. G-21 f. 87v
Testament d’Iselt, costurera de Girona, filla d’en Gregori d’Olot, que pren per marmessors Bernat Peró, beneficiat de la Seu i altres, i institueix hereu Guillem de Torn, 
nebot seu de Besalú, 3 juliol 1348. G-21 f. 93rv

Bernat sa Rovira, almoiner de Sant Pere de Galligants, a fi de garantir el pagament d’un deute de l’abat, diposita en mans de Bernat de Balbs un Breviari, unes 
Clementines, un «Cizen» (Sisè de les Decretals) un «Voragen in quo continentur sermones» i una Biblia, 4 juliol 1348. G-21 f. 94rv

Testament de Guillema, filla de Pere de Coll, de Sords, que elegeix sepultura a Sant Feliu de Girona i institueix hereu el seu germà, Francesc de Coll, 4 juliol 1348. G-21 f. 95



Codicil de Ramon de Beuda, beneficiat de la Seu, 5 juliol 1348. G-21 f. 95v
Testament de Bernat Narcís, beneficiat de la Seu, que institueix hereus els pobres, 5 juliol 1348. G-21 f. 95v-96v
Testament de Castelló Moret, beneficiat de la Seu, 6 juliol 1348. G-21 f. 96v-97v
Testament de Pere Gironès, domer d’Aiguaviva, que elegeix sepultura a la Seu de Girona, 7 juliol 1348. G-21 f. 98v
Testament de Guillem Bonadona, clergue de la Seu, que institueix hereva l’Almoina, 6 juliol 1348. G-21 f. 100

Testament de Margarida, esposa de Simó Jaubert, draper de Girona, que pren per marmessor i hereu el seu marit i elegeix sepultura a la Seu, 9 juliol 1348. G-21 f. 102-103

Codicil de Berenguer Oriol, beneficiat de la Seu, 27 juliol 1348. G-21 f. 103rv
Codicil de Pere Guillem Jofre, beneficiat de la Seu, 9 juliol 1348. G-21 f. 105v-106
Testament de Pere de Fontcoberta, beneficiat de Sant Llorenç de la Muga, que institueix hereus l’hospital nou de Girona i l’hospital de Sant Llorenç de la Muga, 14 juliol 
1348. G-21 f. 107v-108

Testament de Narcís de Torrent, fill d’Arnau de Torrent espaser de Girona, que elegeix sepultura a Sant Martí Sacosta i institueix hereu el seu germà Marc de Torrent, 16 
juliol 1348. G-21 f. 110

Codicil de Llorenç Bou, domer de Garrigoles, 16 juliol 1348. G-21 f. 112
Testament de Berenguer de Rocasalva, cavaller, que pren per marmessors el guardià dels franciscans de Girona i altres, elegeix sepultura a l’església de Sant Climent 
d’Amer i institueix hereu el seu nét Simó, fill de la seva filla Elicsenda, 7 setembre 1348. G-21 f. 113-114v

Codicil de Ferrer Moragues, escrivà de Girona, 27 juliol 1348. G-21 f. 115rv
El bisbe nomena escrivà públic de Matajudaica Pere de Costa, notari de Rupià, 29 agost 1348. G-21 f. 122rv
Publicació del testament (TC) d’Andreu d’Olot, draper de Girona, 1 setembre 1348. G-21 f. 122rv
Pere Solà, bidell de les escoles de la ciutat de Girona, procurador de Blanca de Porreres, firma rebut de diversos objectes a Dalmau Corona, canonge de Sant Feliu de 
Girona, 3 setembre 1348. G-21 f. 125v

Guillem de Prat, sagristà de Santa Pellaia, excomunicat per un deute de 200 sous a Bernat Ministral de Parlavà, no tenint béns per satisfer-lo i desitjant fer-se absoldre, 
cedeix a Galceran de Montcorb, oficial del bisbe, les rendes del seu benefici, 6 setembre 1348. G-21 f. 127

El capítol de la Seu, atès que el bisbe ha donat a Arnau de Mont-rodon, del bisbat de Barcelona, l’escrivania d’Ullà a cens de 20 sous anuals per 100 sous d’entrada, aprova 
la donació, 9 setembre 1348. G-21 f. 129

Nicolau de Font i Guillem de Coll, marmessors de Pere de Puig, mestre de l’escola de cant de la Seu, lliuren a Berenguer Moret, actual mestre de cant, un responsorier, un 
“emfetorer”, un oficier i una consueta, i en reben 80 sous, 11 setembre 1348. G-21 f. 131

Jaume de Trilla, canonge, i Bernat Celrà, clergue, obrers de la Seu, firmen rebut a Pere Solà, sagristà de Garriguella, marmessor d’Alamanda de Vallgornera, de 200 lliures, 
procedents de venda d’argent de dita Vallgornera, 15 setembre 1348. G-21 f. 133v

Pere Solà, dit, reconeix als esmentats obrers que resten a pagar 83 lliures 14 sous a pagar per l’argent de la senyora Vallgornera, 15 setembre 1348. G-21 f. 133v-134
Testament de Blanca, filla de Pere Marrull de Sant Celoni, que elegeix sepultura a Sant Feliu de Girona i institueix hereva la seva tia Berenguera, veïna de Girona, 4 juliol 
1348. G-21 f. 144rv

Pere de Soler, beneficiat de Sant Joan a la Seu, firma a Guillem Cavaller, claver estat de la Seu i canonge de Sant Feliu de Girona, rebut de diversos ornaments, pal·lis i 
escriptures del benefici, 27 octubre 1348. G-21 f. 148-149v

Pere de Pujals, veí de Girona, es lloga amb Bertran de Mont-rodon, ardiaca de la Selva i vicari de la Seu vacant, per custodiar el portal major del palau episcopal, 24 
novembre 1348. G-21 f. 165rv

Bertran de Mont-rodon, dit, encomana a Bernat Cos, clergue de Paret Rufí, la casa episcopal de Paret Rufí, 24 novembre 1348. G-21 f. 166rv
Ramon de Campllong, clergue de capítol, i Dalmau de Mont, canonge, vicaris generals en seu vacant, nomenen Francesc de Camps clergue notari de la cúria episcopal, 2 
desembre 1348. G-21 f. 167v-168

Mandat papal a Jaume Massot, prevere de capítol de la Seu que li encomana l’administració dels béns que foren del bisbe Arnau de Mont-rodon, 24 novembre 1348. G-22 f. guarda

El bisbe defineix Ermessenda, filla de Guillem d’Església, de Crespià, per 2 sous 8 diners, 6 octubre 1348. G-22 f. 2v



Andreu Duran, domer de Celrà, firma rebut al bisbe de 80 sous, salari de serveis prestats a l’escrivania del segell, 6 novembre 1348. G-22 f. 8
El bisbe revoca una sentència d’excomuniò fulminada pel vicari general Ramon de Campllong contra els clergues que no presentessin els títols dels seus beneficis, 13 
novembre 1348. G-22 f. 9rv

Codicil del bisbe Arnau de Mont-rodon, que afegeix als seus marmessors Bertran de Mont-rodon, ardiaca de la Selva, Galceran de Montcorb, prevere de capítol, Ramon de 
Campllong, prevere de capítol i Pere Fresolf; assigna a Galceran de Montcorb 35 lliures pels molts treballs que ha dut a terme com a oficial, 35 lliures al seu majordom 
Pere Fresolf, 20 lliures a Ramon de Campllong, vicari general, 80 lliures a Bertran de Mont-rodon, 35 lliures a Guerau de Santdionís, metge seu, i fa altres llegats a diversos 
domèstics que s’enumeren, així com 100 lliures a Bernat de Mont-rodon, hereu de la casa de Mont-rodon, 13 novembre 1348.

G-22 f. 12-13v

Pere Amic, escrivà del bisbe, pren com a substituts Berenguer Saló i Francesc de Fornells, 11 octubre 1348. G-22 f. 14rv
El bisbe nomena Bernat de Camps, clergue de Girona, escrivà seu, 11 octubre 1348. G-22 f. 14v-15
El bisbe, que havia instituit un benefici a la capella dels Quatre Màrtirs de la Seu, li assigna 8.000 sous sobre les seves rendes, 28 setembre 1348. G-22 f. 15v-17
Testament de Bernat Coc, que pren per marmessors Guillem Benaula, clergue de la Seu, i altres, i institueix hereva la seva mare, Guillema Cabanyes, 25 juny 1348. En 
blanc els ff 26v-48v. A f. 49, escut de Cruïlles i nota: «Hic est principium domini Berengarii de Crudiliis». G-22 f. 19rv

El bisbe defineix Bonanata, filla de Berenguer Boscà de Domeny, parròquia de Paret Rufí, per 2 sous 8 diners, 26 gener (1348)1349. G-22 f. 50v
El bisbe defineix Elicsenda, filla de Guillem Via, de Rupià, per 5 sous, 26 gener (1348) 1349. G-22 f. 51
El bisbe defineix Caterina, filla d’Arnau de Pont, de Bàscara, per 2 sous 8 diners, 26 gener (1348) 1349. G-22 f. 51rv
Bernat de Brancós, procurador de diverses persones de Parlavà i Ultramort, firma rebut a Jaume Ferrer, prevere de capitol de la Seu, de 200 sous dels que tenia debitori, 4 
febrer (1348) 1349. G-22 f. 58rv

El bisbe firma debitori a Guillem Pedrera, batlle de Bàscara, de 200 florins rebuts en concepte de préstec, 7 febrer (1348) 1349. G-22 f. 60
El bisbe fa procura a Guillem de Roca, clergue, per a tota mena de cobraments, 27 gener (1348) 1349. G-22 f. 61-62

L’abat Ramon d’Escales de Vilabertran assigna la casa que el seu monestir té a Girona, prop de la Porta Rufina, a Galceran de Montcorb, 10 febrer (1348) 1349. G-22 f. 63rv

El bisbe firma a diversos rebut d’un total de 201 sous, en concepte de composicions fetes amb la cambra del papa, 20 febrer (1348) 1349. G-22 f. 54
Pere Carbonell, natural de Romanyà, es fa home propi del bisbe per haver entrat al mas Rupià de Matajudaica, 11 febrer (1348) 1349. G-22 f. 64v
Pere Carbonell, natural de Romanyà, i la seva esposa Elicsenda firmen debitori al bisbe de 150 sous, en concepte de lluïsme de la hipoteca matrimonial, 11 febrer (1348) 
1349. G-22 f. 65

El bisbe, com a antic cabiscol, firma rebut a Guillem Cavaller, canonge de Sant Feliu, de 400 sous «in facto confessionis», 3 març (1348) 1349. G-22 f. 68v
El bisbe estableix a Guillem Pedrera en violari la batllia i saionia de Bàscara, amb dret al redelme, a cens de 10 migeres de blat, 7 febrer (13248) 1349. G-22 f. 75rv
El bisbe nomena Francesc de Fornells, clergue, notari públic, 14 març (1348) 1349. G-22 f. 78rv
El procurador de Jaume, fill del rei Pere d’Aragó, presenta butlla papal que li concedeix dispensa de residència de la pabordía de Cassà de la Seu que obté, 20 març (1348) 
1349. G-22 f. 79v-81

Protocolització del testament hológraf de Guillem de Torre, clergue de Sant Andreu Salou, 17 febrer (1348) 1349. G-22 f. 81v-82
Protocolització de testament hològraf de Dalmau d’Anglada, domer de Celrà, 13 febrer (1348) 1349. G-22 f. 83v-84
Gueraua, viuda de Pere de Banyils, firma debitori a Pere Fresolf, col·lectors dels béns del bisbe difunt, de 300 sous pel foriscapi d’una part del delme de la Pera que havia 
comprat, 26 març 1349. G-22 f. 90

El bisbe defineix Pere Miensa, home propi seu de la Bisbal, per 100 sous, 1 abril 1349. G-22 f. 91
El bisbe nomena Guillem Ponç, clergue de Bàscara, notari de la Bisbal, 8 abril 1349. G-22 f. 93rv
El bisbe Berenguer de Cruïlles, després d’haver rebut la consagració de mans de l’arquebisbe Antoni de Hieràpolis, de fra Adam (sic) bisbe Abien. i de fra Arnau, bisbe 
Galtellinen. promet fidelitat al papa, 22 març 1349. G-22 f. 94v-95

El bisbe, abans de tonsurar certs escolars a la capella inferior del seu palau, declara que no té intenció de tonsurar excomunicats, esposats, o de bisbat aliè sense llicència 
del seu ordinari, 28 març 1349. G-22 f. 95rv

Guillem de Molló, de Domeny, es fa home propi del bisbe, per haver-hi estat el seu pare, 23 abril 1349. G-22 f. 96v



El bisbe, atès que el seu predecessor havia concedit a Francesc de Terrades, jurista de Girona, una pensió de 400 sous anuals, ratifica la concessió, s. d. G-22 f. 97-99

Pere Fresolf, que havia donat manlleuta a favor de Guillem Filaner, domer de la Bisbal, fins al dia present, el lliura a Guillem de Roca, procurador fiscal del bisbe, 23 abril 
1349. G-22 f. 99

Ponç d’Altariba, nou veguer de Girona, fa l’acostumat jurament al pedró del cap de l’escala de la Seu, 2 maig 1349. G-22 f. 103rv
El bisbe firma a Bernat de Roca, tinent del castell de Rupià, rebut de plats i taces de plata, de pes total de 6’5 lliures, que havia lliurat Bernat Guillem de Foixà per injúries 
causades a Santa Coloma de Matella, 3 maig 1349. G-22 f. 104

Bernat Orís, claver de Celrà, firma debitori a Berenguer Bertran, porter i escarceller del bisbe, de 13 sous per despeses de carceratge, 4 maig 1349. G-22 f. 104v
El bisbe concedeix a Jaume de Monells, jurista de Girona, pensió anual de 200 sous en compensació del patrocini d’advocat que fa a la Seu, s.d. G-22 f. 104v-105v
El bisbe defineix Francesca, filla de Pere Andreu, de la Pera, per 2 sous 8 diners, 1 maig 1349. G-22 f. 107v-108
El bisbe nomena notaris Felip de Palau, clergue de Girona, i Nicolau Esprac, clergue de Sant Pere de Galligants, 6 maig 1349. G-22 f. 108rv
El bisbe remet a Guillem Filaner, domer de la Bisbal, tota demanda per concubinatge, 9 maig 1349. G-22 f. 112rv
El bisbe a Guillem Poc i Guillem de Grau, clergues de Castelló. A instància dels franciscans de Castelló, els nomena procuradors per rebre llegats fets als dits frares, 12 maig 
1349. G-22 f. 112v-114

El bisbe aprova a Guillem de Roca, procurador fiscal seu, els comptes que aquest li presenta, 1 maig 1349. G-22 f. 116
El bisbe defineix Bonanata, filla de Bernat Rastell de Corçà per 2 sous 8 diners, 26 maig 1349. G-22 f. 117rv
El bisbe firma a Bernat Celrà, clergue de la Seu, rebut de 6.710 sous procedents del morabatí que han de pagar els clergues al nou bisbe, 15 maig 1349, amb nota d’haver-
se extès un altre rebut de 443 sous. G-22 f. 119

El bisbe posa estatuts per a les prebendes i beneficis de la Seu, 17 abril 1349. G-22 f. 119v-120v
El bisbe defineix Sibil·la, filla de Berenguer Batalla de Crespià, per 2 sous 8 diners, 22 maig 1349. G-22 f. 122
Guillem Serra, jutge ordinari de Girona, excomunicat, anul·la els actes posats per causa dels quals havia rebut l’excomunió, ofereix un ciri de 10 lliures a la Seu, i rep 
l’absolució, 9 juny 1349. G-22 f. 130rv

El bisbe presenta al capítol dues butlles papals, una de les quals l’autoritza a delegar la visita d’esglésies i monestirs, exemptes i no exemptes, 12 juny 1349. G-22 f. 131v-132v

El bisbe presenta al capítol una butlla papal que l’autoritza a rebre el subsidi caritatiu dels eclesiàstics no exemptes, 12 juny 1349; execució de les mateixes f 143-144v. G-22 f. 133-134

El bisbe presenta al capítol una butlla que l’autoritza a tenir sis servidors clergues, els quals podran rebre integrament les rendes dels seus beneficis com si residissin els 
mateixos beneficis, i designa per a això Jaume de Trilla, ardiaca de la Selva, Guillem de Torrelles, canonge, Jaume Albert, prevere de capítol, i Guillem Cavaller, canonge de 
Sant Feliu de Girona, 12 juny 1349.

G-22 f. 134-136

El bisbe firma rebut a Bernat Rufí, taverner de Girona de 46 lliures de rendes de Bàscara corresponents al predecessor seu Arnau de Mont-rodon, 30 juny 1349. G-22 f. 136

El bisbe arrenda a Guillem Ponç, notari de la Bisbal, els emoluments de la mateixa notaria per 500 sous anuals, 15 juny 1349. G-22 f. 137
El bisbe i el capítol assignen a Bertran de Mont-rodon, ardiaca de Besalú, una casa contigua a la de l’ardiaconat, 19 juny 1349. G-22 f. 137v-138
El bisbe confirma la fundació feta per Pere de Cortarell, d’un benefici a la capella del Sant Llorenç del terme de Llagostera, dotat amb rendes del mas Cortarell del mateix 
lloc, 8 juliol 1349; a la primera col·lació f 145, el cognom és de Corterol. G-22 f. 142v-143

L’abat Francesc de Sant Feliu de Guíxols, després de rebre la benedicció abacial, promet obediència canònica al bisbe, 5 juliol 1349. G-22 f. 146rv
L’abat Ramon de Sant Miquel de Fluvià, després de rebre la benedicció abacial, promet obediència canònica al bisbe, 5 juliol 1349. G-22 f. 146v-147
El bisbe defineix Berenguera, filla de Pere Caragol de Crespià, per 2 sous 8 diners, 18 juliol 1349. G-22 f. 149rv
Bonanat Asbert, fill de Pere Asbert de Vallmanya, dit Gallart, de Calonge, reconeix ser home propi de Bernat de Bosch, obtentor del benefici de Sant Benet de la Seu, 25 
juny 1349. G-22 f. 156v

Francesc Andreu, domer de Bordils, ven a Pere Vidal, diaca del mateix lloc, les rendes del seu benefici per 100 sous anuals, 9 juliol 1349. G-22 f. 157



Guillem Cavaller, canonge de Sant Feliu de Girona, defineix als marmessors de Pere Planca, draper de lli de Girona, els comptes de la marmessoria, 4 agost 1349. G-22 f. 158

El bisbe remet a Jaume Berga, beneficiat del castell de Navata, les injúries causades a certa Caterina que es deia ser la seva dona, 20 juny 1349. G-22 f. 158v-159
El bisbe ven a Bernat de Vilarodona de Mont, de Dosquers, les rendes que rep al castell de Dosquers, per 750 sous anuals, 6 agost 1349. G-22 f. 159v
Jaume Armengou, de Montfullà, que ha rebut del bisbe la batllia i la custòdia de la casa episcopal de Paret Rufí, li promet fidelitat, 8 agost 1349. G-22 f. 160v
El bisbe i fra Berenguer Comte, prior dels dominics de Girona, atès que han mort els marmessors de Beatriu, vescomtessa de Rocabertí, fan procura a Arnau Ferrer, de 
Sant Feliu de Pallerols i Pere de Viladevall, de les Encies, per a afers de la marmessoria, 4 juliol 1349. G-22 f. 160v-162v

Codicil de Pere de Riera, clergue de la Seu de Girona, s.d. G-22 f. 163rv i 164rv

Guillem Cavaller, canonge de Sant Feliu de Girona, atès que l’abat Ramon d’aquesta església en 1242 havia firmat a Ramon Gispert de Marenyà la batllia de les 
possessions de dita església a Marenyà, la Tallada, l’Armentera i Sant Pere Pescador, la firma a Francesc de Prat de Marenyà, hereu de dit Gispert, 12 agost 1349.

G-22 f. 163v-164

El bisbe i el capítol disposen que, a la mort del claver es donin 100 sous dels seus béns al sagristà major de la Seu i al tresorer, en compensació del llit que en rebien, 17 
abril 1349. G-22 f. 165rv

Guillem de Roca, comissionat del bisbe, aprova a Guillem Cavaller, antic claver de la Seu, el compte de les 284 lliures que havia rebut com a principal marmessor de 
Bonanata, esposa de Guillem de Puig Ruïr, questor de Girona, destinades a les claresses de la ciutat i a l’hospital nou, 4 juny 1349. G-22 f. 166

El bisbe defineix Pere de Minyans, de Cabanelles, home propi seu, per 60 sous, 17 agost 1349. G-22 f. 168
El bisbe fa procura a favor de Ramon d’Estanyol, majordom seu, per a administrar, 8 agost 1349. G-22 f. 171-173v
Esteve Pagès, obtentor de la capellania de Sords, fa procura a favor de Bonanat Sahugueda i Berenguer de Vila, clergues residents a la cúria romana, per a afers referents 
a la capellania de Sant Pere Pescador, 18 agost 1349. G-23 f. 3v

El bisbe firma rebut a Guillem Cavaller, canonge de Sant Feliu de Girona, de 44 lliures 8 sous procedents de procuracions de visita, 18 agost 1349 Cf.num. 30. G-23 f. 3v

Guillem Cavaller, canonge de Sant Feliu de Girona, aprova als marmessors de Francesc d’Hospital, clergue de Camallera, els comptes de la marmessoria, per 30 lliures 19 
sous d’ingressos i 29 lliures 14 sous de despeses, 21 agost 1349. G-23 f. 4v

Havent Ramon de Gironella, cavaller, instituit en testament un benefici a la capella de Sant Salvador del castell de Gironella en 1338, s’ha produït una qüestió entre 
l’obtentor i Pere Alacris, ciutadà de Girona, que l’ha de proveïr d’aliments i vestit; les parts elegeixen àrbitres Galceran de Montcorb oficial i Jaume de Roca, capellà de 
Sant Feliu de Girona, 5 setembre 1349. La sentència arbitral, 25 gener (1349) 1350 f 80-84.

G-23 f. 7-8

L’abadessa Ermessenda de Sant Daniel, atès que el bisbe havia fet processos dels que ella havia apel·lat, declara que les constitucions donades pel bisbe són justes i els 
apel·lacions, frívoles, 20 agost 1349. G-23 f. 10v-11

Bernat de Noguer, mercader de Camprodon, reconeix haver rebut dels béns de Ponç Mir, clergue de Vilallonga, 108 animals de llana, dues taces de plata marcades amb 
senyal de Girona, 5 pells de llana i 50 sous, que posa a disposició del bisbe, 10 octubre 1349. G-23 f. 11v

Testament de Romia, viuda de Bernat ça Llobera d’Amer, veïna de Girona, que lliura la seva herència per misses, 9 octubre 1349. G-23 f. 12v-13
El bisbe i el capítol estatueixen que el mestre de gramàtica de la Seu no rebi presència si és absent, a no ser que estigui donant lliçó personalment, i que ensenyi gratis els 
familiars i servidors del bisbe i dels capitulars, 10 octubre 1349. Una nota contemporània adverteix que als Notularum es troba una altra ordinació sobre aquesta matèria 
del 9 d’agost de 1365.

G-23 f. 14-15

El bisbe i el capítol nomenen Francesc Quart mestre de les escoles de gramàtica de la Seu, càrrec que vacava per mort de Berenguer de Cases, 10 octubre 1349; presa de 
possessió de l’ofici i de la casa, situada prop del Galligants f 16v-17. G-23 f. 15v-16v

Berenguer d’Hospital, capellà d’Orriols, ven les rendes del seu benefici a Ramon Gili, diaca del lloc, per 100 sous anuals, 29 octubre 1349. G-23 f. 18

Els obrers de Garrigàs firmen rebut als marmessors de Guillem Trullol, domer de Sant Gregori, de 40 sous llegats per a l’altar de Sant Miquel de Garrigàs, 28 octubre 1349. G-23 f. 18rv

Pere Bordila, clergue, i Francesc de Puig, obrer de Verges, prometen al bisbe sota pena de 30 sous que faran fer un Psalteri i una Consueta per a la seva església, 30 
octubre 1349. G-23 f. 18v

Guillem Cavaller, comissionat del bisbe, aprova als marmessors de Pere de Planca de Girona, els comptes de la marmessoria, 3 agost 1349. (Reiteració de l’ enregistrament 
de G-22, núm. 60). G-23 f. 19v



Simó Alenyà, sagristà de Fonolleres, institueix un benefici en honor de Sant Nicolau, pel que sent especial devoció, a la seva parroquial, el dota amb les rendes que es 
ressenyen, i n’assigna el dret de patronat als sagristans de Fonolleres, 4 novembre 1349. G-23 f. 21-26v

El bisbe firma rebut a Arnau Querola, domer de Vilallonga, de 72 sous dels béns de Ponç Mir, domer difunt del mateix lloc, 4 novembre 1349. G-23 f. 29v
Joan de Sesdamont i altres feligresos de Llorona, als quals el bisbe ha encomanat l’administració del benefici curat de la parròquia mancat de titular, prometen donar-ne 
comptes, 9 novembre 1349. G-23 f. 30

El bisbe firma rebut a Guillem Cavaller de 68 lliures procedents de procuracions de visita, 2 novembre 1349. G-23 f. 30
El bisbe anul·la la donació que Agnès, filla de Pere Carreres de Rupià i viuda de Pere de Cals de la Bisbal havia rebut de la seva germana Guillema, viuda de Bernat Pere de 
Corçà, del mas Carreres de Rupià, 11 novembre 1349. G-23 f. 30v

El bisbe redueix a Guillem Cerdà, de Corçà, el cens d’una terra que aquest ha comprat, situada a Corçà, indret de Coll de Tiranys, 11 novembre 1349. G-23 f. 31
El bisbe firma rebut als homes de Rupià de 50 lliures, composició d’una resistència feta al sotsveguer de Girona, 30 juny 1349. G-23 f. 34rv
El bisbe ven a Ramon Lledó les rendes del castell de Dosquers, junt amb la batllia i castlania, per 750 sous anuals, s.d.. G-23 f. 34v
El bisbe i el capitol fan procura a favor de Vidal de Blanes, abat de Sant Feliu, Ramon Albert prevere de capitol, i Ramon de Campllong, tresorer de la Seu, per al concili 
provincial, 14 novembre 1349. G-23 f. 37v-38

El bisbe remet a Francesc Xanxo (Sanç) notari de Bàscara, els excessos comesos en l’exercici de la notaria, 20 novembre 1349. G-23 f. 38rv
El bisbe concedeix llicència a fra Bosó, abat d’Amer, per establir certes terres del monestir situades a Sant Andreu del Terri que fins aquell moment s’havien conreat 
directament pel monestir, 17 novembre 1349. G-23 f. 38v-39v

Hug de Valens, rector de Ribelles, s’obliga a no sortir de Girona sense llicència del bisbe, sota pena de presó, 19 novembre 1349; immediatament el bisbe l’autoritza a 
absentar-se durant 20 dies. G-23 f. 41

El bisbe firma a Simó de Solers, tinent del castell de Rupià, rebut d’11 lliures, part de les 15 posades de pena a Pere Vidal, domer de Rupià per manlleuta feta a Bernat de 
Roca, clergue, i 100 sous de l’eixorquia de Bernat Simon d’Ultramort, 27 novembre 1349. G-23 f. 45

Guillem Cavaller, comissionat del bisbe, aprova als marmessors del testament d’Huguet Floreta, paraire de Girona, els comptes de la marmessoria, 28 novembre 1349; 
semblant per la marmessoria de Pere Barrera, domer de Sant Gregori f 45v. G-23 f. 45

Guillem Cavaller, comissionat del bisbe, firma rebut als marmessors de Guillema Mata de Girona, de 107 sous que havia deixat per bé d’ànima, 1 desembre 1349. G-23 f. 45rv

Berenguer Ferrer, procurador de l’obra de Sant Feliu de Girona, firma rebut a Guillem Cavaller de 10 lliures, en concepte d’ingrés a un canonicat, 1 desembre 1349. G-23 f. 45v

El bisbe firma rebut a Guillem Cavaller de 90 lliures de procuracions de visita, 7 desembre 1349. G-23 f. 45v-46

El bisbe remet a Ferrer, fill d’Arnau Ferrer de Celrà, les penes per haver pres part a una brega on hauria resultat ferit Bernat de Cornellà, 28 novembre 1349. G-23 f. 47v-48v

El bisbe, que ha firmat a Guillema, esposa de Bernat Pere de Corçà, per 166 sous el mas Carreras de Rupià, promet servar la seva indemnitat si la cessió rebuda no fos 
ferma (num. 18), s.d. G-23 f. 48v-49

El procurador de Pere Fresolf, marmessor de Guillem de Bruguera, rector de Cadaqués, firma rebut a Miquel Trullars, mercader de Girona, de 100 florins d’or deguts a dit 
Bruguera, 4 desembre 1349. G-23 f. 49

Miquel de Trullars, dit, firma rebut al bisbe de 90 lliures per 80 fusts de pi portats a Sant Feliu de Girona, 5 lliures donades en préstec a Pere de Capcir i 75 sous pagats a 
un escuder episcopal que havia de portar un cavall des de València, 4 desembre 1349. G-23 f. 49v

Bernat d’Om, mercader de Castelló, atès que el seu fill Bartomeu d’Om desitja ordenar-se, li promet 15 lliures anuals a condició de que celebri tres misses a la setmana, 6 
desembre 1349. G-23 f. 51v-52

Bernat Oliva, cabiscol de Sant Feliu de Girona, promet pagar una capa a la seva església, 6 desembre 1349. G-23 f. 54rv
Pere de Llapart, prior de Sant Miquel de Cruïlles, firma debitori al bisbe de 15 lliures, en concepte de composició per certs delictes, 24 desembre 1349. G-23 f. 57v
El bisbe firma rebut a Guillem Cavaller, de 40 lliures de procuracions de visita, 23 desembre 1349. Altre rebut de 24abril 1350, per 40 lliures f 103. Altre de 13 maig 1350, 
per 70lliures 16 sous f 109v-110. Altre de 32 lliures f 111v. Altre de 63 lliures 17 sous f 129v. Altre de 50 lliures f 143v-144. Altre de 25 lliures f 147v. Cf també nums. 2, 17, 
30.

G-23 f. 58

Ramon, prior d’Olives, i Guillem de Vilaesclat, canonge de Roca-rossa, permuten els seus beneficis, 9 octubre 1349. G-23 f. 60rv



Guillem Cavaller aprova als marmessors de Ponç Salvà, rector de Quart, els comptes de la marmessoria, que pugen a 51 lliures, 5 gener (1349) 1350; a continuació hom 
aprova els de Ramon Salvà, diaca del mateix lloc. G-23 f. 61

Bartomeu Vidal, de Paret Rufí es fa home propi del bisbe, 9 gener (1349) 1350. G-23 f. 62v-63
El bisbe reconeix a Dalmau Corona, canonge de Sant Feliu, comissionat per a aplegar el subsidi del mateix bisbe, que ha satisfet a Guillem Bernat de Perles, majordom 
episcopal, 422 sous, 3 desembre 1349. G-23 f. 63

El bisbe firma rebut a Bernat Celrà clergue, de 41’5 lliures dels morabatins que han de satisfer els clergues de la diòcesi, 5 gener (1349) 1350. G-23 f. 66v
El bisbe, atès que Guillem Galceran de Rocabertí, tutor de Dalmau, fill de Gaufred, vescomte de Rocabertí, no ha obligat Guillem i Galceran d’Hortal a tornar un cavall 
robat al cardenal de Clermont, publica entredit sobre els llocs que governa dit tutor, 16 gener (1349) 1350. G-23 f. 66v-67v

Guillem Cavaller ven els fruits de la pabordia de juny de Sant Feliu de Girona a Berenguer Peyó, de l’Armentera per 40 sous, 22 gener (1349) 1350. G-23 f. 68rv
El bisbe defineix Guillem de Romagueres de la Bisbal, home propi seu, per 9 lliures, 21 gener (1349) 1350. G-23 f. 69
Guillem Cavaller aprova els comptes de la marmessoria de Bernat Martí, clergue de Sant Feliu de Girona, que pugen a 78 lliures, 4 gener (1349) 1350. G-23 f. 69v

El bisbe firma rebut a Jaume Cifre de 12 lliures, foriscapi d’un camp del mas Bisbal del pla de Girona que aquest ha rebut en herència, 13 gener (1349) 1350. G-23 f. 70v

El bisbe reconeix a Pere Fuyà, guardià dels franciscans de Girona, i Mateu Vall, mercader de Camprodon, que han despés entre trasllat del cos i funerals de Guillem 
Corona, mercader de Camprodon, 1.393 sous, 28 gener (1349) 1350. G-23 f. 71v

Bernat Rossell, de Paret Rufí, firma rebut al bisbe de 100 sous que li ha pagat Ramon d’Estanyol, majordom, per salari d’un any que ha estat a Paret Rufí al servei del 
mateix bisbe, 9 febrer (1349) 1350. G-23 f. 74v

El bisbe confirma la concessió feta per les monges de Pedardell a Berenguer Moner, d’aliments, vestit i 40 sous anuals a títol de benefici, 8 febrer (1349) 1350. G-23 f. 74v

Guillem Cavaller aprova els comptes de la marmessoria de Guillem Verdaguer, de Llorà, i de la seva esposa Elicsenda, 9 febrer (1349) 1350. G-23 f. 75

El bisbe mana a Bernat de Verdaguer, notari seu, que lliuri a Domènec de Donç, de Girona dues taces d’argent que tenia en penyora, 10 febrer (1349) 1350. G-23 f. 76v

Bernat Mola, domer de Maçanet de la Selva, promet a Guillem Riera, domer del mateix lloc que va a Roma a guanyar el perdó general, que farà el seu servei, 16 febrer 
(1349) 1350. G-23 f. 77

El bisbe firma rebut a Dalmau Corona, comissionat per l’aplec del subsidi, de 8.000 sous, 17 febrer (1349) 1350. Cf. num 42. Altre rebut per 1.127 sous f 87v-88. Altre de 
100 lliures f 101. Altre de 488 sous f 110v. Cf núm. 82. G-23 f. 78

El bisbe firma al marmessor d’Arnau de Costa d’Olot, rebut de 350 sous, llegats per causes pies, dels que 200 són destinats a l’obra de la Seu, 25 a l’obra del pont d’Olot i 
25 al marmessor per despeses, 17 febrer (1349) 1350. G-23 f. 78v-79

Guillem Cavaller, comissari del bisbe, aprova els comptes, per 131 sous, de la marmessoria d’Elicsenda, viuda d’Arnau Ponç de Sant Pau de la Calçada, 20 febrer (1349) 
1350. G-23 f. 79

Guillem Cavaller aprova la marmessoria de Bernat Morer, sagristà de Fontanilles, per 92 lliures, 22 febrer (1349) 1350. G-23 f. 79v
Domènec de Donç, procurador de Guillema, filla de Pere Barners de Girona i esposa de Pere Rei, remet a aquesta totes les questions pendents, 10 febrer (1349) 1350. 
Cf.num 53. Aprovació de la marmessoria de Pere Barners f 89-90. G-23 f. 84rv

El bisbe revoca els seus altres procuradors a la cúria romana i fa poders exclussivament a Bonanat Sahugueda, 1 març (1349) 1350. G-23 f. 86
Guerau Patau, canonge de la Seu, s’obliga a satisfer una capa de seda o 10 lliures per a l’obra, 2 març (1349) 1350. G-23 f. 86v-87

El bisbe i el capítol de la Seu reconeixen a Ramon Albert, prevere de capítol de la Seu, que dels diners de la talla feta per defensar els homes d’església de l’host i cavalcara 
que el rei hi vol tenir, ha lliurat als ferialers 1.500 sous, part dels 2.050 que el ferial havia bestret per despeses del procés, 1abril 1350.

G-23 f. 94v

El bisbe i el capítol nomenen procurador de l’obra de la Seu Ramon Albert, prevere de capítol, 1 abril 1350. G-23 f. 95-96v
El bisbe firma rebut a Guillem Cavaller de 30 lliures, restituïdes sota secret de confessió, 6 abril 1350. G-23 f. 96v

El bisbe amortitza a la capella de Sant Miquel de Vinyes de Serinyà uns delmes que li havien estat llegats en 1258, a cens de 8 diners, 16 març (1349) 1350. G-23 f. 97rv

El bisbe absol l’abat Francesc de Santa Maria de Roses d’excomunió incorreguda, 18 abril 1350; altra semblant de 22 maig f 112v-113v. G-23 f. 100rv



Ramon Esponellà, beneficiat de Borrassà, promet als marmessors de Bernat Brescó, domer del mateix lloc, que els pagarà 250 sous que pertanyien al difunt, 26 abril 1350. G-23 f. 103

Pere d’Hospital es fa home propi del bisbe per haver-se casat a Bàscara, 4 maig 1350. G-23 f. 105
El bisbe encomana la batllia del castell de Vila-romà a Pere Costa, home propi seu del mateix lloc, 4 maig 1350. G-23 f. 105v-107

El bisbe fa procura a favor de Guillem de Torrelles, canonge, per transigir i composar sobre totes les causes que la dignitat episcopal té a la cúria romana, 10 maig 1350. G-23 f. 108rv

Guillem Trullol, fill natural de Guillem Trullol domer de Sant Gregori, afectat de malaltia incurable, firma rebut als marmessors del seu pare de 200 sous, 15 maig 1350. G-23 f. 110v

El bisbe firma a Guillem Ponç, regent la notaria de la Bisbal, rebut de 166 sous, part de l’arrendament de la mateixa notaria, 19 maig 1350. G-23 f. 111
El bisbe aprova a l’abat d’Amer la conversió de la remença del mas Marc de Sant Medir de Cartellà en cens de 26 sous, 8 maig 1350. G-23 f. 112rv
Bernat de Riba, de Sant Julià dels Torts, promet col·locar en béns segurs 15 lliures censals que ha de prestar per a cert benefici, 18 maig 1350. G-23 f. 113v-114
El bisbe mana a certs clergues que s’enumeren que observin l’entredit posat al comtat d’Empúries, 20 maig 1350. G-23 f. 114
El bisbe posa en mans de Gispert de Guimerà, cavaller, Pere Rei, notari de Girona, del qual la condició clerical no és demostrada, 20 maig 1350. G-23 f. 114
Bernat de Verdaguer, sagristà de Sant Gregori, firma rebut a Bonanat, fill de na Venguda de Sant Martí de Llémena i germàn atural de Bernat de Collell, difunt, de la 
despulla d’aquest, que morí a Sant Gregori, a casa de Guillem d’Abadia, consistent en diverses eines que s’enumeren, i que eren del rector per haver mort a la seva 
parròquia, 25 maig 1350.

G-23 f. 115v

El bisbe firma rebut a Francesc Corney de la Bisbal de 1.000 sous, quantitat exigida per Gispert de Guimerà, conseller reial per composar un atac d’homes del bisbe contra 
el veguer de Girona, ocorregut a Sant Sadurní, 26 maig 1350. G-23 f. 116

Bernat Miquel, pastisser de la Seu, es compromet a facilitar a Bernat de Verdaguer obtentor de l’ofici de les porcions de la mateixa seu, 25 pans setmanals, a més dels que 
li ha de fer cada dia, 31 maig 1350. G-23 f. 116

Bernat de Prat, de Celrà, forma rebut al bisbe de 100 sous, per raó d’una injúria rebuda d’homes del bisbe a Sant Sadurní on es trobava amb el sotsveguer de Girona, 22 
maig 1350. G-23 f. 116v

El bisbe firma a Dalmau Corona, col·lector del seu subsidi, rebut general de 25.155 sous d’aquesta prestació, i deixa constància de que manca satisfer-ne per valor de 
5.892 sous, que remet generosament, 1 juny 1350. G-23 f. 117

Guillem Foraster promet sota pena no fer mal a Pere de Na Pou, de Parlavà, 8 abril 1350. G-23 f. 121
El bisbe firma a Bernat Celrà, col·lector dels morabatins del nou bisbe que han de satisfer els curats, rebut de 10 lliures, 13 abril 1350. G-23 f. 121v
Pere Caperó, de Sant Gregori, promet expulsar de casa seva na Bric, de Constantins, amb la qual havia pecat, 8 juliol 1350. G-23 f. 122v
El bisbe firma rebut a Bertran de Mont-rodon, ardiaca de la Selva, de 800 florins que aquest ha lliurat a en Bertran, ciutadà de Girona, 7 juny 1350. G-23 f. 123v
El bisbe, atès que Francesc Batalla, de Crespià, llegà a Bernat Batalla la seva casa a condició que fes cens anual de 3 sous pera un aniversari, i que el mas es té pel bisbe i 
per l’hospital de Sant Llorenç de les Arenes, li firma la transmissió de domini per 9 sous 4 diners, 5 juny 1350. G-23 f. 125v-126

Felip de Palau, clergue, reconeix a Pere de Palau, de Girona que els mobles de casa seva són d’aquest i que els té en comanda, 5 juny 1350. G-23 f. 126

El capítol de la Seu fa procura a favor de Vidal de Blanes i Ramon de Campllong per a les corts convocades a Perpinyà pel dia dels sants Jaume i Cugat, 21 juny 1350. G-23 f. 126v-127

Guillem Cavaller, comissionat episcopal, aprova als marmessors de Pere d’Hostoles, sagristà de Begudà, els comptes de la marmessoria, 15 juny 1350. G-23 f. 129
El bisbe concedeix a Guillem Peresí, de Sant Sadurní, la saionia i corredoria del castell, 15 juny 1350. G-23 f. 130v-131v
El bisbe fa procura a Guillem de Torrelles i Bonanat Sahugueda per fer la visita «ad limina» davant el cambrer del papa, 3 juliol 1350. G-23 f. 131v-132
El bisbe, a instància de diversos creditors de Jaume de Trilla, ardiaca de la Selva, fa procura a Nicolau de Font, clergue, perrebre els fruits de les prebendes de dit ardiaca i 
dividir-los entre els mateixos creditors, 2 juliol 1350. G-23 f. 132- 133

El bisbe i el capítol de la Seu estatueixen que els obtentors de les pabordies han de donar dos clergues com a fermança, 3 abril 1350. G-23 f. 133rv
El bisbe i el capítol nomenen Jaume Maçot administrador de la pabordia d’agost que li ha estat donada pel papa i que no vol acceptar perquè al·lega que els fruits són 
insuficients per a les càrregues, 3 abril 1350. G-23 f. 133v-134v



El bisbe i el capítol encomanen a Jaume Ferrer i Ramon Albert, preveres de capítol, la pabordía vacant de maig, que ningú accepta per ser insuficients els fruits, 3 abril 
1350. G-23 f. 135

El bisbe, atesos els demèrits de Ponç de Biert, cavaller, nomena Berenguer Gavela receptor dels fruits episcopals de Bàscara, i aquest fa homenatge en mà de Ramon 
d’Estanyol, majordom del bisbe, 19 juny 1350. G-23 f. 136

El bisbe convoca sínode, i nomena procuradors del mateix Antoni Major, beneficiat de Torroella de Montgrí, Guillem de Vilar, rector de Lligordà, i Bernat Bedós, capellà de 
l’església de Sant Feliu de Guíxols; el mateix dia el celebra i ordena una talla de 12 diners per als clergues i d’altres 12 per cada domèstic, amb altres mesures per a la 
recaptació, 7 abril 1350.

G-23 f. 137- 139v

Testament de Guillema, viuda de Bernat Ros, flaçader de Girona, que institueix hereu el seu germà, Pere de Mata, 25 juliol 1350. G-23 f. 139v-140v
Guillem Cavaller, comsisari episcopal, aprova als marmessors de Guillem Ramon de Vilar, canonge de Sant Feliu de Girona, els comptes de la marmessoria per 169 lliures, 
amb resum de comptes de l’administració de la pabordia de Tordera de la mateixa església, 19 juliol 1350. G-23 f. 141-142

Bernat de Vilarodona, de Dosquers, firma debitori a Guillem Ramon de Perles, majordom del bisbe, de 15 lliures de fruits delcastell, 7 agost 1350. G-23 f. 143v
El bisbe i el capítol, atesa la causa que tenen amb el rei sobre host i cavalcada dels homes d’església, fan procura a Vidal de Blanes, abat de Sant Feliu de Girona, per 
composar l’afer dins de les corts que s’han de celebrar a Perpinyà, 25 agost 1350. G-23 f. 145rv

El bisbe fa procura a Guillem Cavaller per a les susdites corts, 27 agost 1350, revocada, es substitueix el procurador per Guillem Catllar, clergue de Girona, 23 novembre 
1350 f 146v. G-23 f. 146

El bisbe firma rebut a Pere Romaguera, de la Bisbal, de 100 sous pels que li ha establert el mas de Font del mateix lloc per deu anys, 25 agost 1350. G-23 f. 147rv
Mateu Rapaç, rector de Tossa i altres marmessors d’Huguet de Bach, fill espuri de Ramon de Bach cavaller, firmen rebut als marmessors de Bertran de Bach, canonge de la 
Seu, de 30 lliures, degudes en concepte de préstec, 27 agost 1350. G-23 f. 148rv

Guillem Cavaller aprova a Guillem Bernat de Perles els comptes de la marmessoria de Pere Cuc, domer de Vilafreser, 27 agost 1350. G-23 f. 148v
El bisbe comissiona Galceran de Montcorb, oficial, per executar la dispensa papal de visitar anualment la santa seu, 30 agost 1350. G-23 f. 149v-150

Berenguer de Falgars, clergue de Corsavell, promet pagar la remença de Guillem, fill de Vidal de Monells, de Mieres, a fi que pugui rebre la tonsura, 17 setembre 1350. G-23 f. 150v-151

El bisbe precisa els terminis de pagament de les 15 lliures anuals que Pere Alacer ha de satisfer al beneficiat de Sant Salvador del castell de Gironella, 3 setembre 1350.Cf. 
núm. 4. G-23 f. 151-156

El bisbe defineix Brunissenda, viuda de Berenguer Ferrer de Paret Rufí per 100 sous, 30 setembre 1350. G-23 f. 161
Guillem Maçanet fa quitació a Bernat de Bell-lloc, mercader de Mallorca, de tots els deutes que pugués reclamar-li de Pere Maçanet de Girona, que morí a Berberia, 9 
octubre 1350. G-23 f. 168v

Francesc de Puig Lugano de Paret Rufí, es contracta amb el bisbe per moldre al molí d’aquest lloc, amb pacte que donarà a aquest dos terços dels drets que ingressi i cens 
de quatre migeres deblat, 7 octubre 1350. G-23 f. 169

Maria, viuda de Guillem Bernat de Prat, de Sant Gregori, firma rebut al seu fill Ramon de Prat de 150 sous, part dels ques’havia reservat en l’heretament, i que es proposa 
de despendre en viatge a Roma, on vol guanyar la indulgència general, 10 octubre 1350. G-23 f. 169

Felip de Palau, procurador de Clara Companyes, monja de Santa Maria de Calonge, requereix la recepció de testimonis sobre un violari que es deu a dita religiosa, 9 
octubre 1350. G-23 f. 162v-163v

Arnau de Glanoleres, sagristà de Crespià, cedeix al seu benefici una casa situada a Crespià, 11 maig 1350. G-23 f. 164-165

El bisbe, atès que Berenguer de Púbol, beneficiat de Llagostera, ha mort intestat, i el seu pare, Ramon de Púbol d’Ultramort, li havia llegat 600 sous, que li devia Guillem 
de Púbol, hereu de dit Ramon, fa donació a Ponç Ferrer d’Ultramort del dret episcopal sobre el dit llegat, per 600 sous que en rep en efectiu, 25 agost 1350.

G-23 f. 165v-166

Jaume Garriga, clergue de Sant Feliu de Girona, presoner del bisbe, es dona a manlleuta per 100 lliures, 14 octubre 1350. G-23 f. 167
Bernat de Verdaguer, sagristà de Sant Gregori, marmessor de Guillem Trullol, domer del mateix lloc, firma rebut a Bernat Puig de Ventalló, parròquia de Valveralla, de 50 
sous, pensió d’unviolari, 17 octubre 1350. G-23 f. 167v-168

Els procuradors de la universitat dels homes de Darnius firmen rebut a Guillem Bernat de Perles, marmessor de Jaume de Viladevall, sagristà de Vilafreser, de 100 sous, 
llegats per a adquirir un calze de plata per l’església de Darnius, 12 novembre 1350. G-23 f. 172

El bisbe firma rebut a Guillem Cavaller de 40 lliures rebudes sota secret de confessió, que eren degudes al mateix bisbe, 18 novembre 1350. G-23 f. 175v



El bisbe, atès que a Sant Martí Sacosta hi ha un benefici fundat pel prepòsit Arnau que rendeix 8 lliures, i un altre, fundat pels confrares de Santa Maria de l’església que té 
tres lliures de renda, els uneix i assenyala les obligacions de l’obtentor, 4 novembre 1350. G-23 f. 176v-177v

Ramon d’Estanyol, clergue de Girona, fa procura a favor de Bonanat Sahugueda i Pere Terrers, clergues de Girona, i Francesc d’Olivera, clergue de Barcelona, per impetrar 
beneficis a la cúria papal, 8 desembre 1350. G-23 f. 179v

Guillem Galceran de Rocabertí, senyor de Cabrenys i tutor de Dalmau, vescomte de Rocabertí, a fi d’obtenir l’absolució d’excomunió per no haver lliurat Bernat Rossinyol, 
clergue de Peralada, promet estar a la sentència que donarà Galceran de Montcorb, oficial, 30 novembre 1350; a continuació, lliura el cavall robat pels germans Hortal al 
cardenal Esteve del títol dels sants Joan i Pau (num. 44), ff 180v-182.

G-23 f. 180rv

Bartomeu de Clos i Bernat Mestre, excomunicats per no haver pagat el delme de certs horts de Sant Gregori, obtenen l’absolució, 11desembre 1350, amb text en català. G-23 f. 183rv

Romeu Trencavell de Foixà es lloga amb el bisbe per guardar la porta del palau episcopal de Girona, 29 desembre 1350. G-23 f. 184

Guillem Cavaller aprova als marmessors de Jaume de Viladevall, sagristà de Vilafreser, els comptes de la seva marmessoria, de la que resten per vendre quatre llibres de 
poc valor, que són unes Decretals, un Sisè i unes Clementines amb els seus comentaris ordinaris, i un Apparatus de Guillem de Montelenduno, 2 febrer 1351.

G-23 f. 188v-189

Fra Arnau Galtellinensis, vicari general del bisbe, i el capítol de la Seu, atès que s’havia imposat a la pabordia de Novembre de la mateixa seu, que té Arquimbau de 
Lautricho, ara electe bisbe Vauren. la càrrega de donar al bisbe tres sous i a cada canonge i prevere de capítol 18 diners, fan procura a favor de Guillem de Torrelles i 
Bonanat Sahugueda per concordar amb l’esmentat Arquimbau sobre el compliment de dita càrrega, 28 gener 1351.

G-23 f. 189-190

El bisbe i el capítol fan procura a Galceran de Montcorb, Ramon Albert, Jaume Maçot i Ramon de Campllong per composar amb el comte Ramon Berenguer d’Empúries 
sobre les injúries fetes per aquest a la Seu, 10 gener (1350) 1351. G-23 f. 190-191

El bisbe i el capítol rteconeixen a Ramon Albert, prevere de capítol, que de les talles fetes per defensar els homes d’església, ha lliurat 550 sous que faltaven restituir al 
ferial dels 4.050 sous que dit ferial havia bestret per al procés fet amb el rei, 4 desembre 1350. G-23 f. 191rv

El bisbe i el capítol, atès que Dalmau de Balbs, canonge, en testament de 1347 havia instituit aniversaris i altres sufragis a administració del beneficiat de Sant Miquel de la 
Seu, i que, acausa de la manca de treball de les terres les rendes assignades són insuficients, en confien l’administració a l’Almoina del Pa, hereva seva universal, amb 
obligació de fer celebrar els sufragis d’acord amb el volum de les rendes, 4 desembre 1350.

G-23 f. 191v-193

El bisbe i el capítol, atès que Pere de Peralta, que té el mas de Peralta o Bisbal, situat al pla de Girona, al costat del camí de Barcelona, l’ha venut a Berenguer de Riera, 
ciutadà de Girona pel preu de 125 lliures, redueixen els terços, remences i eixorquies que fa el mateix mas a cens de 10 sous, i l’uneixen al cens de 18 migeres d’ordi i 12 
sous, que feia el mas, de forma que en total pagui 90 sous censals, 13 desembre 1350.

G-23 f. 193-194v

El bisbe firma rebut a Arnau de Castell, cavaller de Menorca, de 50 lliures pel terç dels delmes de Vilanna, Palau sator i de dos masos de Ferreres, parròquia de Flaçà, que 
havia estat de Guillem de Castell, nebot de dit Arnau, 21 desembre 1350. G-23 f. 194v- 195

El bisbe i el capítol, atesa la mort intestada de Bernat de Mont-rodon, canonge, defineixen a Bernat de Mont-rodon, hereu universal de la casa de Mont-rodon, la legítima 
i reben d’ell definició recíproca, 10 gener (1350) 1351. G-23 f. 195-196

Guillem Cavaller, jutge comissionat, sentencia la causa sobre un hort de Figueroles, propietat del benefici de Sant Domènec de la Seu, 30 maig 1350. G-23 f. 196v-197v
El procurador de Simó d’Avinyó, cavaller, intima al bisbe una lletra reial que li inhibeix d’exigir a aquest el reconeixement de delmes, per ser feudatari reial, 31 octubre 
1337. G-23 f. 198rv

Guillem Pere Esmeniarts, de Bàscara, es fa home propi del bisbe, 11 febr (1349) 1350. G-24 f. guarda v
El bisbe als clergues de Calonge. Havent mort Garsenda, priora de Santa Maria, les monges han elegit Dolça Ripoll, i aquesta ha instat del bisbe la seva confirmació; els 
mana assignar termini a les monges que puguessin oposar-s’hi, 14 desembre 1342. G-24 full solt

El bisbe prohibeix sota pena de 500 sous a uns vint clergues, el nom dels quals es ressenya, de servir Dalmau de Mont, Jaume Albert, Bernat de Camós i Berenguer Ripoll, 
capitulars de la Seu, 11 febrer (1350) 1351. G-24 f. 1

El vicari general, Arnau bisbe Galtellinensis, mana a Pere de Camós, beneficiat de Sant Martí Sacosta que vesteixi correctament i resideixi el benefici fundat pel seu oncle, 
Arnau de Camós, amb resposta d’aquest de que les rendes són insuficients, 11 febr (1350) 1351. G-24 f. 1rv

El bisbe, atès que fra Berard, sagristà del monestir d’Amer, ha reduit al mas Casanoves de Taialà les remences a cens de 10 sous, aprova la reducció, 18 novembre 1350. G-24 f. 8rv



Jaume Jordà, de Sant Gregori, insta l’absolució d’excomunió incorreguda per no pagar vigília al seu domer, consistent en una gallina i mitja quartera de vi pel mas Jordà, 
amb TC de la requisitòria del sagristà, 8 febrer (1350) 1351; a continuació, l’absolució de Maria, esposa de l’anterior f 10v-11v. Són enregistrades de nou ff 100v-201v.

G-24 f. 10rv

Guillem Carrera i altres confrares de la confraria dels sabaters de Besalú, que han dotat recentment un benefici a l’altar de Sant Lluc, presenten Ramon de Closes, clergue, 
per obtenir-lo, 5 març (1350) 1351. G-24 f. 11v-12

Francesc de Déu, ciutadà de Girona, firma debitori a Alemany Vives d’Ullastret de 200 sous rebuts en préstec, 14 gener (1350) 1351. G-24 f. 13
Berenguer de Malla, cavaller i nou veguer de Girona, presta l’habitual jurament de respectar les immunitats, 10 març (1350) 1351. G-24 f. 13v
Jaume Maçot, prevere de capítol i procurador del cardenal Pere de Santa Maria Nova ardiaca de Rabós, atès que Berenguer de Riera, ciutadà de Girona, ha de satisfer 
remença, prestacions agràries i mig delme pel mas Arnost de Palau-sacosta, les redueix a cens d’una lliura anual, 9 juny 1351. G-24 f. 18v-19v

El bisbe i el capítol nomenen Guerau Patau, canonge, administrador de la pabordia de novembre de la Seu, 6 març 1353. G-24 f. 20rv
Arnau de Vall, de Paret Rufí, firma rebut a Jaume Ermengou, batlle del bisbe al dit lloc, de 130 sous, salari pel seu servei a la casa episcopal de Paret Rufí, 22 abril 1353; a 
continuació, un rebut semblant de Bernat Rossell. G-24 f. 22

Pere Moret de Galliners, regent la batllia de Vilademuls, promet lliurar al bisbe Guillem de Coma, clergue acusat de crims, si el captura, 26 abril 1353. G-24 f. 22v
El bisbe defineix Bernat Boscà, de Domeny, home propi seu, per 100 sous, 15 abril 1353. G-24 f. 24

El bisbe firma a Guillem Ponç, regent de l’escrivania de la Bisbal, rebut de 90 sous, preu de la venda que li ha fet dels emoluments de la mateixa, 8 maig 1353. G-24 f. 24v

Jaume Maçot, sotscol·lector de la cambra papal, firma rebut al procurador de Pere Mazoer, cabiscol de la Seu absent, de 90 lliures, 60 per la cabiscolia i 30 per la canongia 
que obté, i, d’altra part, de 30 lliures, part dels 50 florins que el mateix Maçot havia prestat, trobant-se a la cúria romana, a dit cabiscol, 31 agost 1352, enregistrament 
reiterat f 56.

G-24 f. 25rv

Ramon Albert, prevere de capítol i procurador de l’obra de la Seu, firma rebut al procurador de Pere Mazoer, de 50 lliures per l’ingrés de la cabiscolia i 20 lliures per 
l’ingrés a la porció canonical, 31 agost 1352, enregistrament reiterat f 56rv. G-24 f. 25v

Jaume Ferrer, ferialer de la Seu, firma rebut al procurador de Pere Mazoer de 100 sous que ha de satisfer al ferial per la cabiscolia, i d’altres 120 sous que ha de satisfer al 
mateix ferial per la capellania de Terradelles, 31 agost 1352, enregistrament reiterat f 56v. G-24 f. 26

Jaume Ferrer i Jaume Maçot, comissionats per aplegar els diners de les capes que han de satisfer els canonges al seu ingrés, firmen rebut al procurador de Pere Mazoer de 
10 lliures per la seva capa, 31 agost 1352, enregistrament reiterat f 56v-57. G-24 f. 26

El bisbe firma rebut als ferialers de la Seu de 500 florins que els havia prestat, 15 maig 1353. G-24 f. 26v
El bisbe fa procura a Bernat de Frigola, batlle de la Bisbal, per exigir a Garsenda, viuda de Ramon Arnau de Sant Sadurní i tudriu dels fills de Guillem de Sant Sadurní, la 
potestat del castell de Sant Sadurní, 24 maig 1353; semblant procura a Pere Miró de la Bisbal f 28rv. G-24 f. 27v

Guillem de Roca, sagristà de Cornellà, ven a Guillem Cornellà, prevere, els fruits del seu benefici per 7 lliures anuals, 16 maig 1353. G-24 f. 29
Arnau de Pont, sagristà de Serinyà, ven a Ramon Miquel, prevere, els fruits del seu benefici per 80 sous anuals, 28 maig 1353. G-24 f. 33rv
El capítol de la Seu firma rebut al bisbe de 500 florins rebuts en concepte de préstec, i li obliga els fruits del ferial, 7 novembre 1352. Nou enregistrament f 72-73. Cf. núm. 
1910. G-24 f. 34v-36

Ponç Vidal, clergue de Bordils, promet al bisbe que, si apareix que abans de ser tonsurat era obligat a pagar remença, la satisfarà, 22 desembre 1352; altres seguretats 
semblants f 189, que donaren origen a obrir un registre especial a la cúria. G-24 f. 37

El bisbe fa procura a favor de Bonanat Sahugueda, prevere de capítol, Pere Ferrer de Terrers, beneficiat de la Seu i Joan Llopis, clergue de casa de Guillem de Torrelles, 
canonge de Barcelona, per a afers a la cúria romana, 1 gener 1353, amb altres procures per a causes a la mateixa cúria f 39-40. G-24 f. 38v-39

Pere Simó i Pere Devall, obrers de Centenys, s’obliguen a fer un Legendari dominical, in Psalteri i un Legendari Santoral per la seva esglesia, 5 gener 1353. G-24 f. 41rv

Bernat Guillem de Foixà, atès que Guillema, esposa de Guillem de Creixell, fill de Dalmau de Creixell, havia venut a Guillem de Cassà, cavaller, el castell de Vilaür per 
21.000 sous en 1351, sol·licita que es declari nulla la venda, 5 febrer 1353. G-24 f. 44v-45

El bisbe, atesa la visita feta al monestir d’Amer per comissió seva per Galceran de Montcorb, intima als monjos diversos capítols de reforma, 3 octubre 1352. G-24 f. 47-48v

El bisbe i el capítol fan procura a Guerau Patau per a administrar la pabordia de novembre, s.d. Cf. núm. 1910. G-24 f. 51rv



Guillem Cavaller aprova als marmessors de Guillem Pinyola, de Llers, els comptes de la marmessoria, 13 juliol 1352. G-24  f. 53v
El bisbe firma rebut a Guillem Pedrera, batlle de Bàscara, de 23 lliures de rendes del lloc, 19 agost 1352. G-24 f. 54v
Ferrer de Rovira, procurador de Pere Mazoer, cabiscol de la Seu, havent estat citat a la curia romana pel seu principal, fa procura a favor de Bonanat Sahugueda i altres 
per a la causa, 6 setembre 1352. G-24 f. 60rv

Guillem Cavaller aprova els comptes de la marmessoria de Pere Pujola de Llers, 13 setembre 1352. G-24 f. 61
El bisbe fa procura a favor de Castelló Bleda i altres clergues de Castelló per a afers relacionats amb sacrilegis, 10 setembre 1352. G-24 f. 62v-63v
El bisbe firma a Guillem Ponç rebut de 90 sous dels emoluments de la notaria de la Bisbal, 22 setembre 1352; altre rebut f 143v. G-24 f. 64v
Guillem Pagès, batlle de Rupià, i Berenguer de Brancós, del mateix lloc, firmen debitori a Antoni de Costa, cambrer del bisbe, de 10 lliures, rebudes en préstec, 22 
setembre 1352. G-24 f. 65

Arnau Pere, beneficiat de Sant Feliu de la Garriga, promet al bisbe posar-se en les seves mans en el termini de cinc dies després que li sigui manat, 22 setembre 1352. G-24 f. 65

El bisbe i el capítol, atesa la controvèrsia amb Vidal de Vilanova, canonge, sobre la pabordia de Castelló, fan procura a favor de Jaume Albert i Ramon Albert, preveres de 
capítol, per composar, 5 octubre 1352. G-24 f. 65v-66

Ramon Albert, sotscol·lector de la dècima concedida al rei, firma rebut al bisbe de 29 lliures 13 sous, 1 novembre 1352. G-24 f. 70rv
Francesc de Palau, monjo de Montserrat, firma rebut a Guillem Cavaller, marmessor de Ramon de Vinyes, clergue de Sant Pere de Galligants, de 50 sous per a la 
celebració de misses, 26 octubre 1352. G-24 f. 74

Arbitratge sobre l’obligació del domer de Sant Martí Vell de satisfer en el seu ingrés 10 sous al capellà de la mateixa església, 9 novembre 1352. G-24 f. 74v-75
Guillem Ribot, batlle de Cassà de la Selva, havent rebut monitòria de lliurar al bisbe Pere Boterich, de Girona, per ser clergue, i havent-s’hi negat, per ser bigam, el lliura 
amb protesta, 11 desembre 1352. G-24 f. 78rv

Havent Bernat Jovera de Foixà disposat que, si el seu mas arribava a ser del seu nebot Berenguer Arnau de Parlavà, aquest havia de lliurar 1.500 sous, amb els quals es 
compressin deu migeres censals per dotar un aniversari a Foixà, dit Berenguer Arnau, ara anomenat Berenguer Jovera, al·lega que, a causa de les mortalitats, seria 
perjudicial al mas, i obté del bisbe permís per pagar 80 sous anuals per a l’aniversari, mentre no satisfaci l’esmentada quantitat, 29 maig 1352.

G-24 f. 80v-81

El bisbe fa procura a favor de Bartomeu Dormidor, beneficiat de Castelló, per cobrar els llegats fets a favor dels franciscans de Castelló, 15 juny 1352. G-24 f. 82rv
Pere de Bouçarenys, pedrer de Sant Feliu de Guíxols, firma rebut al procurador d’Antoni Galiana, canonge, per reparacions fetes al Castell d’Aro, propi de la pabordia de 
juliol de la Seu, 28 juny 1352. G-24 f. 84rv

El bisbe i el capítol firmen rebut als procuradors de l’Almoina del Pa de 5.000 sous rebuts en concepte de préstec, 7 juliol 1352. G-24 f. 85v-86
El bisbe firma rebut a Guillem Cavaller de 100 lliures, rebudes en diverses pagues, que li han estat donades sota secret de confessió i que eren degudes al mateix bisbe 
com a privada persona, 7 juliol 1352. G-24 f. 86

Guillem Bernat de Perles, majordom del bisbe, diposita en mans del capítol de la Seu 660 sous de rendes de la pabordia de Castelló a la Bisbal de l’any 1350, i 829 sous de 
l’any 1351, 7 juliol 1352. G-24 f. 86v

El bisbe firma rebut al seu nebot Gilabert de Cruïlles, de 700 sous, procedents d’una talla feta entre nobles i cavallers de la part del bisbe, per a una causa que tenien amb 
els nobles i cavallers de la part del comte d’Empúries, 12 juliol 1352. G-24 f. 86v

Guillem Cavaller, comissionat episcopal, aprova els comptes de la marmessoria de Pere Ferrer, clergue de la Seu, 13 juliol 1352; altres definicions de marmessories f 88v-
89. G-24 f. 87

El bisbe defineix Pere Ciprer, home propi seu de la Bisbal, per 7 lliures, 23 juliol 1352. G-24 f. 88v

Guillem Cavaller, antic sagristà de Sant Pere Pescador, firma rebut a Pere Dalmau, clergue d’aquest lloc, de 17 lliures de rendes de l’esmentat benefici, 30 juliol 1352. G-24 f. 89v

Gilabert de Cruïlles firma a na Camós rebut de 6 lliures, part del preu de la venta a carta de gràcia de l’obligació de fer una bèstia d’host, 31 juliol 1352. G-24 f. 90

El bisbe i el capítol de la Seu, atesa la vacant de l’ofici de flequer del capítol per haver-ne estat privat Bernat Miquel clergue a causa dels seus delictes, el concedeixen a 
Caterina, germana de dit Bernat, 24 abril 1352, enregistrat també a ff 97-99. G-24 f. 91v-92v



El bisbe i el capítol redueixen a Guillem de Bevià, de Madremanya, les remences i foriscapis del mas Bevià a cens d’una lliura sis sous, amb altres pactes, 4 gener 1352. G-24 f. 93-96

El bisbe firma rebut a Francesc de Santfeliu de 12 lliures, un cobertor i una vànova, que Ramon de Santfeliu, germà seu, li havia robat a Llaneres, 9 març 1352; el bisbe 
renuncià a drets sobre l’herència de dit Ramon f 103rv. G-24 f. 100

El bisbe firma rebut als marmessors de Berenguer de Puigalt, clergue de Sant Feliu de Girona, de 300 sous, d’acord amb una disposició testamentària, 20 març 1352. G-24 f. 104

Pere Lledó, sabater de Girona, insta l’absolució d’excomunió incorreguda per haver tractat amb Bernat Bartomeu, excomunicat per invasió del palau episcopal, 21 març 
1352; a continuació, nota d’actes semblants a favor d’altres deu persones f 104v-105. G-24 f. 104v

El bisbe anul·la la procura a favor de Guillem de Torrelles per a afers a la cúria romana, i la manté a favor de Bonanat Sahugueda i Bernat de Camós, preveres de capítol, 
30 març 1352. G-24 f. 107

Pere Marcer, nomenat pel bisbe marmessor de Ramon Senesterra, renuncia la marmessoria per considerar-la perjudicial als seus interessos, 3 abril 1352; al volum es 
troben altres renúncies d’aquesta mena, p.e. f 139rv. G-24 f. 109

El bisbe firma rebut a Guillem Cavaller, antic claver de la Seu, de 65 lliures, restituïdes sota secret de confessió, 4 maig 1352; altra àpoca semblant de 45 lliures f 128v. G-24 f. 114rv

El bisbe defineix a Pere de Cals, de la Bisbal, un robatori de gallines i altres delictes, 19 abril 1352. G-24 f. 114v-115
El bisbe firma a Ramon d’Estanyol, majordom seu comissionat per rebre deixes de difunts, rebut de 1.851 sous procedents de difunts de les parròquies de la Bisbal, 
Palafrugell, Cruïlles i Calonge, 8 maig 1352. G-24 f. 115v

El bisbe encomana a Ramon d’Estany, beneficiat de la Seu, l’administració d’un aniversari fundat per Guillem Jover, clergue de la Seu, per no haver-se instituït encara el 
benefici que ha d’administrar el mateix aniversari, 12 maig 1352. G-24 f. 116v-117v

Mateu Lleonard de Bolonya, cursor papal, firma rebut a Guillem Bernat de Perles, majordom del bisbe, de dos florins, per al viatge que fa a Barcelona, 5 novembre 1351. G-24 f. 119rv

Llorenç de Taraçona, porter reial, firma rebut al bisbe de 100 sous, salari seu taxat pel consell reial per la seva intervenció en la firma de compromís entre el bisbe i el 
comte d’Empúries, 22 desembre 1351. G-24 f. 125rv

El bisbe i el capítol prenen per advocat Guillem Domenge, jurista de Girona, amb pensió de 20 lliures, de les que 10 seran satisfetes pel bisbe i 10 pel ferial de la Seu, 30 
octubre 1351. G-24 f. 126-127

Arnau bisbe Galtellinensis, vicari general, i el capítol, junt amb els prelats de monestirs de la diòcesi els noms dels quals es ressenyen, nomenen Ramon Albert, prevere de 
capítol i Bernat de Rovira, cambrer de Sant Pere de Galligants, per aplegar l’ajuda concedida al rei a les corts de Perpinyà, 31 gener 1352.

G-24 f. 132-133v

El capítol de la Seu fa procura a favor de Ramon de Campllong, tresorer, per a les corts que s’han de celebrar a Lleida, 12 abril 1352; el bisbe nomenà procuradors Ponç de 
Fonollet i Guillem Ramon de Montcada, canonges f 135v. G-24 f. 134v-135

El bisbe fa procura a favor de Guillem de Torrelles i Bonanat Sahugueda per a la causa que té a la cúria papal contra Ramon, prior de Lladó, 5 març 1352; altra semblant i 
anterior en data f 175v-176. G-24 f. 136

El bisbe redueix a Feliua, filla d’Arnau de Masó, el cens que el seu pare feia, de 100 sous per tres molins de Domeny situats a la devesa de Paret Rufí, actualment enrunats, 
a 10 sous, 29 gener 1352. G-24 f. 136v-137v

El bisbe aprova a Guillem Cavaller els comptes de la marmessoria de Ramon Torrent, clergue de Girona, que puja a 136 lliures, 19 agost 1351. G-24 f. 138rv

El bisbe firma rebut a Bertran de Mont-rodon i Pere Fresolf, comissaris per a aplegar els béns que foren del bisbe Arnau de Mont-rodon, de 250 lliures, quantitat 
determinada per arbitratge per a la reparació dels castells episcopals, de la que 50 lliures s’han despès en fusta per al palau episcopal, 100 lliures al castell de Vila-romà, 
10 lliures en un estable del castell de la Bisbal, 15 lliures en el castell de Sant Sadurní, i 60 lliures en el castell de Rupià, 24 agost 1351.

G-24 f. 139v

El bisbe, havent sabut que el concili de Tarragona havia suplicat al papa de conferir la mitra de Vic a Jaume de Santcliment, canonge de Vic, que no hi havia en el concili 
sinó  el bisbe de València i que el nomenat és persona ignorant i fantàstica, manifesta al papa el seu dissentiment, 25 agost 1351. G-24 f. 140v

El bisbe i el capítol firmen rebut a Ramon Albert de 550 sous procedents de la talla feta entre els homes d’església per a la defensa de les immunitats eclesiàstiques i que 
són ingressats al ferial, 25 agost 1351. G-24 f. 141v

Ramon Tortosa de Queixàs, draper de Girona, firma rebut al bisbe de 61 lliures 19 sous, preu de robes adquirides, 31 setembre 1351. G-24 f. 142v



El bisbe firma rebut als marmessors de Pere d’Ordis, clergue de la capella de Santa Margarida de Roses, de 30 lliures en vista a la fundació d’un benefici a l’esmentada 
capella, 3 setembre 1351. G-24 f. 145

El bisbe aprova els comptes de Bernat des Ferrer, batlle seu de Sant Sadurní, 16 setembre 1351, i li confirma la batllia de sac del lloc que tenia concedida pel seu 
predecessor, Arnau de Mont-rodon f 147. G-24 f. 146v

El bisbe mana a Pere Carrer, beneficiat del monestir del Roure, i Ramon de Closes, beneficiat de Sant Vicenç de Besalú, nous preveres, que no exerceixin l’orde en el 
termini de tres anys, per no tenir l’edat suficient, 23 setembre 1351. G-24 f. 147

Ramon Barrera d’Orriols jura haver lliurat a Guillem Pedrera de Bàscara una lletra episcopal que es transcriu, i que mana sota pena de traició continuar la causa contra 
Francesc Xanxo, i haver fer pregó de bandejament de dit Francesc, 19 octubre 1351. G-24 f. 150-151

El bisbe fa procura a Ponç Arnau de Foixà i Pere Borrassà, de la casa de Bernat Guillem de Foixà, per presentar al rei documents sobre certa causa amb el comte 
d’Empúries i alguns cavallers del seu bàndol, 30 maig 1351; Dalmau Gallart i Pere Otger feren procura pel mateix objecte a favor de Felip de Palau, clergue de la Seu i 
Francesc Xatmar f 155rv.

G-24 f. 154-155

El bisbe uneix el diaconil de Llambilles, que no arriba a 7 lliures de renda, a les rendes de la capella d’Arols de la mateixa parròquia, 26 maig 1351. G-24 f. 156-157
El bisbe aprova a Guillem de Roca, procurador fiscal seu, els comptes, 7 juny 1351. G-24 f. 159
El bisbe mana a Pere Miquel, rector de l’hospital de la Seu, que presenti comptes de l’hospital, 20 juny 1351. G-24 f. 161v
El capítol de la Seu, ratificant la procura feta a favor de Berenguer Espigoler, en fa a favor de Felip de Palau per requerir el comte d’Empúries a respectar els drets de la 
pabordia de Castelló de la Seu, 18 juny 1351. G-24 f. 163rv

Jaume de Salze, clergue de Sant Daniel, i Bernat d’Estanyol, beneficiat d’Amer, divideixen les rendes deixades per altre Jaume de Salze en sufragi seu i de Simó de 
Gironella, mort a Almeria, per als beneficis de Sant Jaume del monestir d’Amer i de Sant Gil del monestir de Sant Daniel, 8 juliol 1351; el bisbe declarà insuficients els fruits 
d’un tercer benefici a fundar a l’altar de Sant Domènec de la Seu i els repartí entre els dos esmentats f 171v-174v.

G-24 f. 165-171

El bisbe fa procura a favor de Guillem de Torrelles i Bonanat Sahugueda per a la visita «ad limina», 30 juny 1351. G-24 f. 175
Esteve Bofill, procurador dels homes de Corçà, firma de dret en causa amb Pere Rufí, ciutadà de Girona, per despeses fetes per la reconciliació del cementiri del lloc, 6 
juliol 1351. G-24 f. 177v- 178

Joan Bonet, clergue de Narbona i donat de l’hospital del Puèg, firma rebut a Bernat Duran, de Castelló, de 10 sous procedents del testament de Berenguer d’Ermedàs, 
feligrès de Montcal, 13 juliol 1351. G-24 f. 178

Testament d’Andreua, esposa de Miquel de Sala, de Ginestar, que institueix hereu el seu fill Guillem, 17 juliol 1351. G-24 f. 178- 179
El bisbe confirma una presentació feta per Antoni de Colell, ardiaca de Messina, com a capellà de l’Armentera, 16 juliol 1351. G-24 f. 179
Jofre Palol, domer d’Albons, ven les rendes del seu benefici a Ramon Valls, beneficiat del mateix lloc, per 150 sous anuals, 19 juliol 1351. G-24 f. 179v-180

Guillem, fill de Guillem Rigau de Cogullades, parròquia de Crespià, es fa home propi del bisbe per haver comprat el mas Ripoll del mateix lloc, 2 agost 1351. G-24 f. 184v

Jaume de Far, jurista i conseller reial, presenta a Castelló Bleda, clergue una lletra del bisbe que el comissiona per absoldre el comte d’Empúries i altres nobles que havien 
causat injùries, incendis i altres ofenses a vassalls de la Seu de Girona, 3 abril 1351, amb llista d’absolts f 187v-188v. G-24 f. 186-187v

El bisbe, atesa la ignorància i «ruralitas» de Joan Jofre, rector de Cals, li prohibeix exercir l’orde fins que sigui capaç de llegir i cantar, 223 abril 1351. G-24 f. 190
El bisbe confereix la cabiscolia segona o escola de cant de la Seu, vacant per mort de Berenguer Moret, a Guillem de Coll, clergue, 11 maig 1351. G-24 f. 191

El bisbe fa procura a Felip de Palau, clergue, per comparèixer davant el rei i homologar la transacció entre el comte d’Empúries i el mateix bisbe, 18 maig 1351. G-24 f. 195rv

Bernat Saurí i Pere Fort, domers de Garrigoles, prometen no injuriar-se mútuament, 18 maig 1351. G-24 f. 196v
Pere Moret i Guillem Girbau, de Cruïlles, reconeixen a Pere Galet, jutge de la Bisbal, que se’ls han satisfet les despeses ocasionades per una marca atorgada per dit jutge 
als homes de la Bisbal contra els homes de Cruïlles, per la qual ells foren capturats i marcats, marca que després fou revocada, i reben, dit Moret 50 sous, i dit Girbau 60 
sous, 24 maig 1351.

G-24 f. 197rv

Els domers de Sant Genís de Palafolls i el clergue de Santa Maria del castell de Palafolls fan composició amical sobre les ofrenes fetes pels fidels a aquesta darrera capella, 
26 maig 1351. G-24 f. 198

El bisbe, que havia donat com a tutor a Huguet, clergue, fill de Bernat Guillem de Foixà, el seu propi pare, li assigna també Ponç Arnau, clergue, 4 juny 1351. G-24 f. 199rv



El bisbe arrenda la notaria de la Bisbal a Guillem Ponç, durant dos anys, per un total de 27 lliures, s.d. G-24 f. 200
El bisbe firma a Guillem Ponç rebut de 166 sous dels emoluments de l’escrivania de la Bisbal, 28 març 1351. G-24 f. 202
El bisbe aprova els comptes de la institució d’un aniversari dotat per Pere Novell, clergue de la Seu a la mateixa seu, 3 abril 1351. G-24 f. 204

El bisbe i el capítol, atès que es preveu controvèrsia entre ells i Arquimbau de Lautricho, bisbe Vauren. i paborde de novembre o de Lloret de la Seu d’una part, i Pere de 
Montcada d’altre part sobre la jurisdicció de Lloret, elegeixen Jaume de Monell i Guillem d’Abadia, juristes de Girona per composar sobre l’afer, 12 novembre 1350.

G-24 f. 205-208

El bisbe i el capítol estableixen estatuts sobre les pabordies de la Seu, i ratifiquen un estatut de 1302 que es transcriu amb signatures incloses, 11 maig 1351. G-24 f. 212v-214v

El bisbe ven a Ramon Lledó i Pere Cabanoles de Dosquers les seves rendes de Dosquers i Crespià per 80 lliures anuals, 20 maig 1351. G-24 f. 216v-217
El bisbe aprova els comptes de la marmessoria de Miquel de Bosch, sagristà d’Aiguaviva, per 103 lliures, 17 maig 1353. G-24 f. 221rv

El bisbe estableix a Guillem Pedrera la batllia de Bàscara per dues vides, és a dir, la del seu fill Bernat i la d’un hereu d’aquest, 1 juny 1353. (=PM, núm. 1203). G-24 f. 226-227v

Berenguer de Malla, veguer de Girona que es proposa anar a l’expedició o estol contra els genovesos, promet fer-se absoldre de les excomunions que pugui incorrer en 
ella, 2 juliol 1353. G-24 f. 231rv

Francesc Xatmar remet a Guillem de Bordils les peticions que pugués fer-li per un arnès de malla, un capell de ferro, gamberes, cuixeres, cuirassa i altres armaments que 
havia prestat al seu pare, Francesc de Bordils, per 100 sous, 12 juliol 1353. G-24 f. 232

Ramon de Palol de sa Baldória, cavaller, que ha instituit un benefici a l’altar de Santa Maria de l’església de Sant Miquel de Palol Sabaldòria, presenta Nicolau Sastre per 
obtenir-lo per primera vegada, 16 juliol 1353. G-24 f. 233

El bisbe concedeix a Pere Benaula, clergue de Riudellots de la Selva, que a pesar del jurament fet d’habitar durant un any amb fra Arnau, bisbe Galtellinensis, pugui anar a 
la cúria romana a gestionar beneficis prop del nou papa Innocenci VI, 9 gener 1353. G-24 f. 235v

Nou enregistrament de G-24, núm. 1985, amb llista d’absolts. G-25 f. 1v-4
Nou enregistrament de G-24, núm. 1986. G-25 f. 5v

El bisbe mana a Bernat Boet, lloctinent de batlle d’Ullà que, junt amb perits del lloc, rebi informació sobre els termes entre Ullà i Canet (TC), 10 maig 1351. G-25 f. 9

Nou enregistrament de G-24, núm. 1987. G-25 f. 10
Nou enregistrament de G-24, núm. 1988. G-25 f. 10v-11v
Nou enregistrament de G-24, núm. 1989. G-25 f. 12rv
Nou enregistrament de G-24, núm. 1990. G-25 f. 13rv
Nou enregistrament de G-24 núm. 1991. G-25 f. 13v-14
El bisbe a Bernat de Frigola, batlle de la Bisbal (TC). Moderi el salari del notari de la Bisbal, dimarts abans de l’Ascensió 1351. G-25 f. 14v
Als clergues de Vulpellac. Monitòria a Garsenda, viuda de Ramon Arnau de Sant Sadurní, que abusa de la concessió feta a Ramon de Sant Julià per encastellar l’església de 
Vulpellac, 30 maig 1351. G-25 f. 15rv

Als parroquians de les Preses. Atesa l’ancianitat de Jaume de Sala, rector, es reservin 15 lliures per ell i la resta es lliuri al seu nebot, Ramon de Forn, domer de Santa 
Margarida de Bianya, que li faci el servei, 18 juny 1351. G-25 f. 16rv

El bisbe firma rebut a Guillem Jordà, banquer de Girona, de 75 lliures rebudes de Joan Renall, fill de Berenguer Renall, blanquer de Girona, en concepte de foriscapi del 
delme de la Pera que ha comprat, 4 novembre 1351; altre rebut de 12 lliures f 36v. G-25 f. 17

El capítol de la Seu fa procura a favor de Ramon Albert per al concili provincial, 30 juny 1351; el bisbe féu procurador Jaume Maçot f 18rv. G-25 f. 17v-18
A Guillem de Vilaüt. Si l’oficial episcopal el perjudica, en parli amb el seu advocat, 7 juliol 1351. G-25 f. 18v-19
Dalmau Gallart, cavaller, fa procura a favor de Ponç Arnau i Arnau Calvó de Foixà per comparèixer davant el rei en l’afer del compromís entre el comte d’Empúries i certs 
cavallers i altres cavallers de la part del bisbe, 28 juny 1351; poder semblant de Dalmau de Pou, cavaller f 20-21. G-25 f. 19v-20

Ramon Albert firma rebut a Nicolau de Font, clergue, de 35 florins de rendes dels beneficis de Jaume de Trilla, ardiaca de la Selva que el bisbe havia segrestat, 1 juliol 
1351. G-25 f. 21v



El bisbe, sense revocar la procura de Guillem de Roca, en fa a Berenguer Guerau, 21 juliol 1351. G-25 f. 21v-22v

Arnau de Peralba, guardià dels framenors de Girona i marmessor de Gaufred, vescomte de Rocabertí, encomana al bisbe la seva marmessoria, 11 agost 1351. G-25 f. 22v-23

Nou enregistrament de G-24 núm. 1968. G-25 f. 24
Als clergues de Castelló. Intimin monitòria a Guillem Marcó, de Castelló, per concubinatge, 9 setembre 1351. G-25 f. 24v-25
Nou enregistrament de G-24 núm. 1969. G-25 f. 26
Fra Arnau, bisbe Galtellinensis i vicari general, al rector de Peralada. Atès que li havia manat cessar els oficis divins si Bonsenyor Momet, jueu de Peralada es trobava a la 
parròquia, perquè a casa seva aplega els béns de Vidal de Vilanova, canonge excomunicat, i resulta que de fet no aplega els dits béns, s’ anul·la el manament, 22 setembre 
1351.

G-25 f. 27

Als clergues de Figueres. Intimin monitòria a Pere de Puig, jurista de Figueres, de satisfer al bisbe 1.750 sous pel lluïsme de delmes de Figueres que ha comprat, 19 octubre 
1351. G-25 f. 29v

El bisbe publica una talla de 74 florins al bisbat de Girona a fi de sufragar una ambaixada acordada pel concili provincial al papa, 12 octubre 1351. G-25 f. 30-31
El bisbe, atès que els confrares de Sant Joan de Salelles han comprat la part que havia tingut Berenguer de Masó a la fàbrega de destret de Sant Sadurní per 720 sous, 
disposa que facin de cens 7 sous 3 diners per l’amortització, 12 novembre 1351. G-25 f. 31v-32

El bisbe redueix a Bernat Serra, ciutadà de Girona, el cens d’una terra del mas Bellsolà de Paret Rufí a mitja tasca, a fi que hi planti vinya, 4 novembre 1351. G-25 f. 32rv

Al jutge i batlle de la Bisbal. Facin justícia a Bonastruc Isaac, jueu de la Bisbal, per recobrar un deute de na Belaura, viuda de Bonet Vidal, divendres ans de Nadal 1351. G-25 f. 34

El bisbe comissiona per absoldre Pere Perpinyà de Viladevaques, ciutadà de Girona, excomunicat per haver atacat certs homes de Parlavà, s.d. G-25 f. 34rv
El bisbe firma a Ramon Pere de Batet, fill de Ponç de Batet, un terç del delme de Beuda, que ha comprat als marmessors de Ramon Ponç de Besalú pel preu de 4.020 sous, 
per 50 lliures, 2 gener 1352. G-25 f. 34v-35

El capítol fa procura a favor de Galceran de Montcorb i Jaume Albert per firmar el compromís negociat pel rei entre el comte d’Empúries i els seus cavallers d’una part, i el 
bisbe i els seus cavallers de part altra, 4 gener 1352. G-25 f. 35rv

El papa crea nunci Fulcó Périer a les províncies de Tarragona, Saragossa i Mallorca, 26 novembre 1350. G-25 f. 35v-36
Auda, viuda de Guerau de Santdionís, metge de Girona, firma rebut a Guillem Galceran de Rocabertí de 600 sous procedents de la marmessoria de Gaufred, vescomte de 
Rocabertí, 24 gener 1352. G-25 f. 37

Guillem de Roca, fiscal del bisbe, comissionat per a l’afer de l’atac perpetrat per Bonanat de Tornavells, Pere Anglada sabater i na Maçota contra el palau episcopal de 
Girona, publica les seves excomunions, 13 i 29 setembre 1352. G-25 f. 43-48

El bisbe i el capítol, atès que el ferial deu a l’Almoina del pa 20.000 sous i que no es troben possibilitats de comprar rendes per a la mateixa, venen a la mateixa Almoina el 
delme de Fornells propi del dit ferial per 10 anys per 20.000 sous, 8 abril 1353. G-25 f. 58v-60v

Arnau de Roca, rector de Santa Eugènia de Sobrehorta, atès que el seu oncle Jaume de Roca, canonge de Sant Feliu de Girona, li havia llegat una Biblia, la ven a Bernat de 
Verdaguer, sagristà de Sant Gregori, per 33 lliures, 16 maig 1353. G-25 f. 61

Acte de presentació de butlla papal a favor del bisbe d’Osca, que nomena els bisbes de Barcelona, Tortosa i Girona defensors de béns d’aquell prelat ocupats per altres 
poders, 19 octubre 1352. G-25 f. 64-66

El bisbe, atesos els beneficis rebuts de Pere Otger, donzell, li fa donació dels drets que té sobre els béns de la pubilla de Francesc de Bianya, cavaller, per raó de foriscapis 
del delme de Sant Joan les Fonts, 8 març 1353, amb procura per exigir-los f 67v-68. G-25 f. 66v-67

El bisbe fa procura a favor de Ramon Albert per al concili provincial, 6 març 1353. G-25 f. 60rv

Al bisbe de Gènova. A instància de Bernat Andreu, de Calonge, se li certifica que un genovès de nom Jordi de Nicotera, calafat que es trobava pres a Calonge, ha mort i ha 
estat enterrat en aquest lloc, 8 abril 1353, amb nova redacció, on s’indica que s’esperava fer un canvi del pres per un mallorquí pres a Gènova f 70.

G-25 f. 69v

Ramon Andor, dit Humbert, de Vilafranca del Penedés, es contracta amb el bisbe, amb compromís de passar la nit al palau i d’abeurar-li el cavall, 19 octubre 1353. G-25 f. 71

Galceran de Montcorb, oficial, aprova els comptes de la marmessoria d’Arnau de Guardiola, clergue de Begudà, 28 abril 1351. G-26 f. 1



Ponç de Santvicenç, canonge de la Seu i capellà de Saus i Sant Mori ven les rendes de la capellania per 6 lliures, 28 abril 1351. No es ressenyen totes les vendes de rendes 
de beneficis del volum. G-26 f. 1rv

El bisbe remet a Pere Domènec, clergue conjugat de Palau-sator el delicte d’haverse escapat de la presó del palau episcopal de Girona, 28 abril 1351. G-26 f. 2

Bernat de Camós, prepòsit de desembre a Sant Feliu de Girona, ven a Astruc Marquès de Quart el delme que rep a aquesta parròquia per 11 lliures, 30 abril 1351. G-26 f. 3rv

Bernat d’Olives, capellà de Sant Feliu de Boada, redueix la remença del mas Soler d’aquest lloc a cens de 6 sous, 6 maig 1351. G-26 f. 6rv
Bernat Miquel, flequer de la canònica, promet lliurar certa quantitat de pans que devia a Guillem d’Era, refectorer difunt de la Seu, 6 maig 1351. G-26 f. 7rv
El bisbe defineix a Arnau de Camps, dit Sala, escrivent de Girona, l’acusació d’haver falsificat lletres de la cúria episcopal, 6 maig 1351. G-26 f. 8rv

Francesc Pabia, ciutadà de Girona, firma rebut a Berenguer Guerau, clergue de la Seu, de 143 sous, preu d’un breviari venut als obrers de Sant Andreu Salou, 6 maig 1351. G-26 f. 9v

Ramon, prior d’Ullà, ven a Guillem de Vilosa, clergue, les seves rendes de Sant Martí Vell i Juià per 50 sous anuals, 6 maig 1351. G-26 f. 10v
Arnau de Busquets, capellà de Guèmol, ven les rendes de la seva capellania, netes de càrregues, pel preu de 60 sous, 12 maig 1351. G-26 f. 11rv
Jaume Maçot, sotscol·lector de la cambra papal, ven les rendes de la rectoria de Lloret per 18 lliures, 12 maig 1351. G-26 f. 11v-12
El bisbe, atès que Guillem Mataró de Camprodon té un sisè del delme de Rocabruna per compra feta als hereus de Guillem de Nou, li prohibeix reconèixer cap altre senyor 
mitjà, 20 maig 1351. G-26 f. 14v-15

Publicació al cor de la Seu de lletres de Galceran de Montcorb oficial, contra Pere Mestre, beneficiat no resident, 20 maig 1351. G-26 f. 16v-18v
Elicsenda, filla de Bernat de Bosch, de Sant Gregori, cabreva el mas Bosch d’aquest lloc a Dalmau de Vilalleons, obtentor del benefici dels Quatre màrtirs de la Seu, 14 
maig 1351; un camp del mas és venut a Bernat Durbàn, de Girona f 20rv, i fadigat per l’obtentor del benefici f 24v-25. G-26 f. 19rv

Guillem de Roca, fiscal del bisbe, firma rebut a Guillema, viuda de Berenguer de Riba, de Sant Andreu de Terri, de 40 sous, composició de sacrilegi per haver donat cops a 
un clergue, 25 maig 1351. G-26 f. 21v-22

El bisbe redueix a Bernat Cames, de Sant Sadurní les dues tasques que fa una feixa de terra situada a Sant Sadurní, indret de Coll de na Caçana a una tasca, 27 maig 1351. G-26 f. 23rv

Ramon de Campllong redueix a Berenguer Joan de Campdorà a una tasca la prestació que feia una terra situada a Campdorà, indret de Formentera, que aquest volia 
deixar, 27 maig 1351. G-26 f. 23v-24

Bertran de Mont-rodon, ardiaca de Besalú, ven els fruits de la seva prebenda a Sant Miquel i Sant Martí de Campmajor, Falgons i Mieres, per 21 lliures, 28 maig 1351. G-26 f. 25rv

Guillem de Roca, fiscal del bisbe, firma rebut a Pere de Devesa i Miquel d’Espinell, ferrer i Aloi de Perer, colteller de Girona, de 100 sous, part de la pena de 1.000 
incorreguda per no haver tornat a la presó Pere de Villaret, clergue conjugat de Girona que havien pres a manlleuta, 30 maig 1351. G-26 f. 26

Ramon Albert i Jaume Maçot, comissionats del bisbe, aproven a Ramon de Campllong, tresorer de la Seu, els comptes de les 40 lliures que a aquest ha lliurat Francesc 
Andreu, procurador de l’Almoina, i hereu d’Arnau de Palol, tresorer estat de la Seu, 3 juny 1351. G-26 f. 30rv

Mestre Aloy, imaginaire de Barcelona, promet a Ramon Albert, prevere de capítol i obrer de la Seu, que farà la potència del cor per nou lliures, i les cadires per 45 sous 
cada una, 7 juny 1351. G-26 f. 31rv

Bernat Sises, obtentor del benefici fundat a la Seu per Bernat de Galliners, ven les rendes que el seu benefici té a Ollers per 14 lliures, 8 juny 1351. G-26 f. 33
Bernat de Camós, capellà de Serra, ven a Bernat de Soler, de Monells, les rendes de la seva capellania per 17’5 lliures, 8 juny 1351. G-26 f. 33v
Bernat de Bosch, procurador de mestre Joan de Forges, canonge de Lincoln, procurador del cardenal Hug de Sant Llorenç in Damaso, ven a Pere Noell, rector de Santa 
Llogaia d’Àlguema, les rendes de la capellania de Santa Llogaia per 21 lliures, 8 juny 1351. G-26 f. 34

Pere de Soler, sagristà de Llagostera, ven a Bonanat Ferrer, clergue de la capella de Sant Llorenç, les rendes de la seva sagristia per 16 lliures, 8 juny 1351. G-26 f. 35v-36v

El bisbe ven a Berenguer Almar i Ramon d’Arenys, de Vila-romà, les rendes del castell d’aquest lloc per 60 lliures, 9 juny b1351. G-26 f. 37-38
Guillem de Montcorb, oficial, aprova els comptes de la marmessoria de Joan Ferrer de Vilafreser, 11 juliol 1351. G-26 f. 38v-39
Jaume de Monell, jurista de Girona, firma rebut al bisbe de totes les quantitats degudes per serveis d’advocat fins al dia present, 11 juny 1351. G-26 f. 39

Bernat de Camós, paborde de desembre, gener i febrer a Sant Feliu de Girona, ven al seu nebot Pere de Camós els fruits de la pabordia per 90 lliures, 11 juny 1351. G-26 f. 39v-40



Ramon de Campllong ven les rendes de la tresoreria de la Seu a Campdorà i Montjuïc per 60 sous, 11 juny 1351. G-26 f. 40v-41

Pere de Carrera, clergue de Sant Daniel i domer de Vilanova, ven a Ponç de Vilar, domer també de Vilanova, els fruits de la doma per 12 lliures, 11 juny 1351. G-26 f. 41

Francesc Banyes, clergue de Sant Martí Vell, firma rebut a Berenguer Saló, domer del mateix lloc, de 200 sous pel servei de la doma durant un any, 16 maig 1351. G-26 f. 42

Berenguer Saló, dit, ven a Francesc Banyes, dit, les rendes de la doma de Sant Martí Vell per 8’5 lliures, 16 maig 1351. G-26 f. 42v

Ramon Albert, obrer de la Seu, ven a Pere Alguer, clergue de les Planes, les rendes d’un any de la doma, que pertoquen a l’obra de la Seu, per 6 lliures, 16 maig 1351. G-26 f. 43

Berenguer de Santceloni, clergue de Girona, promet a Francesc Llarder, carnisser i altres de Girona no fer-los mal, 20 juny 1351. G-26 f. 44v-45
Ramon Albert, obrer de la Seu, obra a la qual van ser lliurats dos llibres de Bernat de Mont-rodon, canonge, ven a Galceran de Montcorb un Inforciatum per 10 lliures 10 
sous, 20 juny 1351. G-26 f. 45

Ramon Albert ven a Bertran de Mont-rodon, ardiaca de Besalú, un Speculum Iuris per 6 lliures 10 sous, 20 juny 1351. G-26 f. 45v

Ramon Albert ven a Ramon de Valldemia, clergue de Sant Joan de l’Erm els fruits de la sagristia de Juià durant l’any que són de l’obra de la Seu per 100 sous, 20 juny 1351. G-26 f. 46rv

L’ardiaca de Rabós defineix Bernat de Puig, de Rabós, home propi seu, per 30 sous, 21 juny 1351; passa al mas Ferrer de Pujals dels Pagesos f 47v. G-26 f. 47
El bisbe firma rebut a Bernat Rufí, taverner, i Arnau de Puig, corredor de Girona, de 113 lliures rebudes en diverses pagues, per la compra de les rendes de Bàscara i Sant 
Sadurní que havien fet al seu predecessor, 21 juny 1351; els mateixos prometen liquidar foriscapis i remences f 48v. G-26 f. 48

Berenguer Figuera, sabater de Girona, dona a l’altar de Santa Llúcia, de Santa Eulàlia Sacosta de Girona, 55 sous que li deu Francesc Resta, jurista de Peralada, 22 juny 
1351. G-26 f. 49v

El bisbe firma rebut a Pere Albert, sotsveguer de Besalú, de 60 sous, part de la firma de dret donada per Bernat de Pedrera, donzell, 23 juny 1351. G-26 f. 49v-50
Ramon d’Horta, sotscol·lector de la dècima concedida al rei, firma rebut a Guillem Bernat de Perles, majordom del bisbe, rebut de 59 lliures 7 sous, pel termini actual de la 
dècima, 24 juny 1351. G-26 f. 51

Jaume Maçot, procurador del cardenal Pere de Santa Maria Nova firma rebut a Ferrer Marcer, prior de Sant Vicenç de Roca, de 15 lliures, part del preu pel que li havia 
venut la renda de l’ardiaca de Rabós a Sant Julià de Ramis, 25 juny 1351. G-26 f. 51v

Bernat Badia, almoiner del rei, firma rebut a Ramon d’Horta, sotscol·lector de la dècima, de 7.500 sous de la mateixa dècima, 25 juny 1351. G-26 f. 52
El bisbe absol Berenguer de Montpalau, cavaller, excomunicat per no haver satisfet el foriscapi del delme de Vilanant, 26 juny 1351. G-26 f. 53rv
Ramon de Clota aprova els comptes de la marmessoria de Sibil·la, viuda de Bernat Jubert, pedrer de Girona, 28 juny 1351. G-26 f. 54
El bisbe firma rebut a Bartomeu Sala, de Beget, de 12 lliures pel foriscapi del delme de Talaixà que aquest ha obligat al seu germà, Pere Sala, plebà de l’església de Conato, 
bisbat d’Elna, en vista a fundar un benefici a Beget, 30 juny 1351. G-26 f. 55v

Guillema, filla de Pere de Plana, de Brió, veïna de Sarrià, atès que li ha pervingut per herència del seu oncle el mas de Cros de Castellar, de Sant Miquel de Campmajor, que 
és carregat de deutes, el renuncia, 5 juliol 1351. G-26 f. 59

Els marmessors de Guillem de Riba, beneficiat de Sant Daniel, venen a Pere de Roure, clergue, una casa situada a tocar el mur vell de Girona per 26 lliures, 5 juliol 1351. G-26 f. 59v-61

Els marmessors de Castelló de Coll, clergue, venen a Guillem de Coll, clergue, una casa situada al Mercadell de Girona per 8 lliures, 9 juliol 1351. G-26 f. 62-63
Francesc de Llémena, clergue, promet no perjudicar Bernat Arnós, sabater, i Francesc Vidal, paier i clergue conjugat de Girona, 9 juliol 1351, i en rep definició de perjudicis 
causats f 64rv; el bisbe li féu definició de delictes f 80. G-26 f. 63v-64

Bernat Requesèn, procurador del capítol de la Seu, ven a Pere Andreu de Canet, de Sant Iscle de Vallalta, les rendes de la pabordia de novembre a Sant Iscle per 197 sous, 
11 juliol 1351. G-26 f. 65

Bernat Miquel, flequer de la Seu, ven a Ramon d’Estany, claver de la mateixa seu, la porció cotidiana de pa que rep per 78 sous, 12 juliol 1351. G-26 f. 67rv
Guillem Carmençó, de Bordils, es fa home propi de fra Guillem de Cruïlles, prior de Cervià, per ser fill d’home propi, 12 juliol 1351. G-26 f. 68
Els marmessors de Pere d’Espolla, clergue, venen a Ramon Masó, clergue, una part de casa situada al castell de Gironella, entre les torres rodona i de Montoliu per 26 
lliures, 5 setembre 1351. G-26 f. 69-72



Pere Ribot, de Sant Andreu Salou, veí de Caldes, renuncia a l’obtentor del benefici de Sant Domènec de la Seu el mas Ribot de Sant Andreu, excessivament carregat de 
censos, 23 juliol 1351; confessà ser home propi seu f 90. G-26 f. 74

Ramon d’Estanyol, majordom del bisbe, lliura a Francesc de Masmitjà, de Dosquers, el mas de Cabanelles, d’aquest lloc, que havia restat desert, a prestació d’un terç dels 
esplets, 18 juliol 1351. G-26 f. 76v-77

Bernat de Vall-llosera, de Sant Julià de Boada, i Guillem Calenç, de Pals, que han maltractat Bernat Provençal, sagristà de Palau-sator, prometen rescabalar-lo i donen 
fermances, 21 juliol 1351. G-26 f. 77v-78v

Galceran de Montcorb, oficial, defineix els comptes de la marmessoria de Guillem de Riera, domer de Montagut, 26 juliol 1351. G-26 f. 82rv
Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina del pa, redueix a Francesc d’Oliveres de Vilajoan, que ha comprat el mas Trull de Borrassà, la remença a cens de 10 sous, 27 
juliol 1351. G-26 f. 83rv

Fra Arnau de Peralba, guardià dels framenors de Girona, firma rebut als marmessors de Berenguer Julià, clergue, de 50 sous donats per a la celebració de misses, 27 juliol 
1351. G-26 f. 84

Guillem Blanch, cambrer de Breda, presenta al bisbe butlla per la que el papa, atesa la mort de l’abat Atò, es reserva l’abadia i, atès que els monjos ignoraven la reserva i 
elegiren per abat el prior Ramon, nomena abat dit Ramon, 28 juliol 1351. G-26 f. 84v-86

Jaume Maçot, sotscol·lector papal, firma rebut al procurador d’Antoni de Colell, antic sagristà segon i bisbe de Mallorca, de 25 lliures, fruits del primer any de la sagristia 
deguts al papa, 2 agost 1351. G-26 f. 87v

Pere Terrades, d’Olives, que té el mas Terrades d’aquest lloc pel prior Guillem de Santa Maria d’Olives, el renuncia, 2 agost 1351. G-26 f. 89
Jaume Ferrer, prevere de capítol, marmessor de Bernat de Balbs, prevere de capítol, firma rebut a Berenguer Pelegrí, clergue de la capella de Montpalau, i altres 
marmessors de Simó de Balbs, cavaller i germà de l’anterior, de 1.410 sous, d’un préstec que el primer li havia fet, 3 agost 1351. G-26 f. 89v

Guillem Masó, obtentor del benefici fundat per Bernat de Sobirànigues a la Seu, firma rebut de 200 sous de l’eixorquia de Guillem de Sant Mateu de Diana, 10 agost 1351. G-26 f. 92

Guillem de Montcorb, oficial, atès que Bernat de Planils, cavaller de Cassà de Pelràs, ha mort sense donar tutor al seu fill i hereu, Bernat de Planils, clergue, a instància dels 
creditors, nomena tutor Arnau de Candell, de Rupià, 11 agost 1351. G-26 f. 92v-93v

Guillem de Roca, procurador fiscal del bisbe, defineix a Guillem Maiença, de Sant Feliu de Guíxols, la pena incorreguda per tracte carnal amb Blanca i Sança, filles de Pere 
Miró, del mateix lloc, 13 agost 1351. G-26 f. 96rv

Galceran de Montcorb, oficial, atès que Guillem d’Abadia jutge ordinari de Cassà de la Selva, havia donat Pere de Falgueres, clergue de Sant Feliu de Girona, com a tutor 
d’Arnau Hospitaler, de Cassà de la Selva, i que aquest ara ha rebut la tonsura, li dona per tutors Pere de Falgueres i Pere de Coma, 22 agost 1351.

G-26 f. 101-102

Ramon d’Horta, clergue de Girona, firma rebut a Dalmau d’Església, sagristà d’Aiguaviva d’un breviari gran amb nota que havia estat de Pere Corder, i que dit Dalmau 
tenia empenyorat per 30 lliures, 20 agost 1351. G-26 f. 103

El capítol de la Seu rep comunicació d’haver el papa assignat un benefici al cardenal Pictavino, 22 agost 1351. G-26 f. 107rv
Havent-hi controvèrsia entre Bernat Ferrer draper i altres que s’enumeren, d’una part, i Pere Saurí i altres que s’enumeren de part altra, sobre homicidis ocorreguts a 
Girona, prenen com a àrbitres el bisbe, certs jurats que s’enumeren i dos juristes, 8 agost 1351. G-26 f. 109-110

Els marmessors dels fills de Bernat Sampsó i de Simó Jaubert, drapers de Girona, firmen rebut a Pere Albert, prevere de capítol de la Seu, de 8 lliures 16 sous que devia als 
dits difunts per robes comprades, 1 setembre 1351. G-26 f. 112v

Bernat de Camós, prevere de capítol i capellà de Mieres, cedeix a Guillem de Prat, domer d’aquest lloc, el seu dret sobre les ofrenes que fan certs masos de Mieres, 2 
setembre 1351; li vengué les rendes de la capellania per 50 lliures f 114rv. G-26 f. 113v-114

Galceran de Montcorb, oficial, a instància de Bartomeu de Balma, prior de Sant Joan les Fonts, intima ordre a Arnau de Calm, rector de Capsec, de deixar lliure una casa de 
Capsec, de propietat de dit prior, 18 agost 1351. G-26 f. 107v-108

El bisbe defineix Guillem Burgués de Pedrinyà, parròquia de Crespià, per 40 sous, 6 setembre 1351. G-26 f. 118v
Pere Eimeric, diaca de Santa Pellaia, ven a Pere de Bancells, sagristà del lloc, les rendes del seu benefici per 110 sous, 5 setembre 1351. G-26 f. 119v-120
Arnau, bisbe Galtellinensis, vicari general, defineix a Bernat de Palau, clergue, una pena incorreguda, 7 setembre 1351. G-26 f. 120v-121
Bernat de Torrent, clergue conjugat d’Hostalric, promet a Francesc Gallart, perpunter del mateix lloc, no fer-li mal, 15 setembre 1351. G-26 f. 128v
Ramon d’Escales, abat de Vilabertran, renuncia la marmessoria de Gaufred, vescomte de Rocabertí, 24 setembre 1351. G-26 f. 136



El bisbe firma a Guillem Cavaller, canonge de Sant Feliu de Girona, rebut de 675 lliures procedents de visites pastorals; d’elles dit Cavaller n’ha lliurat al bisbe 584; al 
majordom 3, n’ha despès per ell, notari i servei, 29; el bisbe n’hi dona 20 pel treball; taxa a Berenguer Salvador, domer de Sant Llorenç de la Muga el seu treball en 5 
lliures, en tot 642 lliures; la resta, de 33 lliures 14 sous, dit Cavaller l’ha ingressada a la taula de Bonanat d’Hospital, banquer de Girona, 27 setembre 1351.

G-26 f. 138v-139

Jaume Maçot, sotscol·lector papal, firma rebut a Bernat Oliva, prevere de capítol de la Seu i cabiscol de l’església de Sant Feliu de Girona, de 75 lliures, 30 per una 
prebenda que té a la Seu i 45 per la canongia que té a Sant Feliu, fruits del primer any reservats al papa, 1 octubre 1351. G-26 f. 143

A instància de Guillem Galceran de Cartellà, cavaller, l’oficial Guillem de Montcorb dona al seu fill Pere Galceran, clergue, com a tutor, Bord de Cartellà, cavaller, 5 octubre 
1351. G-26 f. 148-149

Pere Fort, sagristà de Garrigoles, promet no fer mal a Berenguer sa Pera i altres veïns d’Olives, amb homenatge a Guillem de Roca, procurador fiscal del bisbe, 20 octubre 
1351. G-26 f. 153v-154

El bisbe nomena Berenguer Peregrí de Castelló, notari, que haurà de jurar fidelitat en mà de Bartomeu Batlle, jurista de Castelló, 20 octubre 1351. G-26 f. 154

Galceran de Montcorb, oficial, absol Francesc de Cervià de l’excomunió incorreguda per no haver volgut reconèixer els feus que tenia pel bisbe, 29 octubre 1351. G-26 f. 159v-160v

Guillem de Catllar, clergue de la Seu, ven a Simó de Cors, clergue de Sant Feliu de Girona i marmessor de Pere de Fàbrega, clergue de les Planes un evangelister per 55 
sous, 12 novembre 1351. G-26 f. 168

El bisbe reconeix a Bernat Guilana, clergue de la Seu, que dels diners de la talla ordenada pagar pels homes d’església ha lliurat 1.400 sous a Ramon Albert, prevere de 
capítol de la Seu, 14 novembre 1351. G-26 f. 169

El bisbe i el capítol aproven a Ramon Albert els comptes de fàbrica de la Seu des d’1 abril 1350 a 1 abril 1351, per 17.322 sous d’ingressos i 17.772 de despeses, 14 
novembre 1351. G-26 f. 169v-170

Francesc de Terrades, jurista de Girona, reconeix al bisbe haver estat pagat fins al present de les quantitats que rep per abogar a favor d’ell, 15 novembre 1351. G-26 f. 171

El vicari general, Arnau bisbe Galtellinensis, cita Vidal de Vilanova per atemptats i avalots comesos a Castelló d’Empúries, 2 novembre 1351; altra citació f 201v-205. G-26 f. 172v-174v

Pere Otger, sagristà de Palafrugell, firma rebut al bisbe de 18 lliures, preu d’un mul que li ha venut, 9 novembre 1351. G-26 f. 177rv
Pere de la Santha, cursor papal, firma rebut a Guillem Bernat de Perles, majordom del bisbe, de 2 florins, pel seu pas pel bisbat, 20 novembre 1351. G-26 f. 179
El bisbe nomena Guillem Ponç, sagristà de Casavells, notari de Matajudaica, 6 desembre 1351. G-26 f. 183
Guillema, esposa de Berenguer Garriga de Juià i filla de Ramon Gil de Terradelles, renuncia en mà del prior d’Olives els drets sobre el mas que havia estat dels seus pares, 
excessivament endeutat, 10 desembre 1351; altra renúncia de mas Terger de Raset f 188rv. G-26 f. 187

El bisbe, atès que Nicolau de Viladases, de Figueres, havia pres durant la missa a Arnau Batlle, sagristà de la vila un bací i l’havia injuriat, l’absol d’excomunió, 12 desembre 
1351. G-26 f. 188 v i 191rv

Castelló Joana i Gil Batlle, de Cervià, procuradors de la confraria de Sant Miquel de l’església de Sant Genís de Cervià, atès que la confraria ha comprat rendes però no son 
suficients per a mantenir un clergue, prometen a Bernat Franch, prevere de Cervià, donar-li 11 migeres censals de blat a condició de celebrar tres misses setmanals pels 
confrares, 22 desembre 1351.

G-26 f. 198v-199

El bisbe, atès que el rei ha donat sentència arbitral entre certs cavallers de la part del comte d’Empúries i altres de la part del bisbe, firma i aprova l’arbitratge, 25 
setembre 1351. G-26 f. 206rv

Els abats de Sant Miquel de Fluvià, Sant Feliu de Guíxols, el prepòsit de Fortià de Sant Pere de Rodes, Arnau Prina, domer de Jafre i Guillem Bernat de Perles i Ramon 
d’Estanyol, majordoms del bisbe, homologuen la mateixa sentència, 25 setembre 1351; a continuació, altres homologacions. G-26 f. 206v-207

Bonanat Veray, clergue de la Seu, promet no fer mal a Guillem Celrà, 13 gener 1352. G-26 f. 208v
Pere de Masos, de Sant Mori, redimit per Guillem de Creixell, es fa home propi de Marquesa de Montpalau, piatera de Sant Daniel, 5 gener 1352. G-27 f. 2v

Marquesa de Montpalau, dita, redueix a Pere de Masos, que ha entrat al mas Aulida d’Olives, parròquia de Garrigoles, a cens de 75 sous les prestacions que feia 
l’esmentat mas, consistents en 4 migeres de blat, 8 d’ordi, 14 de civada, dos porcs marcescs, 4 migeres de vi, ous i formatges, 5 gener 1352.

G-27 f. 3

El bisbe i el capítol fan procura a favor de Pere de Torre per a administrar els béns del Vestuari a Mallorca, 7 gener 1352. G-27 f. 4-5v



Ferrer de Rovira, clergue, renuncia la procura que Berenguer de Perapertusa, canonge i capellà de diversos llocs, i Ramon de la Casa, obtentor de diverses capellanies, li 
han fet per a administrar aquestes, 10 gener 1352. G-27 f. 6

Galceran de Montcorb, obtentor de les capellanies de Fonolleres, Llanars, Vilallonga i Begudà, promet a Fulcó Pèrier, col·lector de la cambra papal, que si perdés una 
causa que té amb Bernat de Camós, prevere de capítol de la Seu sobre les mateixes, pagarà 110 lliures a la cambra de fruits del primer any, 11 gener 1352.

G-27 f. 7rv

Guillem Galceran, senyor de Cabrenys, fill i hereu de Beatriu, vescomtessa de Rocabertí, promet a Bernat d’Estanyol, clergue marmessor de Berenguer Ariol, clergue de la 
Seu, que li definirà els comptes d’aquest com a marmessor de la dita mare seva, 11 gener 1352, i li signa rebut de 20 lliures f 8v. G-27 f. 8

Felip Boil, canonge de la Seu, promet a Simó de Bossaganys, notari de Girona, no fer cap permuta de beneficis fins que hagi redimit un violari de 45 sous que li fa, 12 gener 
1352. G-27 f. 9

Jaume, fill de Martí Vicenç de Rupià, reconeix ser home propi del bisbe, per haver-ho estat el seu pare, 13 gener 1352. G-27 f. 9v
Raimunda, viuda de Simó de Lloret, senyor del castell de Gironella, atesos els serveis rebuts de Berenguer de Coma, clergue de la Seu, li confereix la batllia de les rendes 
que rep pel seu dot, 14 gener 1352. G-27 f. 11v-12

El bisbe i el capítol elegeixen Jaume de Monell, jurista, com a síndic i advocat vitalici de la Seu, càrrec que vacava per mort de Francesc de Terrades, 22 gener 1352; el 
bisbe li concedeix un vitalici de 400 sous anuals f 20-21v. G-27 f. 18-20

El bisbe firma rebut a Bernat des Ferrer de Sant Sadurní de 433 sous, pel terç d’un camp que aquest ha comprat a en Masó del mateix lloc, 22 gener 1352. G-27 f. 24rv

Berenguer Guerau, procurador del bisbe, firma rebut a Pere d’Esmar, rector de Sadernes, de 100 sous en concepte de composició de delictes, 25 gener 1352. G-27 f. 25v

Els marmessors de Guillem de Morer, clergue de la Seu, venen a Ramon d’Estany una casa situada a Girona, indret de Bellmirall, pel preu de 7 lliures, 27 gener 1352. G-27 f. 27v-28v

Guillem de Coll, mestre de les escoles de cant de la Seu, defineix tota mena de deutes a Arnau Moner d’Esponellà, 30 gener 1352. G-27 f. 31v
Els col·lectors de la dècima del rei firmen rebut al bisbe de 59 lliures 7 sous, 1 febrer 1352. G-27 f. 33
Pere de Roure, obtentor del benefici de Sant Nicolau, fundat a la Seu per Pere de Creixell, assigna al mateix benefici 50 sous censals comprats amb diversos foriscapis, 29 
gener 1352. G-27 f. 34v-35

Elicsenda, abadessa de Sant Daniel, mana a Sibil·la de Vilamarí, priora, no oposar-se a la construcció d’una nova cuina al monestir, en presència de Berenguer Calvera i 
Arnau Vives, picapedrers i constructors, 4 febrer 1352; cf f 42-45. G-27 f. 38-39

Galceran de Montcorb, oficial, aprova a Simó de Cors, clergue, i Pere Tomàs, il·luminador de Girona, els comptes de la marmessoria de Ramon Sabench, clergue, que han 
estat examinats pel seu comissionat, Bernat de Bosch, per valor de 1660 sous, 11 febrer 1352. G-27 f. 50

Guillem de Cruïlles, prior de Cervià, firma rebut a Bernat Pasqual de Palol de Farguet, de 50 sous per l’eixorquia de la seva esposa Guillema, 16 febrer 1352. G-27 f. 54v

Guillem Lledó, obtentor del benefici instituit per Nicolau de Riba a la parroquial de Salt, anul·la una venda feta per Pere Bota, de Sant Andreu Salou, que era objecte de 
plet, 15 febrer 1352. G-27 f. 58-59v

Pere de Caselles, marmessor de Gueraua, viuda de Bernat de Santromà, firma a Ramon de Clota, clergue de la Seu, rebut de 41 lliures, preu de taces de plata que li ha 
comprat, 18 febrer 1352. G-27 f. 60v-61

Ramon de Clota, marmessor d’altre Ramon de Clota clergue, lliura a Bernat Bosser, clergue, 52 lliures de la marmessoria, de les que aquest haurà de socorre 
setmanalment amb 5 sous Guillem Llunés, sabater de Girona i la seva esposa Llorença, malalts crònics, 19 febrer 1352. G-27 f. 62v-63

Galceran de Montcorb, oficial, aprova els comptes de la marmessoria de Berenguer de Cases, mestre de les escoles de gramàtica de la Seu, 21 febrer 1352. G-27 f. 65

Arnau bisbe Galtellinensis ven a Pere de Son, capità reial de Gabura, illa de Sicília, per cinc anys, les rendes de la seva mitra pel 150 florins d’or de Florència anuals, 9 
febrer 1352. G-27 f. 65v-67

Presentació al bisbe de lletres de Pere Olivet, batlle de Camprodon, sobre ocupació de béns de Ramon Seguí, clergue que dit Olivet sosté portar vida laical, 24 febrer 1352. G-27 f. 67v-68

Arnau de Mont-rodon, notari d’Ullà, firma a Bernat Boet, lloctinent seu, rebut de 100 sous d’emoluments de l’escrivania, 2 març 1352. G-27 f. 70



Assagante Jacobi i Guerau Molet, cursors del papa, firmen rebut a Berenguer Guilana, clergue de la Seu, de 48 sous, provisió pel seu trànsit per la diòcesi de Girona, 6 
març 1352; pel retorn cobraren 8 florins f 86v. G-27 f. 74v

Ramon Bosc, de Madremanya, es fa home propi del bisbe i promet pagar-li cens d’un parell de gallines, 8 març 1352. G-27 f. 75v
Bernat de Puig, mercader de Barcelona, firma rebut a Guillem de Torrelles, canonge de Girona, de 100 florins, part d’un deute major contret «causa excambii», 10 març 
1352. G-27 f. 78

El bisbe defineix Berenguer, fill de Bernat Berenguer de Rupià, home propi seu, per 300 sous, 10 març 1352. G-27 f. 78v
Francesc Castelló, notari reial, firma rebut al bisbe de 10 lliures, en què foren taxats els seus treballs en la causa entre el bisbe i els seus barons i els homes del comte 
d’Empúries, 24 març 1352. G-27 f. 87rv

Ramon de Sitjar, batlle de Girona, excomunicat per no haver capturat Pere Boter, clergue, promet capturar-lo i rep l’absolució, 26 març 1352. G-27 f. 88

Guillem de Blanes, cavaller, firma rebut a Arnau Eimeric, claver de Riudarenes, de 15 lliures, preu pel que li ha arrendat les seves rendes en aquest lloc, 29 març 1352. G-27 f. 88v

Publicació de lletres del bisbe contra Pere de na Pou i altres que s’enumeren, que feren tala al territori de Parlavà, 7 juliol 1351. G-27 f. 91-92v
Bernat Ferrer, ciutadà de Girona, excomunicat per haver invadit junt amb na Maçota i altres el palau episcopal de Girona, acredita haver dipositat 50 lliures per satisfer els 
danys causats, i el bisbe el fa posar a la tàvega de sota l’escala d’entrada al palau i l’absol d’excomunió, 29-30 març 1352; absolució de Guillem Trocador i Bartomeu Boter, 
de Girona f 95v-97.

G-27 f. 93-95v

Guillem Domenge, jurista de Girona, firma rebut al bisbe de 100 sous de la pensió que rep anualment pel seu servei de patrocini, 7 abril 1352. G-27 f. 97
El bisbe excomunica Pere Arnau de Mallorques, clergue de Besalú, per violència comesa dins l’església parroquial de Figueres, 12 abril 1352. G-27 f. 98v-99

Pere Pereta, rector de Biert, firma rebut a un marmessor de Pere de Soler, de Biert, de 500 sous, llegats en vista a la institució d’un aniversari a Biert, 19 abril 1352. G-27 f. 104v-105

El bisbe firma rebut a Guillem Ponç, sagristà de Casavells, de 15 lliures, preu pel que li ha arrendat durant un any les rendes episcopals de Matajudaica, 19 abril 1352. G-27 f. 106

Bonanat Veray, comissionat per aplegar els béns del bisbe Arnau de Mont-rodon firma rebut a Pere de Prat, de Sant Cebrià dels Alls, de 7 lliures, composició de sacrilegi 
per agressió a Berenguer Ministral, clergue de Parlavà, 19 abril 1352. G-27 f. 106

Rater Roger, sergent d’armes papal, firma rebut a Bernat d’Agullana, clergue de la Seu, de 4 florins de costes de viatge, 21 abril 1352. G-27 f. 110v-111
Barcelona, esposa de fra Guillem Rigau, hospitaler de Crespià, en presència d’Arnau bisbe Galtellinensis, vicari general, es fa donada del mateix hospital i rep el senyal de 
la creu que ha de portar, 21 abril 1352. G-27 f. 111rv

Pere de Capimor, clergue de Sant Feliu de Girona, es contracta amb Arnau, bisbe Galtellinensis, per servir-lo durant un any, 21 abril 1352. G-27 f. 111v
Testament de Bonanat Monar, clergue de Girona, que elegeix sepultura als dominics de la mateixa ciutat, 30 abril 1352. G-27 f. 115-116
Berenguer Batlle, batlle de Sant Lloren+ç de la Muga, insta l’absolució d’excomunió per injúria feta al domer d’aquest lloc, 30 abril 1352. Se li imposà pena de 500 sous, i 
prometé no fer mal novament al dit domer f 117. G-27 f. 116v-117

Bernat d’Estanyol, clergue, i Bernat Gallissà, forater de Girona, procuradors de la confraria de Santa Maria de la Seu, firmen rebut a Gispert d’Anyells de Corçà de 14 
lliures, part d’un deute de 1.978 sous, en vista a instituir aniversaris, 3 maig 1352. G-27 f. 122

Bernat de Llémena, metge de Girona, firma rebut al bisbe d’unes Decretals, que li havia llegat Bernat de Llémena, dit Pantaleu, rector d’Arbúcies, 8 maig 1352. G-27 f. 123v

El bisbe remet a Guillem Ferrer de Barri, Bernat Maimó de Brancós, parròquia de Rupià, i Mateu Sastre, d’Utramort, l’incendi d’uns pallers d’Ultramort, 16 maig 1352. G-27 f. 127rv

Francesc Sala, de Foixà, es contracta per un any amb el noble Bernat de Cruïlles, 23 maig 1352. G-27 f. 133v

Francesc Xatmar firma rebut a Ramon d’Estanyol, majordom del bisbe, de 400 sous, que el prelat mana donar a Constança, viuda de Gilabert de Cruïlles, 7 maig 1352. G-27 f. 141v

El bisbe aprova a Guillem Pedrera, batlle de Bàscara, els comptes de la batllia de 1349-1351, que han estat examinats pels seus majordoms, Guillem Bernat de Perles i 
Ramon d’Estanyol; el batlle havia de pagar 2.403 sous i 878 sous; ha despés 257 sous en obres a Bàscara, 11 lliures en la reparació del forn d’Ullà, i ha lliurat al bisbe 200 
florins d’or a raó de 12 sous per florí, i 12 escuts d’or valorats en 9 lliures, 9 juny 1352.

G-27 f. 154-155v

El bisbe firma a Bernat de Vilar, de Sant Sadurní, rebut de 40 lliures, part d’una quantitat major de la que havia firmat debitori, 12 juny 1352. G-27 f. 162v



Testament de Margarida, viuda de Berenguer Pujol, pedrer de Girona, que institueix hereva l’obra de la Seu, 12 juny 1352. G-27 f. 162v-163
El bisbe i el capítol confereixen a Pere Vidal, de la casa del bisbe, la fleca del capítol, per la seva vida i la d’un seu hereu, 16 juny 1352. G-27 f. 169-170

Ramon Sabrià, Ramon de Ferrer, Bernat de Vilar, Bernat de Puigpedrers i Pere Perer, de Sant Sadurní, marmessors de Berenguer sa Masó, firmen rebut als confrares de la 
confraria de Sant Joan de Salelles, de 31 lliures 16 sous, part del preu pel que la confraria ha comprat la fàbrega de destret del poble, 19 juny 1352.

G-27 f. 171

Guillem Galceran de Cartellà, senyor de Falgons, dota el benefici de Sant Mateu de Joanetes amb 200 sous anuals, 23 juny 1352. G-27 f. 174-175
Ferrer des Gronys, fuster de Girona, es contracta amb Ramon Albert, obrer de la Seu, per fer els seients del cor dit del cabiscol fins al seu acabament, per tres sous quatre 
diners diaris, i en rep 20 lliures, 25 juny 1352. G-27 f. 179rv

Ferrer Rosses, sagristà de Sant Miquel de Cruïlles, promet al procurador del cardenal Nicolau Rossell de Sant Vidal satisfer-li el blat i altres rendes del monestir de Cervià 
aplegades des d’el dia que en prengué possessió fins al dia que la prengué dit cardenal, 25 juny 1352. G-27 f. 179v-180

Testament de Bernat de Bosc, clergue de la Seu, que institueix hereus els pobres, 4 juliol 1352. G-27 f. 183-184v
Bernat Marial, domer de Ganix a Llagostera, accepta el llegat fet a la doma pel seu predecessor, Berenguer de Santa Coloma, en 1348, d’una vinya situada a Llagostera, 4 
juliol 1352; cf f 186rv. G-27 f. 184v-185

Francesc Val, clergue de Barcelona, firma rebut a Guillem de Torrelles, canonge de Girona, de 10 florins, part dels 100 que li havia prestat trobant-se a Avinyó, 11 juliol 
1352. G-27 f. 192

El bisbe firma rebut a Dalmau de Mont, canonge, de 120 florins d’or que aquest li havia manllevat per als afers del ferial de la Seu, 13 juliol 1352. G-27 f. 193v

Jaume de Llampaies, pedrer de Girona, firma rebut als marmessors de Guillem Bernat de Fontroser, cavaller, de 32 sous, preu d’un carner de pedra, 13 juliol 1352. G-27 f. 194

Nicolau de Nursia, cursor papal, firma rebut a Ferrer de Rovira, clergue de la Seu, de tres escuts, provisió per al viatge a través de la diòcesi, 13 juliol 1352. G-27 f. 194

La comunitat de Sant Daniel, atès que Marquesa de Montpalau té per criada na Francesca, dona xerraire i deshonesta, li manen d’expulsar-la, 20 juliol 1352. G-27 f. 197rv

El bisbe nomena notari Bernat Soler, clergue de la Seu, 24 juliol 1352. G-27 f. 199v
Jaume Esteve, de Pujals dels Pagesos, firma quitació a Ramon Albert, prevere de capítol de la Seu, del seu salari, 24 juliol 1352. G-27 f. 200
El papa confereix a Simó de Turon, escrivà seu, la capellania de Borgonyà, amb la col·lació a continuació, 27 juliol 1352. G-27 f. 204-205
Guillem Benaula, clergue de Riudellots de la Selva, es contracta amb fra Arnau, bisbe Galtellinensis per al seu servei, 2 agost 1352. G-27 f. 207v-208
Bartomeu de Santa Coloma, com a procurador de la seva esposa Cilia firma rebut a Pere Soler, marmessor de Berenguer de Santa Coloma, domer de Llagostera, de 400 
sous en concepte de llegat, i de diversos llibres, un Doctrinale, un Grascissimum, un Tobia, un Porcianum minor, un De Ciuitate Dei, set llibres de sermons, un Computum, 
un Ferial de cant, un Psalteri, una lectura del Doctrinal i altres de poc valor, 3 agost 1352.

G-27 f. 209rv

Havent Galceran de Montcorb, vicari general, declarat per sentència que s’edifiqués església parroquial a Castellfollit en 1348, es pacten entre els síndics de Castellfollit i 
la clerecia de Montagut les prestacions que s’han de pagar pel toc de campanes, sepultures i celebració de sufragis, 26 gener 1352, amb altres escriptures a continuació 
sobre el mateix, de la mateixa data.

G-27 f. 211-215

El bisbe ven a Pere de Cabanelles, de Dosquers, els fruits que rep en aquesta parròquia, exceptuats els de la batllia i castlania, per 43 lliures anuals, 12 juliol 1353. G-28 f. 1

El bisbe fa procura a favor de Bernat de Frigola, batlle, i Pere Miró per rebre de Garsenda, viuda de Ramon Arnau de Sant Sadurní, cavaller, i tudriu dels fills de Guillem de 
Sant Sadurní, cavaller difunt, el poder del castell de Sant Sadurní, 17 juliol 1353. G-28 f. 5-6

El bisbe ven a Bernat Batalla, de Crespià, els fruits que rep en aquesta parròquia per 45 lliures anuals, 17 juliol 1353. G-28 f. 6v- 7
El bisbe, atès que Guillem Fuyà, mercader de Girona, és excomunicat per haver comprat blat de la pabordía de Castelló, suspèn l’excomunió, 26 juliol 1353; a continuació 
el mateix Fuyà és extret de la presó del palau episcopal, sota jurament detornar-hi quan fos citat. G-28 f. 10

El bisbe i el capítol fan procura a Nicolau de Font, clergue, i Arnau de Plana, veí de Girona, per procedir contra Francesc Savarrés i Guillem Jordà, banquers de Girona i tots 
els que han contret obligacions per raó de la pabordía de Castelló de la Seu, 14 agost 1353. G-28 f. 13rv



Ramon Albert, prevere de capítol, i Ramon d’Horta, clergue de la Seu, comissaris elegits pel bisbe i el capítol, aproven a Ferrer de Rovira, rector de Santa Maria d’Amer i 
col·lector, els comptes de la talla feta a la diócesi, per un valor de 3.116 sous 6 d. d’ingressos, i unes despeses, entre pagar els cursors papals i altres despeses, de 2.836 
sous, i un salari de 126 sous; resten apagar de la talla 14 lliures, que hom vol que es paguin a Nicolau de Font, col·lector actual, 10 agost 1353.

G-28 f. 16rv

Procés de l’absolució de Pere Simó de Serra i Bernat Andreu, de Sant Gregori, excomunicats per deutes a Eimeric de la Via, 24agost 1353. G-28 f. 19rv

Havent Bernat Roig, sagristà de Navata, instituit en 1341, un benefici a l’altar de Sant Esteve de la parroquial de Vilacolum, i atès que a causa de les mortalitats les rendes 
han disminuit fins a 13 lliures, Galceran de Montcorb, oficial, havent-ne tractat amb Guillem Cavaller, canonge de Sant Feliu de Girona i auditor de comptes dels 
testaments a la diòcesi, acorden afegir al benefici rendes destinades pel testador per a dotar una llàntia a Navata, 31 octubre 1353.

G-28 f. 20-21

Havent Guillem de Llofriu, domer de Calonge, llegat en testament de 1229 a Guillem de Palol, prevere de Calonge i a Guillem, fill de Raimunda de Llofriu, el mas Llapart de 
Calonge i la borda que havia estat de Ramon Monjo, amb obligació de transmetre-ho a un clergue de Calonge i obligació de celebrar certs sufragis, el bisbe confereix els 
béns a Bernat d’Om, domer de Calonge, 28 agost 1353.

G-28 f. 23v-25

El bisbe i el capítol concedeixen a Jaume Albert, prevere de capítol, que ha fet moltes millores a la casa on habita, de poder tenir sepultura al claustre de la Seu, 13 agost 
1353. G-28 f. 28

Pere d’Alquer, clergue de Cahors, firma rebut a Guillem Cavaller, canonge de Sant Feliu, de 50 sous per a la celebració de misses, 16 setembre 1353. G-28 f. 28v

El procurador de Bernat d’Olives, canonge de Lleida i beneficiat de la Seu de Girona, presenta al capítol de la Seu una concessió papal a favor del bisbe Antoni de Mallorca, 
que l’autoritza a tenir sis persones al seu servei que puguin rebre els fruits dels seus beneficis, entre els quals es troba dit Olives, 14 agost 1353.

G-28 f. 35-36v

Ramon d’Horta, clergue de la Seu, firma rebut al bisbe de 593 sous pel darrer termini de la dècima, 1 novembre 1353. G-28 f. 40v
Jaume Moler franciscà, amb comissió de Galceran de Montcorb, oficial, absol Ponç de Santvicenç, canonge de la Seu, d’excomunió incorreguda per haver-se barallat amb 
Francesc Calvet, beneficiat de Sant Feliu de Girona, 9 novembre 1353. G-28 f. 46v-47

El bisbe i el capítol de la Seu, atès que el ferial ha contret deutes i que l’Almoina del Pa té diners que no té ocasió d’invertir en rendes, venen a dita almoina els fruits que 
el mateix ferial rep a Fornells per 10 anys per 20.000 sous, 8 abril1353; el rebut dels 20.000 sous f 58; d’ells, 4.200 procedien de la testamentaría de Bernat de Balbs, 
prevere de capítol f 59.

G-28 f. 49-50v

Guillem Creu i Bernat Sastre, de Palau Sardiaca, prometen a Bonanat Veray, clergue procurador de Bertran de Mont-rodon, conrear-li una vinya situada a Palau Sardiaca, 
per un salari de set lliures, 30 novembre 1353. G-28 f. 53

El bisbe nomena notari seu Pere de Pont, clergue conjugat de Girona, 15 desembre 1353. G-28 f. 56v-57
El bisbe cedeix a Dalmau de Mont, canonge i Jaume Ferrer, prevere de capítol, ferialers de la Seu, el seu dret sobre 1.900 sous que li deu Miquel Trullars, ciutadà de 
Girona, per la venda del delme de Fornells que li havia fet per dos anys, 19 desembre 1353, f58v-59; la suma es cobrà en 1354. G-28 f. 69v i 92v

Procés promogut pels obrers de Sant Pere Pescador, Bernat Barrera i Bernat Perpinyà, per obligar al sagristà, Bernat Senant, a fer inventari de les joies i ornaments de 
l’església, 29 març 1354. G-28 f. 60v-61v

Ramon de Clota, paborde de l’Almoina del Pa, firma rebut al marmessor de Jaume de Salze, clergue de la Seu, de 6.784 sous, dels quals dos mil han d’incrementar el 
benefici establert pel mateix Jaume al monestir de Santa Maria d’Amer, 21 febrer 1354. G-28 f. 62-63

Bernat de Verdaguer, sagristà de Sant Gregori, estableix a Jaume Xiberta, sastre del mateix lloc, una terra que feia conrear a despeses seves, llegada per Bernat de 
Bescanó, clergue de la mateixa església, per al sosteniment d’una llàntia, 11 febrer 1354. G-28 f. 74-75

Procés per exigir a Bernat Margarit, ciutadà de Girona, el pagament de comestions i altres drets dels domers de Sant Gregori, pel mas de Riba de Sant Gregori, 19 febrer 
1354. G-28 f. 76-78

Ramon de Plegamans, veguer de Girona i Besalú, jura observar les immunitats eclesiàstiques, 10 març 1354. G-28 f. 79rv
Castelló Tria, de Beuda, s’obliga a comparèixer davant el bisbe sota pena de 500 sous, 8 març 1354. G-28 f. 79v

Francesc, abat de Santa Maria de Roses, que té debitori de Raimunda, viuda de Gaufred de Treballs, de Castelló, el fa cancel·lar, atesa la pobresa d’ella, 9 febrer 1354. G-28 f. 80

Jaume de Molera, domer de Campllong, promet satisfer les despeses del seu substitut durant el temps que anirà a Sant Jaume de Galícia, 6 abril 1354. G-28 f. 84
Francesc Savarrés i Guillem Jordà, banquers, i Ramon Tortosa, Guillem de Queixàs i Berenguer de Queixàs, drapers de Girona, firmen quitació general de deutes a favor de 
Guillem Bernat de Perles, majordom del bisbe, 29 abril 1354. G-28 f. 90



Guillem Cavaller, comissari episcopal, aprova als marmessors de Jaume ça Riera, la seva esposa Felipa i el seu fill Berenguer, de Lladó, els comptes de les marmessories, 
que pugen a 167 lliures, 9 maig 1354. G-28 f. 94v-95v

El bisbe i el capítol de la Seu, firmen debitori a Ramon Albert, regent de l’almoina del vestuari, de 100 lliures, i als administradors de les sumes pagades per les «novetats», 
de 250 lliures, sumes lliurades al rei per a l’expedició a Sardenya, 10 maig 1354. G-28 f. 97rv

Els col·lectors de la dècima concedida per tres anys al rei d’Aragó firmen rebut al bisbe de 593 sous, pel darrer termini de la mateixa, 21 maig 1354; altre rebut de 1.187 
sous, 31 octubre 1354 f 145v. G-28 f. 98

El bisbe, atès que l’arquebisbe de Tarragona es proposa visitar les esglésies del bisbat de Girona, li dona llicència per tonsurar, reconciliar cementiris i altres funcions 
pontificals, 30 maig 1354. G-28 f. 99v

Inventari de l’hospital de la Seu de Girona, rebut per Bernat de Verdaguer, rector del mateix, 2 desembre 1353. G-28 f. 100v- 103
Guillem Cavaller aprova als marmessors de Bonanat ça Costa, mercader de Girona, els comptes de la seva marmessoria, 19 juny 1354. G-28 f. 108rv
El bisbe aprova a Arnau Ferrer, sagristà d’Espinavessa, els comptes de la doma del lloc, 16 juny 1354. G-28 f. 109v-110
Guillem Cavaller, comissari episcopal, aprova als marmessors de Ramon de Santmartí i Arnau de Santmartí, cavallers de Sant Martí Vell, els comptes de la marmessoria, 
que puja a 301 lliures, 10 juliol 1354. G-28 f. 110v-111

El bisbe, atès que Jaume Roig de Caldes havia disposat en testament que, cas de restar sense fills, es posessin quatre llits per a pobres en una casa, i que el senyor del lloc 
no permet que s’hi tinguin, disposa que dos es posin a l’hospital de la Seu i altres dos a l’hospital nou de Girona, 15 juliol 1354; a continuació, els rebuts dels llits.

G-28 f. 112rv

El bisbe firma als homes de Bàscara rebut de 100 lliures 71 sous, part d’una major quantitat que els correspon pagar d’una talla ordenada fer pel mateix bisbe als llocs de 
la bisbalia, 2 agost 1354; rebut a Vila-romà de 15 lliures pel mateix concepte f 119; rebut de 1.571 sous a Ullà f 122; de 10 lliures a Crespià f 124v; de 1.092 sous a Rupià f 
126v; de 570 sous a Ultramort f 130; de 570 sous a Parlavà f 131v; d’altres 49 sous a Crespià f 141v.

G-28 f. 118v

Pere de Cantallops, de Camprodon, insta l’absolució d’excomunió per no haver dotat el benefici instituit per Guillem de Cantallops a l’església de Santa Maria de 
Camprodon, 29 agost 1354. G-28 f. 124v-125v

El bisbe fa procura a Ramon d’Arenys, batlle seu de Vila-romà per a una causa que es duu davant els oficials reials de Palamós entre el bisbe, d’una part, i Asbert de Trilla, 
hereu de Simó de Trilla, sobre el delme de Vila-romà, 6 setembre 1354. G-28 f. 127v-128

El bisbe, atesos els deutes contrets per Jaume de Casanyes, monjo sagristà d’Amer, segresta els béns de la sagristia per satisfer-los, 21 agost 1354. G-28 f. 128v-129v
El bisbe firma a Tortosa de Rec, de Banyoles, l’obligació que la seva esposa Alamanda li ha fet dels delmes de Vilagats i d’Estanyol, parròquia de Sant Esteve de Bas, 10 
setembre 1354. G-28 f. 131

El bisbe, atès que Berenguer Sord, cavaller, havia llegat 50 sous censals per a una almoina de pa a distribuir a Cadaqués, i que no hi ha tants pobres, uneix la renda a la 
d’un benefici fundat pel comte d’Empúries a Cadaqués, que tindrà obligació de celebrar 60 misses per dit Sord, 22 agost 1354. G-28 f. 133v-134v

Berenguer Castelló, sagristà de Vilert, firma debitori a Jaume Tassi, escriptor de lletra rodona de Girona, de 50 sous que manquen pagar d’un antifoner santoral, 15 
setembre 1354. G-28 f. 135v-136

Bernat Tomàs, d’Ultramort, firma rebut al bisbe de 7 lliures, soldada d’un any que ha estat al seu servei, 21 setembre 1354. G-28 f. 139
Pere Sella, de Setcases, insta l’absolució d’excomunió per no haver complert certes disposicions testamentàries del seu pare, Pere Sella, 29 agost 1354. G-28 f. 143v-144
Pere Tortosa, draper de Girona, firma rebut al bisbe de 8 lliures 15 sous per 5 canes de burell que li ha venut, 21 octubre 1354. G-28 f. 144v

Pere de Bas, fuster de Girona que treballa el mas Mascardell de Salt, i que ha donat un quinzè de delme a Ramon de Clota, paborde de l’Almoina i un trentè de primícia als 
clergues de Salt, firma debitori de 8 migeres de blat i de 3 sous per llegums venudes en herba, per raó del mateix delme, 2 novembre 1354.

G-28 f. 148v-149

El capítol de la Seu fa procura per al concili provincial a favor de Jaume Albert, prevere de capítol, 4 novembre 1354. G-28 f. 149v-150
Text de l’usatge «Princeps Namque». G-28 f. 150v
Compra de la remença i altres prestacions del mas Martí de Fellines a l’almoina de Cervià, per 30 lliures, 13 març 1354. G-28 foli final, foliat 76
Ramon de Rovira de Cortals, parròquia de Begudà, firma rebut al bisbe de 25 lliures, part de major quantitat que li havia cobrat de firma per la compra del terç del delme 
de Sant Joan les Fonts feta als marmessors de Simó de Balbs, cavaller, 8 maig 1353. G-29 f. 1v

Benvenist Bonjuhe, jueu de Besalú, requereix els marmessors del bisbe Arnau de Mont-rodon que li paguin un total de 174 sous, 8 maig 1353. G-29 f. 2rv



Pere Saurí i Astruc Saurí, clergues conjugats de Girona, i altres, prometen no fer mal a Guillem de Comelles i altres, amb seguretat que ha de durar tres mesos, 9 maig 
1353. G-29 f. 5rv

Guillem, prior d’Olives, firma rebut a Ramon Guerau de Vilafreser de 450 sous, suma en què aquest havia estat condemnat per una sentència arbitral, 10 maig 1353. G-29 f. 6rv

Els marmessors de Castelló Moret, clergue de la Seu, venen a Guillem Bernat de Perles una casa situada a la ciutat de Girona, que és a directe domini de la comanda 
d’Aiguaviva de l’orde de l’Hospital, pel preu de 41 lliures, 11 maig 1353. G-29 f. 7-9

Galceran de Montcorb, oficial, aprova a Berenguer de Boïgues, rector de l’església de Sant Just del Mallol, els comptes de la marmessoria de Pere Guerau i la seva esposa 
Elicsenda, del mateix lloc, amb un romanent de 400 sous, 17 maig 1353. G-29 f. 15rv

Arnau de Vall, hereu de Jaume de Vall de Galliners, atès que el difunt obligà per al compliment dels seus llegats 500 sous censals que rebia a Mallorca, i els altres béns 
seus, promet pagar 200 sous censals de l’herència als marmessors fins a la plena satisfacció de tots els llegats, 20 maig 1353. G-29 f. 17-18

Pamon Arnau, prior dels Predicadors de Girona, firma rebut als marmessors de Pere de Vall, espaser de Girona, de 750 sous en concepte de llegat, 19 maig 1353. G-29 f. 19v-20

Ramon de Biure, prior de Lladó, presenta lletres de l’auditor de la cambra papal que ordenen absoldre’l d’excomunió incorreguda per deute de 400 florins que devia a 
Feraldo i Nicolau Doni, mercaders florentins de la cúria papal, 22 maig 1353. G-29 f. 23rv

L’abat Francesc del monestir de Sant Feliu de Guíxols presenta requisitòria contra Eimeric de la Via, concessionari dels impostos del rei, que pretèn cobrar impostos a Sant 
Feliu de Guíxols, 22 maig 1353. G-29 f. 23v-24v

El bisbe ven o arrenda a Marc de Puig d’Ullà les seves rendes d’Ullà per dos anys, per 100 lliures i 100 migeres d’ordi, 30 maig 1353. G-29 f. 29
Jaume Mateu, rector de Sant Dalmai, promet no fer mal a Berenguer de Capella i altres feligresos seus que s’enumeren, 30 maig 1353. G-29 f. 29
Ramon d’Estanyol, comissari episcopal de pies deixes, aprova els comptes de la marmessoria d’Elicsenda, esposa de Berenguer Almar de Vila-romà, de la que resten 18 
lliures que dit marit ha de lliurar als pobres, 30 maig 1353. G-29 f. 30

Bartomeu Crespià, clergue fill de Bartomeu Crespià, mercader de Girona, aprova els comptes de la seva tutoria, per 76 lliures d’ingressos i 43 de despeses, 1 juny 1353. G-29 f. 34

Galceran de Montcorb, oficial, aprova la marmessoria de Ramon d’Horta, clergue, que inclou una llarga llista de crèdits a realitzar, 1 juny 1353. G-29 f. 34v-35
Alamanda Maçot, excomunicada per haver invadit el palau episcopal a fi de lliberar Bonanat Ullà i Pere Canal, clergues tonsurats, empresonats per haver mort Jaume 
Fresc, carnisser de Girona, insta ser absolta de l’excomunió, 1 juny 1353. G-29 f. 36v-37

Pere Vidal, clergue tonsurat, promet d’estar a la sentència del bisbe en una causa matrimonial que duu contra na Francesca, 1 juny 1353. G-29 f. 37
Francesc Cornill, de la Bisbal, atès que Bernat d’Abellars és obligat a Saurimunda de Bellvespre, monja de Vilanera, en 150 sous d’un violari, assigna a dita Saurimunda 
certa quantitat procedent de la venda del delme de Bellvespre, parròquia de Sant Joan les Fonts, 11 juny 1353. G-29 f. 46rv

Bernat Plantat, cursor papal, firma rebut de dos florins en concepte de provisió de viatge, 12 juny 1353. G-29 f. 47rv
El bisbe, atès que el notari de Rupià no vol viure a aquest lloc, nomena Guillem de Costa, clergue de Foixà, notari de Rupià, 12 juny 1353. G-29 f. 48rv

El bisbe, havent constatat en visita pastoral del monestir de Sant Daniel, que Ermessenda de Vilamarí, sagristana estada, devia una llàntia de plata i altres objectes, i que 
Sibil·la de Vilamarí, priora, ha pres ciris de la sagristia, pren diverses providències per rescabalar la casa, 14 juny 1353, amb protesta de dita Sibil·la f 56.

G-29 f. 53v-54

Beatriu, filla de Pere d’Esponellà, es contracta amb Pere Vidal, flequer de la canònica, per dos anys, per un salari de 50 sous a l’any i el vestit i calçat que necessiti, 17 juny 
1353. G-29 f. 54

Testament de Guillema Llandric, criada de Pere de Soler, beneficiat de Sant Joan de la Seu, que fa diversos llegats i institueix hereva la seva ànima, 19 juny 1353. G-29 f. 57rv

Pere Senyen, de Gualta, promet a la seva esposa Francesca no maltractar-la, ni a ella ni als seus parents, 19 juny 1353. G-29 f. 59
Joan de Toronell, rector de Sant Martí de Toralles, remet a Pere de Bosch, del mateix lloc, tota mena de rancúnies, 21 juny 1353. G-29 f. 60
Jaume de Viladevall, domer de Vilamarí, promet sota multa de 2.000 sous no sortir del palau episcopal, 22 juny 1353; es donaren seguretats mútues de no perjudicar-se 
amb Ramon de Vilert, clergue de la mateixa església f 69v; altres seguretats donades pel mateix f 81 i 89. G-29 f. 61

Ramon d’Estanyol, majordom del bisbe, firma rebut a Ramon d’Arenys, de Vila-romà, de 20 lliures, part del preu pel que li ha arrendat les rendes episcopals del lloc, 4 
juliol 1353. G-29 f. 69



Galceran de Montcorb, oficial, aprova els comptes de la marmessoria de Guillem Salavert, de Girona, per 3.844 sous, que en la seva major part són destinats als pobres, 5 
juliol 1353. G-29 f. 70

Galceran de Montcorb pren possessió per procurador de la capellania de Llorà, 5 juliol 1353. G-29 f. 71-72
Arnau bisbe Galtellinensis dona a la seva neboda Dolça, filla de Pere Tremir, germà seu i mercader de Girona, un llit de posts de pi amb màrfega, amb robes, diversos 
atuells de cuina i mobles, alguns dels quals són a la Bisbal, i diverses quantitats que tenen en comanda els fills de Ramon Tremir, mercader de Girona, als quals també fa 
donació d’objectes de plata, 16 juny 1353.

G-29 f. 74-75v

Ramon de Palol Sabaldòria, cavaller, que ha instituït el benefici de Santa Maria a Palol Sabaldòria, per escriptura de 20 de juny, garanteix al beneficiat la recepció dels 
censos que li ha assignat sobre les rendes que ell mateix rep a Borrassà, 15 juliol 1353. G-29 f. 78v-79

Ramon d’Horta, beneficiat de la Seu i marmessor de Bertran de Bach, canonge, ven a Francesc de Soler, clergue de la Seu, un Codex propi de la marmessoria pel preu de 
27 lliures, 19 juliol 1353. G-29 f. 81v

Galceran de Montcorb, oficial, aprova els comptes de la marmessoria d’Arnau Bover, diaca de Salitja, per valor de 1.798 sous, 26 juliol 1353. G-29 f. 84
Galceran de Montcorb, oficial, aprova la marmessoria d’Arnau Roca, clergue de Sant Jaume de Vilademany, per valor de 3.346 sous, 26 juliol 1353. Al volum es troben 
altres aprovacions de marmessories, que deixem de ressenyar. G-29 f. 84v

Fèlix Paret, domer de Sant Feliu de la Garriga, dona seguretats de no perjudicar Bernat Andreu i altres veïns del lloc, 2 agost 1353; rep altra seguretat f 96v. G-29 f. 88v

Berenguer Company i Guillem Borrassà, pintors, firmen rebut al bisbe de 25 lliures, part del preu d’una obra feta a l’església dels framenors de Girona, 3 agost 1353. G-29 f. 90

Berenguer de Serra, de Franciac, renuncia la batllia dels fruits del benefici de Sant Llorenç de la Seu a Franciac, 7 agost 1353. G-29 f. 91
Raimunda, viuda de Simó de Lloret, senyor del castell de Gironella, que deu a Pere Ferrer, ciutadà de Girona, 400 sous de pensions d’un violari, li cedeix el seu dret sobre 
el quint de la cort reial de Girona, 8 agost 1353. G-29 f. 93rv

El prior i els monjos de Sant Pere de Galligants, dels quals es fan els noms, reben la intimació d’unes lletres de provisió papal de benefici, 10 agost 1353. G-29 f. 94

Francesc Cartí, mestre de gramàtica de la Seu, firma rebut al bisbe de 16 lliures, preu del llibre «Flors sanctorum» que li ha venut, 18 agost 1353. G-29 f. 98v-99
Ponç de Fontsions, d’Ultramort, procurador de Dolça de Viladamat, administradora de Santa Coloma de Matella, firma rebut a Pere de Soler, marmessor de Bartomeu de 
Santa Coloma, domer de Llagostera, de 20 sous en concepte de llegat, 23 agost 1353. G-29 f. 100v-101

Pere de Font, clergue de Mollet, dona seguretats de no perjudicar Bernat i Pere de Riera, del mateix lloc, 27 agost 1353; altres prestacions de seguretat a continuació. G-29 f. 102v

Berenguer Moragues, ciutadà, i Francesc Peradalta, clergue de Girona, marmessors de Guillem Bernat Manerca, manescal de Girona, liquiden amb Mateu Sabrugada, 
sabater de Castelló, certs deutes de la marmessoria, 31 agost 1353; liquidació de la marmessoria de dit Manerca i de la seva esposa Guillema per 4.710 sous f 118v-119.

G-29 f. 107v-108

El bisbe, que ha obligat els homes d’Ultramort a treballar en la fortificació de Rupià, declara que no entèn perjudicar-los en la franquesa que tenen de no haver-hi de 
treballar, 10 setembre 1353. G-29 f. 114v

Bernat d’Estanyol, clergue marmessor de Pere d’Espolla, clergue de la Seu, ven a Bernat Rossinyol, domer de Palafolls, una casa situada prop de la torre de Gironella, pel 
preu de 61 lliures, 11 setembre 1353. G-29 . 115v-116 i 117v

Publicació al monestir de Sant Daniel d’ordre del bisbe, que mana menjar juntes les monges al refectori, 9 setembre 1353. G-29 f. 116v-117
Francesc Raedor, de Rupià, es lloga amb Bernat de Banyoles, barber de Girona, per treballar a la seva barberia, amb tracte de rebre un terç dels ingressos de la botiga, i 
donar 100 sous per aliments, 13 setembre 1353. G-29 f. 120

Bernat Miquel, clergue tonsurat, promet constituir-se pres dins el palau episcopal en el termini de 10 dies, 14 setembre 1353. G-29 f. 121
Pere Costa, procurador de Francesc de Cervià, i Ramon Costa, saig del mateix, insten l’absolució d’excomunió incorreguda per haver pres les armes d’un clergue, 14 
setembre 1353. G-29 f. 122

Testament de Bonanat Veray, clergue de la Seu, que institueix hereva l’obra de la Seu, 24 setembre 1354. G-29 f. 124-125
Jaume Maçot, procurador de Felip de Boil, paborde de desembre de la Seu, autoritza Francesc de Santdionís, ciutadà de Girona, a establir cinc feixes pròximes a la 
resclosa del rec del molí de Figueroles de Güell de Girona, a condició de rebre’n un sisè dels censos, 5 setembre 1353. G-29 f. 130-131v



Narcís d’Aulina, clergue tonsurat de Girona, es contracta com a escuder del bisbe Arnau Galtellinensis, 4 octubre 1353; semblant contracte de Bartomeu Quintana, de 
Cervià f 140. G-29 f. 133

Fra Bernat de Rovira, prior del monestir de Ridaura, obligat a pagar a la cambra papal 60 lliures per la col·lació del priorat, taxat en 120 lliures, promet pagar-ne 30 abans 
de la festa de Reis, 15 octubre 1353. G-29 f. 139rv

Guillem Fel i Berenguer Castelló, d’Ultramort, firmen rebut al bisbe de 10 lliures, indemnització per un edifici on tenien palla que fou cremada en ocasió de guerra entre 
els homes del castell de Rupià i els del comtat d’Empúries, 19 octubre 1353. G-29 f. 141v

Publicació d’excomunió de Berenguer Ripoll, domer de Santa Maria de Castelló, per no donar possessió d’un benefici conferit pel papa, 20 octubre 1353. G-29 f. 143v-144v

El bisbe declara que la cura d’ànimes de l’hospital de la Seu pertoca al claver de la mateixa seu, 2 novembre 1353. G-29 f. 146v-147
El bisbe confirma a Bernat de Verdaguer la notaria episcopal, que ha servit durant més de 25 anys, i l’autoritza a tenir la rectoria de l’hospital de la Seu junt amb la doma 
de Sant Gregori, 3 novembre 1353. G-29 f. 148

Guillem de Roca, procurador del bisbe, composa amb Simó de Caselles, hostaler de Girona, en 15 lliures la manlleuta de 50 lliures prestada per aquest a Jaume Mascaró, 
clergue de Banyoles i trencada per dit Mascaró, 2 novembre 1353. G-29 f. 148rv

Bonanat Veray, sotscol·lector de la cambra papal, firma rebut a Guillem Pedrera, batlle de Bàscara, de 2.000 sous de béns que havien estat del bisbe Arnau de Mont-
rodon, 9 novembre 1353. G-29 f. 155

Guillem Bernat de Perles, majordom episcopal, firma rebut a Joan Cervià, ciutadà de Girona, de 400 sous en concepte de foriscapi del mas dit de Peralta o Bisbal, del pla 
de Girona, 10 novembre 1353. G-29 f. 157v

Bernat de Sant Pau, de Rupià, i Antoni Púbol, d’Ultramort, procuradors dels homes que s’enumeren d’Ultramort, firmen rebut a Jaume Ferrer, prevere de capítol de la 
Seu, de 800 sous, part de major suma de béns confiscats als homes de Parlavà i adjudicats a ells, 14 novembre 1353. G-29 f. 161rv

Diversos veïns del Castell d’Aro cabreven a Guillem Albert, beneficiat de la capella del mateix castell, les seves possessions, 3 setembre 1353. G-29 f. 166v-168v
Ramon d’Estanyol, col·lector de llegats per injúries incertes, firma rebut als marmessors de Ferrer d’Olivera, domer de Peratallada, d’11 lliures, a distribuir entre els 
pobres, 26 novembre 1353. G-29 f. 171v

El procurador de Pere, abat de Sant Pere de Galligants i senyor de la casa de Pomas de Torroella de Mont-ras, que satisfà 120 sous anuals al benefici fundat per Guillem de 
Castell, senyor estat de la mateixa casa a l’altar de Sant Jaume de Mont-ras, presenta el titular del benefici, 29 novembre 1353. G-29 f. 174v-175

Pere Torroella, diaca de Sant Cebrià dels Alls, promet sota pena no jugar ni induir a jugar, excepte a escacs, 4 desembre 1353. G-29 f. 175rv
Arnau Candell de Rupià, tutor de Bernat de Planills, fill de Bernat de Planills, fill de Guillem de Planills de Cassà de Pelràs, atès que dit Guillem de Planills havia llegat 400 
sous per comprar renda perpètua per a un aniversari a celebrar a Cassà, assigna a aquest fi 10 sous censals que es reben al mas d’Om de Cassà, 4 desembre 1353; altra 
assignació de 300 sous f 177.

G-29 f. 176rv

Testament de Francesca, viuda de Pere Gironès, cuirater de Girona, que institueix hereu Nicolau de Font, clergue de la Seu, 5 desembre 1353. G-29 f. 179rv
Guillem Boixeda, lloctinent de batlle d’Olot, lliura presoner al bisbe Gabriel Escubós, domer d’Olot, 11 desembre 1353. G-29 f. 181v
El bisbe aprova als marmessors de Guillem d’Horta, clergue, els comptes de la marmessoria que pugen a 5.640 sous, de la qual s’enumeren crèdits pendents, 13 desembre 
1353. G-29 f. 182rv

Testament de Guillem de Tria, de Cogolls, que institueix hereu el seu fill Pere, 2 gener 1354. G-29 f. 190rv

Pere de Bordils, fill i hereu de Bonanat de Bordils, draper de Girona, fa cessió de 72 sous a Joan Ullà de Bellcaire, que li havia pagat un deute, 2 gener 1354. G-29 f. 191rv

Fra Arnau Tremir, bisbe Galtellinensis, confereix a Narcís Tremir, clergue de Girona, una canongia vacant de l’església Galtellinensis, 11 desembre 1353. G-29  2, reiterat f. 193-

Pere Albert, sotsveguer de Besalú, reconeix a Galceran de Montcorb, oficial, que ell mai ha intervingut contra Pere de Casadevall i Pere de Lledó, obrers de Maià, a 
propòsit de l’elecció d’obrers en aquesta parròquia, i rep l’absolució d’excomunió incorreguda, 25 desembre 1353. G-29 f. 194v-195

El bisbe Berenguer d’Anglesola intima a tots els confessors de la diòcesi l’ordre de no absoldre pecats reservats, ni al papa ni a ell mateix, amb redacció que cita Cató, s.d. G-29 f. 196

El bisbe Berenguer d’Anglesola, electe i confirmat de Girona, publica de nou constitucions sinodals sobre la vida i costums dels clergues, s.d. G-29 f. 197-198
Actes notarials de celebració de sínode, 13 i 18 d’abril i 3 maig 1386. G-29 f. 199rv



Elicsenda, filla de Guillem Pere de Feixes, de Salt i esposa de Pere Ferrer d’Aiguaviva, reconeix ser dona pròpia de Berenguer de Roca, beneficiat de la Seu, 7 gener 1354; 
s’ometen altres reconeixements semblants. G-30 f. 1v-2

Francesc Savarrés, banquer de Girona, promet pagar dintre cert termini 100 reals que deu a Pere Fuyà, mercader de Girona, i assigna a aquest fi una porció canònica que 
rep a la Seu, 9 gener 1354. G-30 f. 4

Ramon de Juià, cavaller, excomunicat per haver impedit de posar una campana al campanar de Sant Esteve de Guialbes, insta l’absolució, 10 gener 1354. G-30 f. 5v

Jaume Cley d’Albons s’obliga a pagar 50 sous en concepte de composició de sacrilegi per injúria feta a Arnau Albagés, clergue d’Albons, 10 gener 1354; semblant obligació 
fa Andreu Foixà, saig d’Albons. G-30 f. 5v-6

Liquidació de la marmessoria de Ramon de Clos, clergue de la capella de Sant Miquel d’Anglés, per 1.452 sous, amb dotació d’un aniversari, 10 gener 1354. G-30 f. 6-7

Antoni Masaler, capellà de Valveralla, firma rebut a Jaume, fill de Berenguer Jaume, del mateix lloc, de 30 sous per l’eixorquia de Dolça, esposa d’aquest, 11 gener 1354. G-30 f. 7v

Execució de gràcia papal de canongia i sagristia de la Seu a favor de Pere de Sant Marçal, clergue de Sant Papul i protonotari papal, 16 gener 1354; es pren en nom seu 
possessió del castell de Solius f 24-25. G-30 f. 11-12v

Execució de gràcia papal per la que es concedeix a Jaume de Trilla, ardiaca de la Selva, de poder rebre les seves rendes mentre estigui al servei personal de Jaume, fill del 
comte Pere de Ribagorça i canonge de Barcelona, 13 gener 1354. G-30 f. 13v-14v

Francesc de Camós, domer de Sant Vicenç de Camós, promet a Francesc de Casals, clergue de la Seu, escriure un Breviari manual segons la lletra de la que ha donat 
mostra, pel preu de set lliures i mitja, 23 gener 1354. G-30 f. 20rv

Procés fet per Bernat d’Hort, rector de la capella de Santa Maria de Marcús de Barcelona, sobre execució de sentència papal a favor de Bernat i contra Berenguer de 
Bellveí, 27 gener 1354. G-30 adern entre f. 23  

Els marmessors de Castelló Sunyer, rector de Dòrria a Urgell, atès que Guillem Pere, de Fortià, li devia 2.484 sous, deute que es composà en 900 sous, tot i que el bisbe 
anul·là posterirment la composició en vista a dotar un benefici a Fortià, que havia instituit el mateix Castelló Sunyer, aproven una nova composició feta pel bisbe, 29 gener 
1354; adquisició de cens per al benefici f 79v80v.

G-30 f. 26-30v

Les monges de Sant Daniel accepten la presentació feta pel bisbe en virtut de costum que li permet de fer-ho a l’inici del pontificat, de Bartomeua, filla de Pere Otger, 
cavaller, 30 gener 1354. G-30 f. 32-33

Guillem de Maçana de Vall, de Vilablareix, firma rebut a Ramon d’Estanyol, majordom del bisbe, de 110 sous, preu de palla comprada per al bisbe, 6 febrer 1354; altre 
rebut per palla f 87v. G-30 f. 36

Pere de Puig, obtentor d’un benefici fundat per mestre Tomàs, mestre de gramàtica de la Seu, estableix una terra pròpia del mateix, situada a Cabanes, 27 febrer 1354. G-30 f. 47-48

Aprovació de la marmessoria de Simó de Cors, laic d’Hostoles, que puja a 240 lliures, amb resum de crèdits pendents, 1 març 1354. G-30 f. 50v-54
El bisbe, atès que Jaume Tomàs, rector de Sant Martí del Castellar, ha assignat al benefici que obtenia un tros de terra situat a la mateixa parròquia que és a directe 
domini del monestir d’Amer, aprova la donació, 4 març 1354. G-30 f. 55rv

Bernat de Cruïlles firma rebut a Ramon d’Estanyol, majordom del bisbe, de 2.000 sous, que li són lliurats d’ordre d’aquest, 4 març 1354. G-30 f. 56v

Composició mútua de deutes feta entre Simó Aldrich, rector estat del Mercadal, i Pere Ferrer, domer de la mateixa església, feta per mitjà d’arbitratge, 4 març 1354. G-30  56v-58 i bifoli so

Jaume de Cornellà, clergue de Cornellà, promet no fer mal a Guillem de Pla, dit Capdeferro, de la mateixa parròquia, 6 març 1354; altra seguretat entre laics f 61. G-30 f. 60v

Berenguer Carbonell, d’Espinavessa, renuncia el mas Casademont del mateix lloc, que té pel benefici de Sant Ponç de Sant Llorenç de la Muga, 12 març 1354. G-30 f. 64rv

Pere Domènec, de Palau-sator, i Pere Moyó, de Peratallada, firmen rebut a Ramon d’Estanyol, majordom del bisbe, de 14 sous 4 diners de despeses per conduir pres 
d’Hostalric a Girona Bernat Serra, clergue, 12 març 1354. G-30 f. 65v

Testament de Bernat de Soler, de Monells, que institueix hereu el seu fill Pere, 20 març 1354. G-30 f. 67v-68v
El bisbe, atès que Eimeric de la Via, ciutadà de Girona, ha venut a Guillem de Camps de Montfullà els terços i lluïsmes de certes terres de Montfullà que es tenen en feu 
pel bisbe, fatiga la venda per 650 sous, 10 març 1354. G-30 f. 70v-71



Jaume Ermengou, batlle de Paret Rufí, firma rebut al majordom del bisbe de 250 sous de salaris per treballs fets al castell del lloc, 26 març 1354. G-30 f. 72
Arnau Vendrell, de Fornells, fa donació a l’altar de Sant Cugat de Fornells, i a Francesc de Campollonguell, clergue del mateix altar, de 32 sous 2 diners de violari que rep 
de Bonanata de Fornellets, parròquia de Fornells, 27 març 1354. G-30 f. 74rv

Pere Saurí i Astruc Saurí, clergues de Girona, prometen no fer mal a Guillem de Comelles, i altres de Girona, 31 març 1354. G-30 f. 76rv
El bisbe nomena Mateu Clarà, clergue de Girona, notari per a escriptures corresponents a la dignitat episcopal, 15 abril 1354. G-30 f. 85
Jaume Barrat, clergue de Girona, remet a Arnau de Camps, ciutadà de Girona, certes injúries rebudes i promet no fer-li mal a ell i a altres persones que s’enumeren, 22 
abril 1354. G-30 f. 88v- 90

Ramon d’Estanyol, beneficiat de Sant Pere i Pau de la Seu, firma rebut a Bernat Rossinyol, domer de Palafolls, d’un calze de plata d’un marc de pes que havia estat del 
bisbe Gilabert de Cruïlles i que tingué més tart Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina del Pa, 20 abril 1354. G-30 f. 90v

El capítol de la Seu firma rebut al bisbe, com a marmessor del bisbe Gilabert, de 100 florins d’or deixats per a una capella, 20 abril 1354. G-30 f. 91v-92
Bernat Gubau, claver de Riudellots de la Selva, promet no fer mal a Pere Marquès i Astruc Marquès de Quart, 28 abril 1354. G-30 f. 107v-108
Cabrevacions de Salitja a favor de l’obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la Seu, 24 abril 1354. G-30 f. 11v-113

Raimunda, viuda de Pere Parrí, bracer de Girona, firma rebut a Bernat de Camós, prevere de capítol de la Seu, de 60 sous rebuts en concepte de salari, 2 maig 1354. G-30 f. 115v-116

Ponç Arnau, notari de Foixà, estableix la notaria a Guillem de Costa, domer del mateix lloc, 16 maig 1354. G-30 f. 122
Berenguer Sacoma, clergue de la Seu, defineix a Jaume Ferrer, prevere de capítol, les qüestions derivades del bací de l’obra de la Seu que havia tingut, 20 maig 1354, amb 
definició general de deutes f 123; rebé de dit Ferrer definició semblant f 140v. G-30 f. 122v

El bisbe, atès que Berenguer Vall-llosera de Palau-sator i altres, li deuen 900 sous pel sacrilegi comès fent violència contra Bernat Provençal, sagristà de Palau-sator, mana 
intimar la seva excomunió, que és publicada el 17 juliol 1352. G-30  26-131, quadern 

Ramon de Plegamans, veguer de Girona, reconeix a Ramon d’Estanyol, majordom del bisbe, haver pres injustament penyores a homes de la Bisbal, i insta ser absolt 
d’excomunió, 17 maig 1354. G-30 f. 134v-136

Gilabert de Cruïlles, senyor de Peratallada, atès que el bisbe ha donat 10.000 sous perquè no hagués d’anar a l’expedició reial a Sardenya, promet, juntament amb la seva 
mare Constança no anar-hi, i obliga a aquest fi el seu lloc de Sant Cebrià; promet també procurar la venda dels béns de la seva esposa Elvira, situats a la muntanya de 
Camprodon i al vescomtat de Bas a fi de pagar deutes pendents, 20 maig 1354.

G-30 f. 136v-137

Jaume Ferrer, marmessor de Bernat de Balbs, prevere de capítol, firma rebut a Francesc de Cervià de 35 florins d’or de despeses d’una causa duta entre els dos, 20 maig 
1354. G-30 f. 137v

Bertran, bisbe de Senez i nunci del papa, firma rebut a Jaume Maçot, prevere de capítol, de 80 florins, en concepte de provisió de viatge a través del bisbat, que durà deu 
dies, 25 maig 1354; Ramon de Galencio, sergent d’armes del papa, firmà rebut de 20 florins. G-30 f. 143

Els procuradors de Bonanat de Pont, obtentor del benefici fundat per Arnau Adroher a la Seu, firmen rebut a Ramon de Clota, paborde de l’Almoina del Pa de diverses 
escriptures que es resumeixen, referents a béns del benefici situats a Salitja i Estanyol, 26 maig 1354. G-30 f. 145-147v

Testament de Joan Gener, clergue de la Seu, que institueix hereus els pobres, 27 maig 1354. G-30 f. 148v-150
Presentació al bisbe, pels procuradors de Fulcó Périer, col·lector de la cambra papal, de butlla adreçada als arquebisbes de Tarragona i Saragossa i als seus sufraganis, que 
els autoritza a conferir beneficis reservats a la Santa Seu de valor inferior a 15 lliures, 28 maig 1354. G-30 f. 150v-151v

Pere d’Hostoles, colteller de Girona, ven al bisbe un captiu, de nom Haçen Boniaiuvia, batejat amb el nom de Joan, pel preu de 45 lliures, 27 maig 1354. G-30 f. 192
Berenguer Arenys, de Vila-romà, firma rebut a Ramon d’Estanyol, majordom del bisbe, de 100 sous, salari seu d’un any, 26 maig 1354; Jaume de Puig, d’Amer, rebé pel 
mateix concepte 60 sous. G-30 f. 153v

El bisbe i el capítol confirmen la institució que havia fet Felip de Boil, paborde de desembre de la Seu, de Pere Roig, clergue, com a batlle de la seva pabordia, 4 juny 1354. G-30 f. 161

Guillem de Camps, de Montfullà, que ha comprat a Eimeric de la Via, ciutadà de Girona el directe domini d’unes feixes que té, situades a Montfullà, atès que el bisbe com 
a senyor del castell de Rupià no li vol donar la firma, les cabreva al mateix bisbe, 13 juny 1354. G-31 f. 1-2v

Fra Arnau d’Estanyol, lector de la casa del Carmel de Lleida, ven a Bernat de Camós, prevere de capítol de la Seu, una Summa Hostiensis per 15 lliures, 3 juny 1354. G-31 f. 3rv



Havent Berenguer Porcell, de Riudarenes, fet cessió dels seus béns davant l’oficial per pagar els seus creditors, se li dona com a curador dels béns Joan Tort, del mateix 
lloc, 13 juny 1354. G-31 f. 4rv

Andreu Oliba, saig de la cúria de l’oficialat, firma rebut a Ramon Albert, prevere de capítol de la Seu, de 60 sous de salari per haver portat a les esglésies de l’ardiaconat de 
Besalú unes lletres sobre l’execució de la dècima triennal concedida al rei d’Aragó, 14 juny 1354. G-31 f. 5

Ramon Andreu, clergue de Girona, promet no fer mal a mestre Guerau, cirurgià de la mateixa ciutat, 19 juny 1354. G-31 f. 7v
Gilabert de Cruïlles, senyor de Peratallada, atès que el bisbe li ha donat 10.000 sous perquè no anés a l’expedició de Sardenya, li fa homenatge i li ven a carta de gràcia el 
seu lloc de Sant Cebrià, 28 maig 1354. G-31 f. 10v-11

Ramon de Clota, paborde de l’Almoina del pa, firma rebut a Martí Oller, de Brunyola, de 1.307 sous per dues pagues de la venda o arrendament que li ha fet de les rendes 
de dita almoina a Brunyola, 28 juny 1354. G-31 f. 14v

Havent Guillem Basset fet cessió de béns per pagar els seus creditors, rep de l’oficial com a tutor Bernat Cervià, draper de Girona, 3 juliol 1354. G-31 f. 18rv
El bisbe ven a Bernat Turrit, manescal de Girona, un captiu de nom Joan, dit abans de batejar-se Haçem Boniaiumia, que havia comprat a Pere d’Hostoles, colteller de 
Girona, pel preu de 50 lliures, 8 juliol 1354. G-31 f. 21rv

Castelló de Puig, de Terrades, procurador de Berenguer de Palau, fill de Jaume de Palau cavaller i hereu de Pere de Palau, cavaller, atès que Berenguer de Palau i altres 
havien reconegut tenir en comanda per Guillem Baulomar, i altres marmessors de dit Pere de Palau con llibres en pergamí de les Decretals i altres objectes de la 
marmessoria, estimat tot a un valor de 6.000 sous, dels quals resten 1.000 sous, cedeixen la darrera suma a fi de comprar una casa i hort per al benefici instituit per dit 
Pere de Palau a l’altar de Sant Llorenç del seu castell de Terrades, 8 juliol 1354.

G-31 f. 22v-24

Pere Saló, sagristà, i Guillem Cavaller, Andreu Duran i Francesc de Vall, domers de Celrà, firmen rebut als marmessors de Jaume de Roca, capellà de Sant Feliu de Girona, 
de 60 lliures, llegades en vista a instituir un aniversari a Celrà, 14 juliol 1354. G-31 f. 27rv

Bernat de Prat, domer, i Francesc Serra, diaca de Montagut, prometen no fer-se mal mútuament, 15 juliol 1354. G-31 f. 28
Testament de Guillem Oliver d’Estany, domer de Cervià, que fa diversos llegats, entre ells un de 50 sous per comprar un mantell per a la imatge de Santa Maria de Bordils, 
i institueix hereus els pobres, excepte els religiosos, 15 juliol 1354. G-31 f. 29- 30

Els hereus de Berenguer de Coma, Agnès, viuda de Jaume de Lausana, físic, i Guillema, viuda de Jaume de Tordera, tots de Banyoles, aproven els comptes de les 
marmessories dels mateixos, 7 juliol 1354. G-31 f. 35v

Execució de dispensa matrimonial papal a favor de Pere Saló i Guillema de Pou, de Bordils, per consanguinitat en quart grau, 24 juliol 1354. G-31 f. 43v-44
Execució de lletres papals que concedeixen a Jaume d’Aragó, fill de l’infant Pere comte de les muntanyes de Prades i Ribagorça, de poder obtenir les rendes de la seva 
prebenda tot i ser absent, 30 juliol 1354. G-31 f. 44v-45

El bisbe firma a la universitat dels homes de la Bisbal rebut de 115 lliures, part de quantitat major corresponent al dit lloc en una talla feta als llocs del bisbe, 7 agost 1354. G-31 f. 47v

Bernat de Verdaguer, hospitaler de l’hospital de la Seu, enumera els ingressos que pertoquen al dit hospital, que provenen del castell de Palagret de Celrà pels anys 1348-
1352 i firma rebut a Ramon Masó, clergue procurador de Guillem de Torrelles, paborde de juny a la Seu, de 704 sous romanents a pagar, 13 agost 1354.

G-31 f. 53-57v

Ramon Cerdà, de Girona, promet sota pena no cohabitar amb Sibil·la, filla d’en Blanquer de Madremanya, 20 agost 1354. G-31 f. 64
Galceran de Montcorb, oficial, aprova la marmessoria de Guillem Bernat de Fontroser d’Aiguaviva, per valor de 2.823 sous, 22 agost 1354. G-31 f. 68rv
Guillem de Roca, fiscal del bisbe, firma rebut de les persones de Bonanat de Valldemia, sagristà de Madremanya, Francesc Cor, sagristà de Pedrinyà, i altres clergues que li 
han estat lliurats presoners pel batlle de Rupià, 2 setembre 1354. G-31 f. 72v

Bernat Bonavir, beneficiat de Sant Vicenç de Besalú, promet no fer mal a Bernat de Feum, d’Ausinyà, 2 setembre 1354. G-31 f. 73v
Testament de Ramon Masó, beneficiat de la Seu, que institueix hereva la seva ànima i, per un terç, donzelles a casar, 2 setembre 1354. G-31 f. 75v-76

Testament d’Elicsenda Alió, viuda d’en Alió, saig dels jurats de Girona, que institueix hereva Maria, filla de Pere d’Església, causídic de Girona, 17 setembre 1354. G-31 f. 85v-86v

Berenguer Sunyer de Vilanna, firma rebut al bisbe de 100 sous, salari seu d’un any com a nunci episcopal de Paret Rufí, 23 setembre 1354; a continuació, Berenguer 
Moner de Fornells firma semblant rebut per 80 sous, salari seu de mig any per treballar al molí del mateix lloc. G-31 f. 89v

Pere Quintanes, clergue de Sant Feliu de Boada, promet a Guillem Català i altres habitants de Pantaleu, de la mateixa parròquia, no fer-los mal, 24 setembre 1354. G-31 f. 90



Berenguer Batlle, beneficiat de Sant Miquel de Fluvià, reconeixent haver sembrat moltes discòrdies, promet sota pena viure cinc anys fora de Sant Miquel i de tot el 
comtat d’Empúries, 24 setembre 1354. G-31 f. 90v-91

Bernat Celrà, prior, i altres clergues de Santa Maria de Bellcaire, a fi de poder comprar ornaments per a la seva capella, disposen que cada nou clergue, en prendre 
possessió, doni 30 sous a aquest fi, 24 setembre 1354. G-31 f. 91v-92

El domer i el sagristà de Sant Llorenç de la Muga prometen no fer mal a altres clergues de la mateixa església que s’enumeren, 25 setembre 1354. Altres seguretats 
semblants f 94rv, 107, 119v-120, 189. G-31 f. 92v-93

El bisbe firma a Jaume de Cornellà, cavaller, rebut del foriscapi corresponent a la meitat del delme de Sales, 29 setembre 1354. G-31 f. 97

Els procuradors de diversos homes de Rupià, Parlavà i Ultramort que s’havien fet fermances de Jaume Ferrer, prevere de capítol en un deute de 6.000 sous que tenia a 
Guillem de Santmartí, draper de Girona, per roba comprada, cedeixen al bisbe els seus drets sobre la marmessoria de dit Jaume i firmen rebut dels 1.800 sous que havien 
satisfet per raó de la seva fermança, 29 setembre 1354; el bisbe firmà rebut de la quantitat als ferialers de la Seuf 124v-125.

G-31 f. 98-99

Testament de Ponç de Sant Vicenç, canonge de la Seu, que institueix hereva l’obra de la Seu, 7 octubre 1354. G-31 f. 104-105
Jaume Massot, sotscol·lector de la cambra papal, firma rebut a Ramon, prior d’Ullà, de 20 lliures, part de les rendes del primer any, que ha de satisfer a la mateixa cambra, 
8 octubre 1354. G-31 f. 105v

Dalmau Corona, canonge de Sant Feliu de Girona, procurador de Jaume, abat de Montserrat amb poder de constituir i remoure aplegadors, revoca la procura de Guillem 
Bells de Figueres, 10 octubre 1354. G-31 f. 108v

Guillem Miró, comprador del duc de Girona, ven a Arnau, bisbe Galtellinensis 69 somades de llenya procedents de Montnegre, pel preu de 57 sous, 11 octubre 1354. G-31 f. 109rv

Joan de Forges, canonge de Lincoln i procurador del cardenal Hug de Sant Llorenç in Damaso, ardiaca d’Empordà, domer de Castelló i capellà de Santa Llogaia d’Àlguema, 
aprova els comptes de Bernat de Bosch, procurador seu a Girona, que pugen a més de 168 lliures anuals, 13 octubre 1354. G-31 f. 110-111

Bartomeu Pere, cursor papal, firma rebut al majordom del bisbe de dos florins, 13 octubre 1354. G-31 f. 111v

El bisbe firma rebut a Nicolau Martí de Peralada de 10 lliures, foriscapi del delme d’Olives de Peralada que ha comprat a Berenguer Batlle, donzell, 18 octubre 1354. G-31 f. 115

Narcís Barceló, ferrer de Girona, firma rebut a Ramon Albert, prevere de capítol de la Seu, de 51 lliures, part d’una major quantitat que li devia per les reixes de l’altar de 
Sant Miquel de la mateixa església, 31 octubre 1354. G-31 f. 132

Els marmessors de Ramon de Beuda, clergue de Girona, venen al bisbe com a privada persona una casa i jardí que afronta a orient amb el jardí del castell de Gironella, i 
fins a la portella del mur de Girona prop de l’església de Sant Cristòfol, per 600 sous, 31 octubre 1354. G-31 f. 132-133

Jaume de Viladevall i altres homes propis de l’almoina del Vestuari de la Seu, obligats a la talla de 30.000 sous promesa pel bisbe i el capítol per a l’expedició reial a 
Sardenya, prometen pagar-la amb protesta de ser contra les seves llibertats, 5 novembre 1354. G-31 f. 137v

Berenguer de Paba dona a l’altar de Sant Joan de la parroquial de Peralada 50 lliures que li deu Pere de Costa, de Vic, 12 novembre 1354. G-31 f. 139v
Gaufred Truc i Mateu Lleonart, cursors papals, firmen rebut al bisbe de 19 florins de Florència, per portar a la cúria papal Joan Deuslinayla, cavaller de Besançon acusat pel 
bisbe de falsificació de lletres papals, 13 novembre 1354. G-31 f. 140

Simó Gonsalves i García Eximinis, il·luminadors de lletra rodona, prometen a Ramon Albert, obrer de la Seu, fer un epistoler, un evangelister i les profecies i passions i els 
evangelis de Nadal i Epifania, per 15 lliures, 25 novembre 1354. G-31 f. 145v

Pere Rossell, administrador de l’hospital d’Hostalric, firma rebut a Galceran de Montcorb, prevere de capítol i oficial, de 78 sous i tres llibres, un de paper i dos de 
pergamí; d’aquests un comença «ad Dominum cum tribularer», i l’altre comença «nos parlons» i acaba en el primer foli «alegresse»; el de paper comença «nay lo 
maestre», llibres que havien estat de Berenguer de Marata, de l’orde del Temple, llegats a l’esmentat hospital, 29 novembre 1354.

G-31 f. 148

Francesc de Pou, clergue de Navata, es lloga per un any al servei del bisbe Arnau Galtellinensis, 3 desembre 1354. G-31 f. 149

Vidal de Canal, d’Aiguaviva, de 14 anys d’edat, i Bartomeua, filla de Bernat Solà, de la mateixa parròquia, interrogats per Galceran de Montcorb, oficial, reconeixen haver 
contret esponsals, però declaren no voler contreure matrimoni, raó per la qual l’oficial declara nuls els referits esponsals, 5 desembre 1354.

G-31 f. 150rv

Ramon Albert, prevere de capítol de la Seu, firma rebut a l’abat Arnau de Banyoles de 32 lliures, preu d’un mul que li ha venut, 11 desembre 1354. G-31 f. 154v
Testament de Guillem Esteve, beneficiat d’Estanyol, que elegeix sepultura a Vilablareix i institueix hereu l’hospital nou de Girona, 18 gener 1355. G-31 f. 178rv



Bernat Bedós, capellà de l’església de Sant Feliu de Guíxols, firma rebut a Blanca, viuda de Bonanat Colobran, argenter de Girona, de 5 sous d’espoli, que li devia per haver 
mort dins de la seva parròquia, 24 gener 1355. G-31 f. 181

Elicsenda de Pujada, de Sant Iscle de Colltort, promet no trobar-se amb Pere de Coromina, de la Cot, en llocs suspectes, 4 febrer 1355. G-31 f. 184
Francesc de Masó, hospitaler de l’hospital de Camprodon i Guillem Sunyer, procurador de la caritat comú de la mateixa vila, firmen rebut als cònsols de Camprodon de 
4.500 sous, llegats per Guillem de Nou, 4 febrer 1355; el bisbe rebé d’aquesta quantitat 2.900 sous destinats a pies causes f 185. G-31 f. 184rv

Els marmessors de Gispert Fulcarà, sagristà segon de la Seu, dipositen a la mateixa seu la resta de 13.983 sous de la marmessoria, després d’invertir d’acord amb el 
testament certes quantitats que s’enumeren, 4 febrer 1355. G-31 f. 185rv

Ademar de Trilles, prior de Sant Tomàs de Fluvià, ven a Arnau de Mont-rodon, clergue de Girona, 35 sous de violari pel preu de 12 lliures 5 sous, 11 febrer 1355. G-31 f. 198-201

El bisbe fa procura a favor de Bernat Guillem de Foixà, Bernat Frigola, batlle, Pere Malver, de la Bisbal i Guillem Pagès, batlle de Rupià, per demanar a Francesc de Cervià la 
potestat del castell de Juià, 5 novembre 1354. G-32 f. 1rv

Dalmau d’Església, obtentor del benefici de Santa Marta de la Seu fundat per bisbe Bernat de Vilamarí, firma rebut al bisbe de 150 sous per la pensió que fa el prelat al 
seu benefici, 30 octubre 1354. G-32 f. 4

Testament de Guillem Bernat de Perles majordom del bisbe, que elegeix sepultura a la Seu i institueix hereus els pobres i les donzelles casadores, 10 novembre 1354. G-32 f. 7-8

Guillem de Vila, capellà de Sant Feliu de Girona, publica una disposició del bisbe presa a instància dels monjos de Sant Pere de Galligants que s’enumeren, de prendre 
informació sobre les porcions monàstiques que s’hi han de donar, 27 octubre 1354. G-32 f. 8v-9

El bisbe i el capítol, atesa la norma de tenir metge que rebi porció canonical, disposen que, si aquest s’absenta de la ciutat de Girona, no en pugui gaudir, 19 setembre 
1354. G-32 f. 9rv

Berenguer Malech, rector de Santa Maria de Rocacorba, comissiona Ramon Escolà, clergue, per anar per les parròquies, anunciar indulgències i postular a favor de 
l’esmentada església, 20 novembre 1354; a continuació, dit Escolà promet complir fidelment l’ofici. G-32 f. 10v-11

Arnau Castell, clergue, rector, Guillem Busquets, Pere Xungla, Pere Marcó, Guillem Gilabert i altres veïns de Sarrià aproven a Barceló Esteve i Esteve de Font els comptes 
de l’obra que han donat en mà de Nicolau de Font, clergue de Girona, 2 desembre 1354. G-32 f. 17v-18

Guillem Bernat de Perles, majordom del bisbe, firma rebut als homes de Vila-romà de 13 lliures 15 sous que ha lliurat el batlle Ramon d’Arenys, en concepte de part de la 
talla que es fa entre els homes dels llocs del bisbe, 16 desembre 1354. G-32 f. 19v-20

El capítol de la Seu fa procura a favor de Jaume Albert, prevere de capítol, per al concili provincial, 4 novembre 1354. G-32 f. 20v-21v
El bisbe firma a Guillem Pedrera, batlle de Bàscara, rebut de les 10 migeres de blat de cens que aquest li fa, 22 desembre 1354. G-32 f. 23v
Joan Royç, canonge de la Seu, jura observar els estatuts de la mateixa església, 9 gener 1355; a continuació, Joan Roderic, canonge, jura que farà l’ofici de la seva pròpia 
canongia. G-32 f. 25v

Tortosa de Queixàs, draper de Girona, firma rebut al bisbe de 145 lliures que li devia per robes i pells adquirides, 20 gener 1355. G-32 f. 26v-27

Caterina, viuda de Francesc de Cartellà, corredor de Girona, firma al bisbe definició general de deutes per raó de treballs de sederia que ha fet, 4 febrer 1355. G-32 f. 29

El capítol de la Seu, atès que l’infant Pere es proposa d’assistir al concili provincial, fa procura a favor de Jaume Albert, prevere de capítol, per als afers que l’infant 
proposarà, 9 febrer 1355; el capítol ratificà les determinacions del concili f 32v; el bisbe féu procura a favor de l’arquebisbe i de tots els assistents al concili f 33rv.

G-32 f. 30rv

Guillem de Roca, procurador fiscal del bisbe, intima a l’abat Pere de Sant Pere de Galligants una lletra del bisbe sobre satisfer les porcions, 4 octubre 1354. G-32 f. 31

El bisbe firma rebut a Ramon Albert, prevere de capítol, de 156 lliures de la talla feta als llocs de la bisbalia, i que han estat distribuides així; la Bisbal, 46 lliures 16 sous; 
Bàscara, 56 lliures 5 sous; Ullà, 20 lliures 12 sous; Dosquers i Crespià, 19 lliures 3 sous; Sant Sadurní, 13 lliures 16 sous, 5 febrer 1355. El recaptador renuncia a favor del 
bisbe el seu dret sobre 63 lliures a cobrar de Rupià f 34rv.

G-32 f. 33v-34v

Jaume Tassi, escriptor de lletra rodona de Girona, firma rebut als obrers de Vilert de 100 sous per un Antifoner santoral que els ha escrit, 23 febrer 1355. G-32 f. 36v-37

Nicolau Ros de Peratallada firma rebut a Guillem Bernat de Perles, de Vilafreser de 112 sous i altres 75 que li devia per dues moles, una litegal i l’altra cossera que portà al 
molí del mas de Perles, 6 març 1355. G-32 f. 38



Guillem Cavaller, canonge de Sant Feliu de Girona, aprova als marmessors de Guillem de Riba, clergue, els comptes de la marmessoria, dins de la qual hi ha un donatiu de 
12 sous per a la cobertura de l’altar de Tots Sants de l’església de Sant Feliu de Girona, 11 març 1355. G-32 f. 40-41

Els pabordes de la confraria de Santa Cristina de Corçà presenten Pere Bofill, clergue per al benefici de la seva confraria, 26 març 1355. G-32 f. 46rv

Ramon Masó, clergue procurador de Guillem de Torrelles, paborde de juny de la Seu, redueix les prestacions que satisfa a la pabordia Pere Llunell de Celrà per un camp de 
cinc vessanes que feia quart i braçatge, a 10 sous de cens, 7 abril 1355; altra reducció a favor de Jaume Guinart, també de Celrà f 51-52.

G-32 f. 49v-51

El bisbe, atès que l’abat Arnau de Banyoles es proposa de comprar a Tortosa de Rec, de Banyoles, masos i drets de les parròquies de Porqueres, Usall, Serinyà, Pujarnol, 
Merlant, Sant Vicenç de Camós, Miànegues i Cals, i a Berenguer Alió la força de Cals, i a aquest fi proposa de vendre els béns comprats a Madremanya per l’abat Bernat de 
Vallespirans al monestir de Sant Daniel, comissiona Galceran de Montcorb, oficial i vicari general per a informar, 25 juny 1355.

G-32 f. 60v-61v

El bisbe firma a Ramon d’Arenys, batlle de Vila-romà, rebut de 10 lliures, satisfetes per Asbert de Trilla per raó de la firma del delme de Vila-romà i Vall-llobrega, 13 juliol 
1355. G-32 f. 64v

Dalmau vescomte de Rocabertí, atès que encara ningú no ha estat presentat per al benefici fundat per Elicsenda, viuda de Gaufred de Rocabertí a l’església de Vilabertran, 
presenta Bartomeu Nebot, clergue, 18 juliol 1355. G-32 f. 67v

Guillem de Noguera, de Crespià, firma debitori al bisbe de 200 sous per raó de l’eixorquia de Joan de Vila-seca, senyor útil del mas de Noguera, on dit Guillem ha entrat, 8 
juliol 1355. G-32 f. 69v

Guillem Cavaller aprova els comptes de la marmessoria de Guillem Ponç, domer de Molló, que puja a 713 sous, dels quals 327 són lliurats a la confraria de Sant Sebastià 
de Sant Joan de Mollet, 26 juliol 1355. G-32 f. 70-71

El bisbe i el capítol de la Seu nomenen Guillem de Cros, de Mallorca, escrivà dels béns que el vestuari de la Seu té a Sòller i Muro, de Mallorca, 7 agost 1355. G-32 f. 72v-73

El bisbe i el capítol atès que Berenguer de Sitjar havia llegat el castell de Palagret per fer almoina als pobres, reorganitzen l’administració de les rendes per assegurar la 
percepció d’una part a l’hospital de la Seu, 13 maig 1355. G-32 f. 75-77v

Testament de Ramon Escuder, prevere de Sant Feliu de Girona, que institueix hereus els pobres de Jesucrist, 13 agost 1355. G-32 f. 78v-79v
Diverses persones de Pujals dels Pagesos cabreven a Felip de Palau, capellà de la parròquia, els seus béns, 8 octubre 1355. G-32 f. 79v-80v
El bisbe fa procura a Felip de Palau, clergue de la seva casa, per a tota mena de causes, 19 octubre 1355. G-32 f. 84v-85
El bisbe firma rebut als marmessors de Berenguer de Masó, de Vilallonga, de 57 lliures 17 sous, 20 octubre 1355. G-32 f. 85rv
Testament de Guillem Cavaller, canonge de Sant Feliu de Girona, que fa llegats a diversos nebots de Peralada i institueix hereva l’almoina del vestuari de Sant Feliu, 21 
novembre 1355. G-32 f. 89-90v

Brunissenda, viuda de Pere Figuera, escrivent de lletra rodona de Girona, firma rebut als obrers d’Usall de 90 sous que li devien per la confecció d’un llibre epistoler, 
evangelister i cantoral, 23 novembre 1355. G-32 f. 91

El bisbe defineix els comptes del seu majordom, Guillem Bernat de Perles, 31 desembre 1355 (1356). G-32 f. 99rv
Els confrares de Sant Jaume d’Avinyonet presenten Lluís Joan, clergue d’Avinyonet, per al benefici de la confraria, 13 febrer 1356. G-32 f. 107v-108
El bisbe fa procura a favor de Pere de Montcorb i Ferrer de Prat, beneficiats de Vic, per a la causa que té amb Francesc de Cervià i que jutja Arnau de Mambla, canonge de 
Vic, 12 març 1356. G-32 f. 109rv

Presentació d’Huguet de Vilar, nét del fundador, per al benefici novament instituit per Pere Fluvià a l’altar de Sant Llorenç de Riumors, 7 abril 1356. G-32 f. 109v-110
Galceran de Montcorb, atesa la vacant del diaconil de les esglésies de Sant Joan de Palamós, Sant Mateu de Vall-llobrega i Santa Eugènia de Vila-romà, accepta la 
presentació feta per l’abat Francesc de Sant Feliu de Guíxols a favor de Jaume de Vilanova, 23 març 1356. G-32 f. 111

Testament d’Antoni sa Costa, cambrer del bisbe natural de Foixà, que elegeix sepultura a la Seu i institueix hereva la seva mare, 25 abril 1356. G-32 f. 111v-113v
El bisbe aprova la marmessoria de Castelló de Coll, mestre de cant de la Seu, 29 juliol 1356. G-32 f. 113v-114
El bisbe firma rebut a Jaume d’Hospital, ciutadà de Girona, de 81 lliures que devia Constança, filla de Pere de Santantoni, jurista d’Hostalric per despeses causades quan 
fou conduida al palau episcopal en intentar fer-se monja de Valldemaria, 20 juliol 1356. G-32 f. 125v

El bisbe i el capítol de la Seu firmen rebut als marmessors de Jaume Ferrer, prevere de capítol, de 50 lliures destinades al ferial de la Seu, i autoritzen Galceran de 
Montcorb a rescabalar-se de 700 sous que despengué a la cúria romana en afers de la mateixa seu, 18 juliol 1356. G-32 f. 126



Testament de Joan de Mas, prevere, que elegeix sepultura a l’església on es trobi en morir, i institueix hereus els pobres de l’hospital de la Seu, 5 agost 1356. G-32 f. 128rv

El bisbe firma a Pere Miró, claver o regent del castell de la Bisbal, definició de comptes, i la rep d’ell, 28 maig 1356. G-32 f. 130v-131
El bisbe firma rebut a Ramon Sabater, de Crespià, de 20 lliures de rendes del lloc, 30 agost 1356. G-32 f. 131v
Trobant-se Bernat Cogullades dit Mola, de Crespià, acusat de crims pel bisbe, aquest el dona a manlleuta de 500 sous, 30 agost 1356. G-32 f. 132rv
Berenguer Otger reconeix a Jaume de Cornellà, tutor de Dalmau vescomte de Rocabertí, de 50 lliures, part dels 3.000 sous pels que li havia venut les rendes del castell de 
Navata, 29 setembre 1356. G-32 f. 134v

Guillem de Castellnou, marmessor de Pere Arnau de Castellnou, germà seu, insta l’absolució d’excomunió incorreguda per haver retardat l’execució de llegats fets per dit 
Pere Arnau, 29 setembre 1356; absolució f 135rv. G-32 f. 134v-135

Testament de Berenguer Casadevall, beneficiat de la Seu, que institueix hereu un aniversari que funda a la Seu, 20 setembre 1356. G-32 f. 136v-139
Berenguer Sunyer i Brunissenda Artibaula, de Girona, firmen rebut al bisbe de set lliures i calçat per ell, i 12 lliures per ella, salaris seus d’un any de servei al mateix bisbe, 
29 setembre 1356. G-32 f. 139rv

El bisbe firma rebut a l’infant Pere, comte de Ribagorça, de 15.000 sous, part dels 20.000 que li havia prestat, i que rep en dos barrals esmaltats de plata, un servidor per 
donar confits, un pitxer esmaltat, tres copes daurades i esmaltades, dos altres pitxers de plata i un pitxer niellat, que pesa tot plegat 115 marcs sis unces de plata, 17 
octubre 1356.

G-32 f. 141rv

Guillem de Plegamans, veguer de Girona, insta l’absolució d’excomunió incorreguda, 31 octubre 1356; el mateix remet un pretès delicte de venda il·legal f 144. G-32 f. 143rv

Guillem Cavaller, canonge de Sant Feliu i comissionat episcopal, aprova la marmessoria de Ramon d’Escala, de Montnegre, per valor de 9.871 sous, destinats en part a 
dotar un benefici a Montnegre, 9 desembre 1356; definició de la marmessoria d’Alamanda, viuda de l’anterior f 150v. G-32 f. 149rv

Procés d’excomunió de Bernat de Rovira, batlle de Figueres, per haver obligat homes d’església a anar a l’expedició de Sardenya, 31 maig 1356. G-32 f. 155-156v
Francesc de Palmerola, de casa del bisbe, firma rebut al mateix bisbe de 76 lliures per diverses quantitats que li havia prestat, 31 gener 1357. G-32 f. 160v
El bisbe aprova a Guillem de Roca, fiscal seu, els comptes de la fiscalia, 6 febrer 1357. G-32 f. 161v

El bisbe, com a hereu de Jaume Cisteller, domer de Figueres mort intestat, ven a Berenguer Rula una vinya situada al terme de Figueres pel preu de 300 sous, 6 març 1357. G-32 f. 164-165v

Arnau Oliva, obtentor del benefici de la capella del sagristà major de la Seu, redueix a Bernat de Sitjar, ciutadà de Girona, les dues tasques que satisfan unes terres de Salt 
a cens de quatre sous, 14 febrer 1357. G-32 f. 167v-168v

Gilabert de Cruïlles, Pere de Molló i Arnau Oliver de Pals, insten l’absolució per poder anar en auxili del rei, 12 abril 1357. G-32 f. 171
Francesc, abat de Roses, presenta Francesc Pere, clergue, per al benefici fundat per Bernat de Fontanilles, cavaller, a l’església de Santa Maria del Camp de Garriguella, 19 
abril 1357. G-32 f. 172

El bisbe i el capítol venen a Ramon Albert, prevere de capítol, les rendes del ferial per 20 lliures anuals, 7 febrer 1357, amb àpoca de les 200 lliures pels 10 anys f 173v. G-32 f. 172v-173v

El bisbe disposa la mesura de les porcions monàstiques a distribuir a Sant Pere de Galligants, i regula l’alimentació dels monjos, 2 juliol 1356. G-32 f. 174-176
El bisbe reconeix a Francesc de Camps, rector de Lloret, que lliurà, trobant-se a Poblet, al cambrer del cardenal Guillem de la Jugée de Santa Maria in Cosmedin 240 florins 
que el bisbat havia de pagar per sis dies que hi passà, i que ha lliurat al bisbe, en moneda jaquesa, barcelonesa i valenciana, 96 lliures provinents dels bisbes d’Urgell i Vic, 
part dels 80 florins amb què aquests havien de contribuir als 240 esmentats, 17 setembre 1355.

G-33 f. 2v-3

Guillem Carbó, de l’Armentera, reconeix a Castelló Fresc, de Sant Pere Pescador, haver rebut d’ell la quantitat en què fou condemnat per l’oficial del bisbe en una causa 
entre els dos, i vuit parells de gallines de censos endarrerits, 18 setembre 1355. G-33 f. 4

Galceran de Montcorb, vicari general, atès que Ramon, prior de Lladó, ha estat donat com a tutor per la cort de Besalú a Arnau de Lladrera pubill, l’autoritza a fer-ne, 24 
setembre 1355. G-33 f. 6rv

Testament de Bernat Pintor, escrivà de Girona i clergue, que fa llegats diversos, entre ells un de 20 sous per comprar llibres de gramàtica per a un seu fillol, i institueix 
hereva la seva mare Agnès, 30 setembre 1355. G-33 f. 8-9v

Francesca, filla de Castelló de Prats, d’Ullà, reconeix haver estat pagada del seu salari mentre fou criada del bisbe, 30 setembre 1355; rebut d’una altra criada f 15. G-33 f. 10



Publicació de privilegi papal que concedeix als estudiants de l’estudi d’Orléans de poder gaudir les rendes de les seves prebendes, i en particular a Pere Robert, batxiller en 
lleis d’Orléans i canonge de Girona, 30 setembre 1355. G-33 f. 10-11v

Testament de Bernat de Bosch, clergue de Girona, que institueix hereu l’hospital nou de la ciutat, 5 octubre 1355. G-33 f. 13v-14v
Testament de Francesc Lledó, fill de Bernat Lledó, teixidor de Girona, 5 octubre 1355. G-33 f. 14v
Galceran de Montcorb, oficial, aprova els comptes de la marmessoria de Guillem de Castell, cavaller de Bescanó, per 11.050 sous, 8 octubre 1355. G-33 f. 16bis
El bisbe firma a Ramon Sabater de Crespià, comprador de les rendes del lloc, de 17 lliures, preu de l’arrendament, 10 octubre 1355. G-33 f. 17v
Testament de Salvador Ponç, beneficiat de Palau-sator, que institueix hereu el benefici fundat per Bernat de Senesterra a Palau-sator, 20 octubre 1355. G-33 f. 25-26
Ramon Andreu, argenter de Girona, firma rebut al bisbe de 16 lliures 15 sous per una làmpada d’argent que ha fet amb argent proporcionat pel mateix bisbe, 21 octubre 
1355. G-33 f. 26v

Composició entre Ramon d’Illa, rector d’Arenys de Munt i Arnau de Cornellà, canonge i capellà de la mateixa església, per la que s’acorda que el capellà rebi tres quarts 
del delme de pinyons de la parròquia, i el rector un quart, 21 octubre 1355. G-33 f. 26v-27

El bisbe firma rebut a Pere Bet, domer de Besalú, de 2.346 sous, procedents del delme de Maià propietat de Galceran d’Hortal i que dit Hortal devia, 24 octubre 1355. G-33 f. 28

Salvador Ponç, clergue de Palau-sator, promet no fer mal a Guillem de Puig, clergue del mateix lloc, i rep d’ell una promesa semblant, 24 octubre 1355. G-33 f. 28v-29
Nicolau Sastre, clergue de Sant Genís de Vilamorell, parròquia de Borrassà, atès que Bartomeu, fill de Guillem Bartomeu de Vilamorell instituí hereu el clergue de 
Vilamorell a condició de celebrar certes misses, i li substituí la caritat comú de Borrassà, renuncia l’herència, 28 octubre 1355. G-33 f. 32

Ramon d’Horta, sotscol·lector de la dècima, firma rebut al bisbe de 1.781 sous pel darrer termini de la mateixa, 29 octubre 1355. G-33 f. 32v
Havent Guillem d’Astmar, clergue de Sadernes, fet cessió de béns a favor de Guillem des Terrats de Sales per raó d’un deute de 240 sous, l’oficial constitueix Nicolau de 
Vall, de Girona, curador dels referits béns, 31 octubre 1355. G-33 f. 33rv

Testament de Sibil·la, viuda de Tomàs de Roca, de Fortià, que funda aniversaris a Fortià i institueix hereu Bernat Celrà, clergue de la Seu, 3 novembre 1355. G-33 f. 35rv

Arnau de Mont-rodon, de Barcelona i veí de Girona, ven a Bernat Pedrera d’Ullà, cambrer del bisbe la notaria d’Ullà que té per concessió del bisbe Arnau de Mont-rodon, 
per 2.300 sous, 23 octubre 1355. G-33 f. 36-37

Testament de Bernat Celrà, clergue de la Seu, que institueix hereva l’obra de la Seu, 5 novembre 1355. G-33 f. 38v-39
Berenguer de Busquets, clergue de Girona, i senyor directe del mas Anglada de Martís, parròquia d’Esponellà, cedeix a Ramon Anglada, senyor útil del mateix mas el seu 
dret sobre 900 sous que li pertocaven per l’eixorquia de Guillem Anglada, de la mateixa parròquia, salvant el dret del batlle i el debitori de 12 lliures que dit Ramon li firma 
al registre de la cúria de l’oficialat, 6 novembre 1355.

G-33 f. 40-41

Testament de Guillem Mallol, capellà de Riumors, que institueix hereus unes misses i una almoina que disposa que facin els seus marmessors, 7 novembre 1355. G-33 f. 41rv

Testament de Bernat d’Estanyol, beneficiat de la Seu, que institueix hereus l’obra de la Seu i la capella de Sant Cristòfol de Girona, 3 novembre 1355. G-33 f. 42-44
Codicil de Guillem Oliver, domer de Cervià, que mana recitar salms, revoca alguns llegats i institueix hereus l’hospital nou de Girona i la confraria de Santa Maria de la Seu 
per celebrar misses, 12 novembre 1355. G-33 f. 50rv

Guillem Bernat de Perles aprova la marmessoria de Bernat Maties, domer de Llagostera, de la qual es transcriuen els comptes, 24 novembre 1355. G-33 f. 54-55v

Francesc de Plana, pedrer de Girona, firma rebut als marmessors de Bernat d’Estanyol, clergue de la Seu, de 116 sous per la llosa, en la qual posà certes lletres que féu 
colorejar amb incaust negre, i quatre escuts de dit Estanyol, 26 novembre 1355; altres rebuts de la marmessoria, a continuació i f 60v-61, 63.

G-33 f. 56v

Testament de Jaume Bruguera, beneficiat de la Seu, que institueix hereva la confraria de Santa Maria de la mateixa seu, 6 desembre 1355. G-33 f. 59-60

Publicació a instància de Bernat Alquer, beneficiat de la Seu, de lletres del cardenal Guillem bisbe de Tusculum que concedeixen als bisbes de la Tarragonesa que els 
clergues que els serveixen puguin rebre els fruits dels seus beneficis, fins si no resideixen, amb butlla aprovatòria del papa, 28 novembre 1355.

G-33 f. 65v-70

Pere Bet, clergue de Besalú, es lloga amb Pere Roig, clergue de la Seu, per fer de reraguarda durant tres anys a l’esmentada església, a sou de 8 diners diaris, 2 desembre 
1355. G-33 f. 71v-72

Berenguer Mir, sagristà de Sant Mori, promet no fer mal a diversos parroquians seus dels quals es fa el nom, 11 desembre 1355. G-33 f. 74



Jaume Ferrer, altres persones de Fonolleres, Casavells, Llabià i Llaneres, que han rebut monitòria del bisbe per haver veremat vinyes de la Bisbal violentament, insten 
l’absolució d’excomunió, 17 desembre 1355. G-33 f. 75v-77

Els marmessors de Guillem de Galliners, cavaller, firmen rebut a Guillema de Galliners, germana del difunt i esposa de Berenguer de Paba, cavaller, de 4.400 sous destinats 
a dotar un benefici a Galliners, 19 desembre 1355. G-33 f. 79

El bisbe firma rebut a Bernat Miquel de Vilella, parròquia de Vilafreser, de 50 sous, per un sacrilegi incorregut tallant un om del cementiri de la capella de Vilella, 24 
desembre 1355. G-33 f. 81

El bisbe i el capítol admeten com a canonge i paborde de desembre Ferran Munionis, proveït pel papa, 5 gener 1356. G-33 f. 88- 89v
Pere Carrera, obtentor del benefici de l’altar de Sant Salvador de Sant Esteve de Bas, firma rebut als marmessors de Berenguer de Farners i a Bertran de Farners, hereu del 
mateix, de 100 lliures llegades a fi de comprar rendes per a l’esmentat benefici, 9 gener 1356. G-33 f. 92

Testament de Jaume de Soler, clergue del monestir de Sant Daniel, que institueix hereus els pobres, 12 gener 1356. G-33 f. 96v- 97

El bisbe, atès que Bernat Pedrera, escuder i familiar seu, ha comprat l’escrivania d’Ullà a Arnau de Mont-rodon, el nomena notari del lloc referit, 16 gener 1356. G-33 f. 100rv

Elicsenda, abadessa de Sant Daniel, reconeix que el bisbe l’ha privada justament de l’administració espiritual i temporal del monestir, 23 gener, 1356. G-33 f. 103v

Bonanat de Llémena i Guillem de Queixàs, drapers, firmen rebut al bisbe de 129 lliures 12 sous per quatre peces de «mesclats» i tres «coleyes de vernin», 27 gener 1356. G-33 f. 105v

El bisbe aprova a Pere Miró, claver del castell de la Bisbal, els comptes del mateix castell, 31 gener 1356. G-33 f. 107-108
El bisbe redueix al mas Martí de Paret Rufí els censos que fa, de quart dels esplets, una esquena de porc, un moltó, dos anyells, 14 ous, un formatge, dues gallines, un sac 
de palla, quatre joves, dues batudes, una femada i dos jornals d’home a cens de 60 sous, 2 març 1356. G-33 f. 108-109v

Ramon d’Estanyol, majordom del bisbe, i comissionat per a aplegar llegats per als pobres, firma rebut a Pere Ferrer, domer estat de Vilatenim, de 79 lliures rebudes per a 
l’esmentada finalitat dins del bisbat, 5 febrer 1356. G-33 f. 123

El bisbe i el capítol, atès que Francesc Batlle, jurista de Girona, es proposa d’anul·lar la venda feta pels marmessors de Riambau de Juià, d’una casa i batllia de 
Vilamacolum, que és a directe domini de la Seu, prometen a dit Batlle 100 lliures cas que ho aconsegueixi, a canvi de la cessió dels seus drets, 26 juny 1355.

G-33 f. 124v-125v

El bisbe reconeix a Guillem Pedrera, batlle de Bàscara, que ha donat bon compte d’allò que ha aplegat a Bàscara, Ullà i Canet, i rep d’ell semblant definició de comptes, 14 
abril 1356. G-33 f. 129v-130v

Guillem Pagès, batlle de Rupià i Guillem Oloys, del mateix lloc, prometen a Simó de Soler, Bernat de Soler i Berenguer Virgili, del mateix lloc, no fer-los mal, 16 febrer 1366. G-33 f. 133

Bernat Tos, clergue de Paret Rufí, promet no fer mal a Pere Rossell, del mateix lloc, 17 febrer 1366. G-33 f. 134v
Havent llegat en 1341 mestre Bernat Tomàs, batxiller en Biblia i mestre de les escoles de la Seu, 300 sous de renda per al benefici de Sant Tomàs de la Seu sobre béns de 
Peralada que han estat afectats per les mortalitats, i havent l’obtentor del benefici citat els marmessors perquè suplissin la renda que mancava, aquests li afegeixen 15 
lliures, 23 febre 1356.

G-33 f. 135rv

Berenguer Mir i altres de Rupià, atesa l’enemistat amb Berenguer Marcó i altres de Sant Martí Vell i Monells, es fan definició mútua d’ofenses, 12 març 1356. G-33 f. 135v-136v

Pere de Pols, mestre de les escoles de gramàtica de Sant Feliu de Girona, firma rebut a Bernat de Pont de Navata de les prestacions endarrerides d’un violari que li fa, 27 
febrer 1356. G-33 f. 142

El bisbe redueix a Berenguer Boscà, Pere Padró i Francesca, filla de Pere Ros, el cens que fa el molí de Domeny que els havia establert el bisbe Gastó de Montcada, de 8 
migeres de blat a 5 migeres, 23 maig 1356. G-33 f. 150rv

El bisbe ven a Bartomeu Cebrià i Francesc Caldes, de Torroella de Montgrí, les seves rendes d’Ullà per 100 lliures i 100 migeres d’ordi anuals, 15 març 1356. G-33 f. 150v-151

El bisbe ven a Guillem Poch, batlle seu de la Pera, els seus esplets d’aquest lloc per 38 lliures anuals, 23 març 1356. G-33 f. 159
El bisbe ven a Pere Ferrer d’Aiguaviva una part del delme d’Aiguaviva per 100 sous, 26 març 1356. G-33 f. 160

Elicsenda, abadessa de Sant Daniel, firma rebut a Ramon de Juià, donzell, de 100 lliures per l’ingrés al monestir d’Agnès, germana d’aquest, 26 març 1356. G-33 f. 161v



El bisbe ven a Ramon Lledó, batlle seu de Dosquers, els esplets i rendes que rep a aquesta parròquia per 50 lliures anuals, 31 març 1356. G-33 f. 164v-165
El bisbe ven a Ramon Ferrer de Sant Sadurní els esplets i rendes que rep a aquesta parròquia i a Madremanya per 55 lliures anuals, 31 març 1356. G-33 f. 165rv
Ramon Fuster, domer de Fontcoberta, promet no fer mal a Guillem Figueroles, del mateix lloc, 4 abril 1356. G-33 f. 168v

El bisbe, atès que Guillem de Coma, clergue de Vilademuls, és excomunicat per deutes, posa Pere Canet, escrivent de Girona, per curador dels seus béns, 7 abril 1356. G-33 f. 176rv

Jaume de Mitjavila, ciutadà de Barcelona, i Guillema, viuda de Bonanat Sunyer de Banyoles, filla i hereva de Margarida, viuda de Joan de Vall, de Banyoles, que havia 
disposat en testament de 7.000 sous per dotar un benefici a Santa Maria dels Turers, atès que només s’havien invertit 5.600 sous en compra de rendes a Segueró, i que el 
benefici fundat a la mateixa església per Jaume Solà, germà de dita Margarida només té 6 lliures de renda, redueixen el benefici a tres misses setmanals, que haurà de 
celebrar l’obtentor del benefici fundat per dit Jaume Solà, 14 abril 1356.

G-33 f. 176v-178

El bisbe i el capítol de la Seu, atès l’estatut fet en 1347 per a la continuació de l’obra de la Seu que disposava que el cos de l’església fos semblant al seu absis, i que a 
aquest fi s’hi destinessin les rendes d’un any de tots els beneficis que vaquessin al bisbat, sense perjudici del ferial, excepte els de Sant Feliu de Girona, que havien 
d’aplicar-se a Sant Feliu, disposen que l’estatut vigeixi durant cinquanta anys, i que els administradors de l’obra es canviin cada dos anys, 26 abril 1356.

G-33 f. 196-199

El papa Innocenci mana als arquebisbes de Tarragona i Saragossa ials seus sufraganis que proveeixin els beneficis curats reservatsa ell quan no passen de 15 lliures 
jaqueses de renda, «Decens reputamus». Avinyó, 30 març any primer. Fulcó Périer publica l’anterior document, que es retranscriu, 6 novembre 1358 f 1v-2v. A 
continuació hom troba abundants provisions debeneficis fetes pel bisbe en virtut de l’autorització papal referida, dels anys 1354-1358, ff 4-13, amb una nota que 
adverteix que Fulcó Périer confirmà tots els antecedents nomenaments, 7 novembre 1358 f 13.

G-34 f. 1-1bis

Guillem de Lloret, paborde de Sant Salvador de Breda, promet no sortir de Girona, sota pena de presó, 3 juliol 1355. G-35 f. 4rv
El bisbe, que ha d’anar a visitar el rei, atès que els comtes d’Empúries, els homes del comtat i Berenguer Mestre, jurista de Castelló i Arnau Quadrell d’Ullastret, han 
presentat certes apel·lacions, comissiona Galceran de Montcorb, oficial i vicari, per a l’afer, 4 novembre 1355. G-35 f. 8rv

El bisbe absol Bernat Esquert, sotsveguer de Girona, d’excomunió incorreguda per no haver obligat certs homes d’església que es troben sota la seva jurisdicció a pagar 
certa talla posada pels prelats, 16 desembre 1355. G-35 f. 8v-9

Ramon, prior d’Ullà, que ha estat elegit abat de Sant Joan de les Abadesses, insta al bisbe la llicència per acceptar l’elecció, 20 desembre 1355. G-35 f. 9rv
Pere Cantó, jutge ordinari de Girona, insta una pròrroga per fer execució sobre els béns de Francesc de Cervià, 1 febrer 1356. G-35 f. 10
El bisbe assigna a Guillem Bernat de Perles un dels llocs de prevere de capítol de la Seu, 25 febrer 1356. G-35 f. 11
El bisbe, atesa la súplica de Bernat Gili, obtentor del benefici fundat per Berenguer d’Estrabau a l’altar de Santa Maria de Sant Sadurní, que no rendeix més de 10 lliures, 
de que se li uneixi el capital deixat per Pere Bohiga, dit Ullastres, de Sant Mateu de Montnegre, en vista a dotar un benefici o bé a fundar un hospital a Sant Sadurní, 
capital que no passa de les 40 lliures, accedeix a la unió sol·licitada, 16 gener 1356.

G-35 f. 13rv

El bisbe firma a Jaume Solà, guardià dels framenors de Castelló, rebut d’unes Decretals i un Sisè sense glossa que havien estat de Pere Ruyx, clergue de Castelló mort 
intestat, 29 març 1356. G-35 f. 13v-14

El bisbe absol Simó de Palol, cavaller, Guillem Benet de Fonolleres, i Guillem Bofill, batlle de Fonolleres per dit cavaller, d’excomunió incorreguda per haver empresonat 
certs clergues conjugats de Fonolleres, 31 març 1356. G-35 f. 14rv

Dalmau, prior del monestir d’Ullà, promet obediència canònica al bisbe, 29 abril 1356. G-35 f. 14v-15
Joan Guerau, sagristà d’Empúries, que ha estat nomenat jutge de la bisbalia, promet exercir fidelment l’ofici, 23 maig 1356. G-35 f. 16
El bisbe defineix a Bernat Tos, clergue i batlle seu de Paret Rufí, els comptes de la batllia, dels que resten pendents certes quantitats de llegums i llobins, 30 maig 1356; 
altra definició al mateix f 89-90. G-35 f. 16v

Galceran de Montcorb, que s’ha d’absentar de Girona, encarrega l’oficialat a Guillem Cavaller, canonge de Sant Feliu de Girona, 21 juny 1356. G-35 f. 18v

El bisbe fa procura a favor de Berenguer Guerau, clergue de casa seva, per cobrar deutes de Ramon i Bernat de Sitjar i Guillem Sunyer, ciutadans de Girona, 22 juny 1356. G-35 f. 20rv

El bisbe, que havia fet empresonar Guillem de Piera, clergue de Mallorca, acusat d’homicidi, atès que ha mort a la presó, lleva testimoni de la seva defunció, 3 juliol 1356. G-35 f. 21rv

Guillem Bernat de Perles, majordom del bisbe, requereix Dalmau Gallart que presenti comptes de la batllia d’Ultramort i del terme del castell de Rupià, 6 juliol 1356. G-35 f. 22v



Jaume Marcó, batlle de Girona, insta l’absolució d’excomunió incorreguda per no haver volgut lliurar presoner Bernat de Taialà, clergue, 12 juliol 1356; en 1359 fra Arnau 
bisbe Galtellinensis, prorrogà una suspensió d’entredit per no haver estat lliurat encara dit clergue f 121v. G-35 f. 23

El bisbe, confirmant la comissió de procurador fiscal que té Guillem de Roca, en fa de semblant a favor de Berenguer Guerau, 22 juny 1356. G-35 f. 23v-24v

El bisbe, atès que vaca el benefici de la capella de Vila-romà dita de Bell-lloc, per renúncia presentada per Jaume Isern, l’assigna a Bernat Tarascó, 21 juliol 1356. G-35 f. 24v

Jaume Boneta, domer de Terrades, fa cessió de béns al bisbe per pagar els seus creditors, 2 agost 1356. G-35 f. 26
El bisbe i el capítol de la Seu firmen debitori a Ramon Albert, prevere de capítol, de 50 lliures, de les quals 500 sous han estat lloiurats a Jaume de Monell, jurista de 
Girona, per despeses de viatge en anar a Perpinyà a gestionar prop del rei les immunitats dels homes d’església del bisbat, i l’autoritzen a fer talla per rescabalar-se, 19 
agost 1356.

G-35 f. 28rv

Bernat de Queixàs, abat de Sant Esteve de Banyoles, promet obediència canònica al bisbe, 3 setembre 1356. G-35 f. 29

Gilabert de Cruïlles, senyor del castell de Peratallada, dota un benefici a la capella nova del castell de Peratallada, a l’altar de Sant Francesc, a presentació del senyor del 
castell, i el dota amb 12 lliures de renda que assigna sobre la seva molera de Peratallada; el bisbe aprova la institució, 6 octubre 1356.

G-35 f. 31-32

Felipa de Soler, administradora del monestir de Vilanera, firma rebut a Berenguer Bovet, clergue d’Ullà, de 10 lliures de béns del seu monestir, 15 octubre 1356. G-35 f. 35

Galceran de Montcorb, vicari general, atès que Jaume Mateu i la seva esposa Garsenda, amb consentiment dels jurats i veïns de Vilabertran que s’enumeren, han 
construït un hospital i se’n han fet hospitalers, admet l’hospital i els hospitalers sota la protecció eclesiàstica i els imposa l’hàbit acostumat, 19 desembre 1356.

G-35 f. 38v-39

El bisbe firma rebut a Guillem Ferriol d’Ullà de 10 lliures, en concepte d’eixorquia de Guillema, filla de Bernat Narbonés i esposa de dit Ferriol, 5 febrer 1357. G-35 f. 41rv

Bernat de Bruguera, rector de Montcal, renuncia a favor dels seus parroquians els fruits del seu benefici, que aquests hauran de fer servir per un prevere idoni, 11 febrer 
1357; prometeren fer el servei els domers de Sant Medir f 44rv. G-35 f. 44

Guillem Molins, comissionat del bisbe, absol d’excomunió Pere de Savarrés, antic veguer del comtat d’Empúries, Pere de Puig, jutge, Miquel Bernada, procurador fiscal, 
Joan Garcia, Sanç Navarro i altres saigs que havien injuriat l’abat i monestir de Sant Miquel de Fluvià, 18 març 1357; altres absolucions f 45v-46; alçament d’entredit al 
comtat f 46.

G-35 f. 45

El bisbe i el capítol, atès que Jaume Albert i Ramon Albert, preveres de capítol, han comprat a Bernat Guillem de Montalt, batlle de Vilamacolum, la casa d’aquest i altres 
possessions, pel preu de 14.500 sous, en vista a dotar beneficis, els autoritzen a establir la possessió a cens de 112 migeres de blat, amb exempció de foriscapi, 14 
novembre 1357; el capítol vengué als susdits les seves rendes de Vilamacolum per 50 lliures anuals f 54-56.

G-35 f. 49-53v

El bisbe en sínode publica un privilegi papal sobre la visita pastoral, i rep definició dels sinodals de tota mena de visites fetes irregularment, 20 abril 1357. G-35 f. 56-58

Ramon d’Estanyol, clergue de la Seu, institueix un benefici dotat amb el delme de les Serres, a l’altar dels sants Gregori, Agustí, Ambrós i Jeroni que s’ha de construir a la 
mateixa seu, i disposa que en tingui el patronat el bisbe, 14 maig 1357. G-35 f. 58v- 60

El bisbe nomena procurador fiscal Felip de Palau, 8 maig 1357. G-35 f. 62-63
El bisbe aprova a Ramon d’Estanyol, majordom forà seu, els comptes dels pius llegats que ha rebut, i el confirma en aquest càrrec, 7 maig 1357. G-35 f. 63-64
El bisbe aprova a Pere Miró, claver del castell de la Bisbal, els comptes de la claveria, 31 maig 1356. G-35 f. 64v-65
Ramon Tortosa de Queixàs, draper de Girona, firma rebut al bisbe de 55 lliures, preu de robes adquirides, 3 juny 1357. G-35 f. 65v
Bonastruc Salamó, jueu de Castelló, procurador d’Aster, viuda de Salamó Bonastruc, jueu de Girona, mare seva i filla de Jucef den Salves, firma rebut al bisbe de 200 sous 
que aquest devia a Salomó d’en Salves, germà de dit Jucef, part d’un deute de 300 que li havia reconegut, 18 juny 1357. G-35 f. 60rv

El bisbe, atès que els marmessors de Guillem de Costa, cavaller i de Dalmau de Costa, donzell fill seu, han instituit un benefici a les Planes i un a Santa Maria de Rocacorba 
i els han dotat, en confirma la institució, 1 juliol 1357. G-35 f. 66v-67

Alamanda, viuda de Bernat Alió, cavaller, firma debitori a Ferrer de Segurioles, mercader i Ramon de Bruguera, notari de Girona, de 10 lliures en concepte de préstec, 8 
juliol 1357. G-35 f. 68v

El bisbe fa procura a favor de Bonanat Sahugueda, prevere de capítol, per instar del papa absolució d’excomunió per retar den enviar diners, manca de secret, omissió de 
visites pastorals i altres causes, 31 juliol 1357. G-35 f. 69rv



Margarida, viuda de Pere de Puig, pedrer de Girona, firma a Guillem Bernat de Perles, clergue, de 75 sous per ordre de Guillem Sabater, clergue tonsurat difunt, per 
alimentar un nen dit Antoni, fill natural de dit Sabater, 2 agost 1357. G-35 f. 72rv

El bisbe absol d’excomunió Andreu de Verdera, batlle de Pontós, que havia causat injúries als obrers d’aquesta església, 23 setembre 1357. G-35 f. 73-74
El bisbe firma rebut als marmessors de Berenguer Mestre, jurista de Castelló, de 7’5 lliures per un llibre dit Speculum Iuris, que havia estat de Pere Ruyx, clergue de 
Castelló, d’acord amb la taxa feta per Nicolau Pere, jurista de Castelló, 22 novembre 1357. G-35 f. 79rv

El bisbe firma a Bernat des Ferrer, batlle seu de Sant Sadurní, rebut de 20 lliures, part d’un deute major, 22 novembre 1357. G-35 f. 79v
El bisbe firma definició general de comptes a favor de Guillem Bernat de Perles, majordom seu, 2 desembre 1357. G-35 f. 80v- 81

El bisbe, atès que el priorat del Collell vaca per mort o renúncia del seu darrer obtentor, el confereix a Bartomeu de Costa, clergue de la seva família, 24 febrer 1358. G-35 f. 84

El vicari general Montcorb i el capítol firmen rebut a Bernat de Balbs, prevere de capítol, en concepte de préstec, de 6.000 sous, despesos per pagar els viatges de 
cardenal Guillem de la Jugée, del títol de Santa Maria in Cosmedin i de Bertran de Cosnaco, bisbe de Comenge, 25 abril 1358; li foren retornats el dia 1 de juny f 79v.

G-35 f. 84rv

El bisbe, atesa una brega que s’ha produit a Sant Feliu de Guíxols, de la que ha resultat una mort, segons que sembla causada per Bernat Bedós, de casa del comte 
d’Osona, promet al bisbe Bernat d’Urgell i als altres que tracten la pau, impedir que Bernat Bedós, cosí de l’anterior i capellà de Sant Feliu de Guíxols, entri en aquest lloc, i 
fer-li permutar la capellania, 29 maig 1358.

G-35 f. 86v-88

Ramon de Plegamans, cavaller i nou veguer de Girona, presta l’acostumat jurament, 4 juny 1358. G-35 f. 87rv
El bisbe fa donació de la saionia de l’oficialat de Castelló a Arnau Negre, 28 juny 1358. G-35 f. 88v-89

Guillem Bernat de Perles firma rebut al bisbe de diverses quantitats, entre elles de 72 lliures destinades a un retaule d’argent que s’està obrant a Girona, 30 agost 1358. G-35 f. 92v-93

Jaume de Monell, jurista de Girona, firma rebut al bisbe de 200 sous de pensió, que se li paguen per serveis jurídics, 8 octubre 1358. G-35 f. 94rv

Felipa de Soler, administradora del monestir de Vilanera, fa procura a Arnau Pere, domer d’Empúries, per administrar els béns del seu monestir, 3 novembre 1358. G-35 f. 98v

El bisbe fa procura a Bernat de Frigola, batlle, i Pere Miró, claver del castell de la Bisbal, per demanar a Guillem de Riera i la seva esposa Sibil·la la potestat del castell de 
Sant Sadurní, 10 novembre 1358; altra procura semblant, de 1360 f 152. G-35 f. 100

El bisbe, en reconeixement dels serveis rebuts d’Arnau de Torrent, jurista de Tarragona, li assigna una pensió de 200 sous, 16 desembre 1358; a continuació, fa procura a 
favor de Bartomeu Albanell, jurista de Tarragona per a plets f 102rv, al qual s’assignà una pensió de 100 sous f 103. G-35 f. 101v-102

Pere Barners, argenter de Valencia, de casa del rei, firma rebut al bisbe del salari per la confecció del retaule de plata de la Seu, 1 desembre 1358. G-35 f. 102v
Francesc Savarrés i Guillem Jordà, banquers de Girona, reconeixer ser ben pagats pel bisbe de robes d’or, de seda i de llana que li han proporcionat, i de 30 lliures, import 
de roba de Malines per vestir els seus escuders i familiars, 8 desembre 1358. G-35 f. 104rv

Francesc Batlle, jurista, fill de Bartomeu Batlle de Castelló, que havia llegat 1.500 sous per a construir una capella als dominics de Castelló, 30 lliures per a un aniversari a la 
mateixa església i 10 lliures per a un llegat, obliga al bisbe les rendes que rep a Castelló per executar les referides deixes, 30 desembre 1358.

G-35 f. 104v-105v

Guillem Banyes, de Celrà, promet a Bernat de Verdaguer, rector de l’hospital de la Seu que té el castell de Palagret de Celrà, fer residència al mateix, amb salari de 12 
migeres de blat, 6 abril 1359. G-35 f. 109v-110

El bisbe reconeix als marmessors d’Arnau de Biure que han executat llegats d’aquest per valor de 387 lliures, 10 setembre 1359. G-35 f. 111rv
El bisbe fa procura a Dalmau Corona, canonge de Sant Feliu de Girona, per pagar al cardenal Guiu, bisbe de Porto, legat papal, les procuracions que se li deuen, 23 abril 
1359; altre enregistrament f 143. G-35 f. 112

El bisbe i el capítol, atès que el prepòsit de Sant Martí Sacosta ha treballat en la causa de la pabordia de Castelló que té Vidal de Vilanova, prometen protegir a aquest de 
qualsevol demanada de dit Vidal, 3 juliol 1359. G-35 f. 114v-115v

El bisbe firma rebut a Pere Masó i Guillem Martina, arrendadors de les rendes de Crespià, de 45 lliures pel primer termini de l’arrendament, 24 agost 1359. G-35 f. 115v

Publicació a Sant Feliu de Girona de lletres del bisbe per les que s’intima a Dalmau Corona, canonge, que no deixi de residir amb pretext de recollir almoines per Santa 
Maria de Montserrat, 3 octubre 1359. G-35 f. 116-117v



El bisbe i el capítol revoquen una càrrega imposada a la pabordia de novembre de la Seu, 8 octubre 1359. G-35 f. 121rv

Pere de Torre, cap de guaita de Barcelona, i Bernat Pich, escarceller del bisbe de Barcelona, firmen rebut al bisbe de Girona, el primer d’11 lliures per ell i vuit persones, i 
el segon, per captura, peatge, ferradures i altres, de 8 lliures 11 sous, tot per prendre i conduir a Girona Jaume Moyó i Bernat Savanera, clergues, 14 desembre 1359.

G-35 f. 124

El bisbe i el capítol, atès que vaca la doma de Fornells per renúncia de Francesc de Campllonguell, la confereixen a Arnau Castell, 1 febrer 1360. G-35 f. 125

Galceran de Montcorb, vicari general, atès que Arnau de Soler, ardiaca de Besalú, havia fundat un monestir de l’orde de Sant Benet a Vilanera, terme del castell 
d’Empúries, i que el fundador havia disposat que en fos abadessa Blanca de Montpaó si arribava a l’edat, i Felipa de Soler en fos administradora, atès que d’acord amb 
l’opinió de l’Hostiensis es dispensà una filla il·legítima que pugués ser abadessa de Sant Daniel, dispensa dita Felipa de Soler, filla de diaca i soltera, de defecte de 
naixement, i, atès que té més de 33 anys, la confirma en abadessa, 18 maig 1359; a continuació, l’abadessa promet fidelitat al bisbe.

G-35 f. 129v-130

Guillem de Canet, cavaller, veguer de Girona, presta l’habitual jurament, 2 març 1360. G-35 f. 132v-133
El bisbe nomena notari Francesc Viader, ciutadà de Girona, 7 març 1360. El nomenament el feia com a diputat de les corts de Cervera; amb el mateix caràcter nomenà 
notari Berenguer Guerau f 136v. G-35 f. 136rv

Elicsenda Alió, cambrera, Ermessenda de Foixà i Blanca de Blanes, monges de Sant Daniel, renuncien a una apel·lació que han posat de mesures preses pel bisbe, 28 març 
1360; a continuació altres monges fan el mateix i el bisbe les absol totes d’excomunió f 138-141. G-35 f. 137-138

Procés de provisió papal a favor de Guillem de Puigmoradell, doctor en decrets i monjo sagristà d’Amer, del priorat de Ridaura, del monestir de la Grassa, 16 juliol 1360. G-35 f. 148-151v

Bernat de Sitjar, ciutadà de Girona, en presència del bisbe reconeix com a germà i hereu de Martí de Sitjar, estar obligat a distribuir 47 lliures entre donzelles per casar i 
assigna a aquest fi cinquanta migeres de blat que rep al mas Nou del pla de Girona, 24 febrer 1360. G-35 f. 156rv

Berenguer Comte, prior dominic de Girona i marmessor de Jaume de Vall, de Galliners, atès que el tutor d’Arnau de Vall, fill seu, ha venut a Guillem Caslar de Maçanella, 
de Selva, i Guillem de Roca, mercader, unes rendes de Mallorca, presta el seu consentiment al contracte, 11 desembre 1356. G-36 f. 2rv

Bernat Bedós, capellà de Sant Feliu de Guíxols, i altres del mateix lloc, donen seguretat de no perjudicar Pere i Bernat Guardiola, mercaders barcelonins de Sant Feliu, 28 
novembre 1356. G-36 f. 7v

El vicari general i el capítol de la Seu reconeixen a Vidal de Blanes, abat de Sant Feliu de Girona i obtentor del lloc de Sobirànigues, que ha satisfet el servei que ha de fer a 
la Seu per aquest lloc i ha distribuit l’almoina de 10 lliures que es distribueix el dijous sant a la Seu, 2 desembre 1356. El procurador de dit Vidal, atès que aquest havia 
estat promogut a bisbe de València, vengué el lloc de Sobirànigues que tenia en violari a Galceran de Montcorb, prevere de capítol de la Seu, per 600 sous anuals, 16 
desembre 1356 f 17-19; es prengué inventari dels mobles existents a Sobirànigues f 21-22.

G-36 f. 12v

El procurador de Jaume de Trilla, ardiaca de la Selva a la Seu, presenta al capítol testimoni de que el seu principal es troba estudiant a Montpeller, signat per Guillem 
Colom, doctor en decrets i professor de dit Trilla, 2 desembre 1357(sic); semblant publicació es féu també al capítol de Sant Feliu de Girona i a l’església de les Puelles.

G-36 f. 13v-14v

El capítol de la Seu firma rebut a Bertran de Mont-rodon, ardiaca de Besalú, de 100 florins d’or, llegats pel bisbe Arnau de Mont-rodon per a una capella a construir a la 
mateixa seu, 9 desembre 1356. G-36 f. 16v

Bonanat Veray, clergue i sotscol·lector de la cambra papal pels béns que havien estat del bisbe Arnau de Mont-rodon, cedeix a Arnau Amat de Fonteta els seus drets sobre 
l’eixorquia de Guillem Toscà del mateix lloc, per 8 lliures 5 sous, 20 desembre 1356. G-36 f. 25v

El bisbe presenta al seu oficial unes lletres del bisbe Reginald de Lisboa, tresorer papal, que l’absolen de no haver guardat secret sobre certes lletres pontificies sobre 
procures de visita i d’haver retardat la tramesa dels diners a la cúria papal; l’oficial, en consequència, absol el bisbe de l’excomunió incorreguda, 28 desembre 1356.

G-36 f. 28-29

Pere Roig, beneficiat de la Seu, redueix a cens de 10 sous la remença del mas Vives de Galliners, 24 desembre 1356. G-36 f. 29
Guillem Cavaller, comissionat del bisbe, aprova els comptes de la marmessoria de Berenguer d’Espolla, jurista de Girona, en la que són compresos dos llibres, un dit 
Esforçada i l’altre Suma d’Açó, 4.200 sous per maridar donzelles de la família del testador, i altres llibres: un Joan de Blanasch, valorat en 20 sous, un Joan Andreu, de 20 
sous, unes Constitucions i Usatges d’en Montjuhí, de 5 sous, unes Questiones, de 5 sous, una Summa Trinitatis et Clementine, de 30 sous, un Tituli super Decretalia, de 30 
sous, un Ordo iudiciarius, de 10 sous, un Godofre de 20 sous, un Quinterni Affocate (lectura incerta), de 100 sous, unes Regulis de 50 sous, un Digesta nova de 10 lliures, 3 
gener 1357.

G-36 f. 32



Publicació de sentència de Guiu de Baysio, auditor papal, sobre un lloc presbiteral de capítol de la Seu pledejat entre Pere Ferrer de Terrers i Bernat de Camps, 28 
desembre 1356. G-36 f. 32v-33v

El bisbe, atès que Bernat de Rovira, prior de Ridaura, havia pres a manlleuta de 5.000 sous Pere de Noguer, clergue conjugat de Camprodon, el qual s’escapà, li condona la 
manlleuta per 10 lliures, 20 desembre 1356. G-36 f. 34v-25

Guillem de Font, d’Adri, firma rebut al procurador de Bertran de Mont-rodon ardiaca de la Seu, de 116 sous per 73 somades de llenya, 7 gener 1357. G-36 f. 36
Margarida, esposa de Ramon Massana, mercader de Girona, firma rebut a Gueraua, esposa de Bernat de Vilaüt, cavaller, i filla de Dalmau de Creixell, difunt, de 100 sous 
llegats per dit Dalmau, 7 gener 1356. G-36 f. 36v

Guillem Cavaller, canonge de Sant Feliu i administrador de l’almoina de vestuari d’aquesta església fundada per Pere de Prat, distribueix una peça de roba de 27 sous en 
quatre trossos que són donats als pobres que s’enumeren, 2 gener 1357. G-36 f. 37

Guillem Cavaller aprova la marmessoria de Joan Gaufred, flassader de Girona, que comprèn 80 sous lliurats a Dalmau Corona, obrer de Sant Feliu de Girona per als 
claustres que s’han de construir a la mateixa església, 7 gener 1357. G-36 f. 37v-38

El bisbe per ordre papal segresta els beneficis que tenen al bisbat Jaume de Trilla i Dalmau de Güell, prior d’Ullà, en causa amb Vidal de Vilanova, 31 desembre 1356. G-36 f. 38-39

Guillem de Vulpellac, veí de Torroella de Mont-ras., fill de Bernat de Vulpellac, originari del mas Albí de Vall-llobrega, reconeix ser home propi del bisbe, 10 gener 1357. G-36 f. 41

Ramon Albert, prevere de capítol, aprova a Pere Ferrer, també prevere de capítol, els comptes de 888 florins despesos així; en capes grogues de vellut, i el seu port, 872 
florins, 51 sous, i per la causa contra Vidal de Vilanova, que es duu a la cúria romana, 18 florins, 10 gener 1357. G-36 f. 41v-42

Guillem Riera, de Dosquers, firma rebut als marmessors de Berenguer d’Espolla d’una Summa Trinitatis et Clementine per valor de 30 sous, uns Tituli super Decretalibus, 
de 30 sous, un Godoffre, de 10 sous i un Ordo iudiciarius, de 10 sous, llegats en vista a maridar la seva filla Sibil·la, 11 gener 1357. G-36 f. 44

Berenguer Cuch, de Caldes de Montbui, procurador d’Elicsenda, esposa de Francesc de Reuders, i hereva universal de Pascasi Marquès, ciutadà de Barcelona, aprova als 
marmessors de Jaume Marquès, canonge hospitaler de Tortosa, la marmessoria, per 130 florins, 133 sous, i dos llibres, un dels quals conté una Summa Gaufridi i un 
Luparot, i l’altre, l’Instituta Legum de Joan de Blanosch i el Liber Feudorum, 12 gener 1357.

G-36 f. 45rv

Francesc d’Illa, rector de Sant Marçal de Quarantelles, que ha estat tractat de lladre per Pere Gener, paier de Girona, que li deu 2.000 sous, fa cessió d’aquesta quantitat 
al seu benefici i a l’església de Sant Marçal, 12 gener 1357. G-36 f. 46v-47

El bisbe, atès que després de la mort de Francesc Ballester, notari de la Bisbal, el bisbe Arnau hi posà de regent Guillem Ponç, sense voler perjudicar Caterina, filla de dit 
Francesc, prorroga a dit Guillem la regència fins que l’esmentada Caterina hi posi un regent, 16 gener 1357. G-36 f. 49-50

Ramon Albert, col·lector de la dècima, firma rebut als cònsols de Figueres de 8 lliures, per la part de la dècima que correspon pagar als eclesiàstics, 18 gener 1357. G-36 f. 52v

Galceran de Montcorb, oficial, aprova la marmessoria de Guillem Ramon de Vilar, canonge de Sant Feliu de Girona, per 169 lliures, 20 gener 1357. G-36 f. 57v-59
Guerau Patau i Jaume Albert aproven a Ramon Albert, prevere de capítol i obrer de la Seu els comptes de l’obra, de 1 abril 1355 a 31 març 1356, per 17.641 sous 
d’ingressos i 14.014 sous de despeses, 23 gener 1357. G-36 f. 60v-61

Bertran de Mont-rodon promet a Bonanat Veray, procurador seu, que per cada any que sigui procurador seu i ell es trobi absent de Girona, en comptes d’aliments li 
donarà 20 lliures, 29 gener 1357. G-36 f. 67

Arnau Albages, clergue d’Albons, promet no fer mal a Gaufred Palol, domer, i altres clergues que s’enumeren, 1 febrer 1357. G-36 f. 68v-69

Els cònsols de Castelló, que han rebut monitòria d’excomunió per haver imposat la gabel·la de la sal als clergues, reconeixen haver-ho fet injustament, 4 febrer 1357. G-36 f. 71

Pere Romeu, prior dels dominics de Castelló, atès que Berenguer Mestre, jurista de Castelló, li havia llegat unes Decretals i una Biblia, promet als mateixos que si apareix 
algú que tingui millor dret als dits llibres, els els cedirà, 7 febrer 1357. G-36 f. 73v

Pere Andreu, clergue de Verges, promet no fer mal al bisbe, a Gilabert de Cruïlles, senyor de Peratallada, a Berenguer de Cruïlles, senyor de Bestracà i a Bernat Guillem de 
Foixà, 15 febrer 1357. Rep seguretat del domer de Verges f 84v. G-36 f. 75v

Concòrdia entre Pere Quintana, sagristà de Sant Jordi Desvalls, i Guillem Costa, domer, sobre les obligacions i drets d’un i altre, que constitueix una descripció detallada de 
la seva activitat, 15 febrer 1357. G-36 f. 76-78v

Testament de Guillem Loreta, clergue de Celrà, que institueix hereu el seu pare, Lluc Loreta, 25 febrer 1357. G-36 f. 88v-89
Galceran de Montcorb, oficial, aprova la marmessoria de Guillem Belluga, d’Anglès, per 2.368 sous, 3 març 1357. G-36 f. 92v



Testament d’Agnès, viuda de Guillem de Palol, cavaller de Palol de Revardit, que institueix hereu el seu germà Lluís Estruch, 18 febrer 1357. G-36 f. 96v-98
El bisbe i el capítol de la Seu arrenden a Galceran de Montcorb, prevere de capítol, i a Berenguer Saló, clergue de la Seu, els fruits del segell de la cúria durant dos anys, 
per 100 lliures, 8 març 1357. G-36 f. 102v

Testament de Guillema Colomer, natural de Cervià i veïna de Girona, que institueix hereu Vicenç, fill de Guillem Calabuig, marmessor seu, 24 març 1357. G-36 f. 110-111

El bisbe, atès que Pere Avinent de Pals li ha estat presentat pels hereus de Francesc Ballester, notari estat de la Bisbal, el nomena per a la notaria d’aquest lloc, 24 març 
1357. G-36 f. 111rv

Havent estat excomunicat Bernat de Comes de Fornells a instància de Francesc Campllonguell, domer, i Jaume Martí, sagristà, per no executar pies deixes dels seus 
passats, el vicari general declara quins són els llegats a executar i quins no, 24 març 1357. G-36 f. 112

Jaume Grifa, ciutadà de Girona, ven a Ramon de Clota, paborde de l’Almoina del Pa, una capa de cor de bruneta negra, un breviari i un missal que havien estat de Jaume 
Massot, prevere de capítol, per 30 lliures, 30 maig 1357. G-36 f. 114rv

Mateu Palet, paraire de Banyoles, firma rebut a Ramon Albert, prevere de capítol, de 16 lliures 16 sous, preu de dotze peces de «panni vocati banyolin», 5 abril 1357; altra 
compra de roba per a l’almoina del vestuari de la Seu f 163rv. G-36 f. 120v-121

El bisbe i el capítol, ateses les dissensions que han tingut amb l’infant Ramon Berenguer, comte d’Empúries, que acabaren amb excomunions, i atès l’arbitratge del 
cardenal Nicolau Rossell, fan remissió al comte de les tales de la Bisbal i Foixà, 12 abril 1357. G-36 f. 121-122

Ramon Albert, prevere de capítol i ferialer de la Seu, aprova els comptes presentats per Berenguer Saló, regent del segell de la cúria des de setembre 1354 fins a 1 d’abril 
1357, 13 abril 1357. G-36 f. 124rv

Arnau, bisbe Galtellinensis, ven a fra Jaume, bisbe Solanen. les rendes de la seva mitra per 150 florins d’or de Florència anuals, 15 abril 1357. G-36 f. 126v-128

Bernat Frigola, batlle, i els homes de la Bisbal que s’enumeren, atesa la pau pactada entre el comte d’Empúries i el bisbe de Girona, fan definició general d’injúries rebudes 
de part dels homes del comtat d’Empúries, 30 abril 1357; semblant escriptura atorgada pels homes del castell de Rupià que s’enumeren f 142.

G-36 f. 140v-141v

Berenguer Ripoll, rector de Corbera (València) i procurador del cardenal Nicolau Rossell, firma rebut a Bernat de Camós, prevere de capítol, de 3.240 sous de fruits del 
priorat de Cervià que té el cardenal, 6 maig 1357. G-36 f. 144

Testament d’Arnau Figuera, rector de Púbol, que institueix hereus els pobres mendicants, 2 maig 1357. G-36 f. 148rv
Ramon d’Horta, sotscol·lector de la dècima, firma rebut al bisbe de 1.781 sous pel termini caigut, 11 maig 1357. G-36 f. 149

Guillem de Roca, procurador del bisbe, firma rebut a Bartomeu Oriol de Vilarig de 212 sous de béns de Jaume Cavaller, domer de Figueres mort intestat, 19 maig 1357. G-36 f. 152rv

Bonanat Serra, Francesc Serra i Pere Serra, clergues conjugats de Besalú, prometen no fer mal a Bartomeu Masó, notari del mateix lloc, 13 juny 1357. G-36 f. 170v-171

Ramon Joan, de Sarrià, cabreva a Bernat Verdaguer, rector de l’hospital de la Seu, la borda Joan de Sarrià, amb diverses peces de terra que s’enumeren, 15 juny 1357. G-36 f. 172v-174v

Testament de Raimunda, viuda de Simó de Lloret, cavaller i senyor del castell de Gironella de Girona, que fa diversos llegats, entre ells un per a una corona de perles per a 
la imatge de la Mare de Déu del Camí, del bisbat d’Elna i un altre per a un frontal de l’església de Sant Joan de Perpinyà; fa deixes als seus fills Francesc, dominic, 
Constança, Marquesa, esposa de Ros de Pineda, i institueix hereu el seu fill Guillem Ramon, 21 juny 1357.

G-36 f. 175v-177v

Inventari de mobles de la marmessoria de Guillem Nicolau, mercader de Girona, 27 juny 1357. G-36 f. 179rv
Galceran de Montcorb, prevere de capítol de la Seu, lliura a Arnau Masó de Sobirànigues certes terres per treballar-les a meitat dels esplets, posant la meitat de la llavor, 
30 juny 1357; establiment al mateix d’altres terres f 182. G-36 f. 181rv

El bisbe Arnau Galtellinensis reconeix al procurador de l’abat Francesc de Sant Pere de Besalú que amb llicència seva ha consagrat els altars de Sant Esteve, Sant Pere, 
Sant Joan i del Corpus de l’església parroquial d’Olot, 30 juny 1357. G-36 f. 183

Arnau de Pou, domer de Viladesens, promet no fer mal a Berenguer Jeroni, també domer de la mateixa església, 5 juliol 1357. G-36 f. 184v
Guillem Letimgart, vidrier de Constança, firma rebut a Ramon Albert, obrer de la Seu, de 135 lliures, preu dels vitralls de les capelles dels sants Pere i Pau i Miquel de la 
mateixa seu, 7 juliol 1357. G-36 f. 187

Pere Loreta, obtentor del benefici de Sant Jaume de la Seu, pren possessió de la força d’Aguiló, de Celrà, i de les seves terres, 22 juny 1357. G-36 f. 187v-189v



Bernat de Requesens, clergue procurador de Ramon Pradella, canonge i paborde de novembre de la Seu, nomena Berenguer Capella, clergue, jutge ordinari del castell de 
Lloret, 1 juny 1357. El mateix dia Francesc de Camps, rector de Lloret, del qual és l’escrivania del lloc, encarrega la mateixa escrivania a Guillem Bosch, prevere servidor de 
la seva església f 195.

G-36 f. 195

El bisbe i el capítol, atesa la causa que tenen amb Vidal de Vilanova sobre la pabordia de Castelló, revoquen un article presentat al procés que sostenia que els fruits de la 
mateixa pugen a 300 lliures, 14 juliol 1357. «Liber depositorum factorum per dominum episcopum», f 204-212. G-36 f. 201rv

El bisbe, com a marmessor del bisbe Gilabert de Cruïlles, lliura a Ramon Albert, prevere de capítol, i a Guillem Bernat de Perles, majordom seu, escriptures diverses, una 
mitra amb perles i pedres precioses, 1.417 sous, i tres collars d’amit, 2 setembre 1357. G-36 f. 205rv

El bisbe lliura als dits 127 lliures 16 sous destinats a dotar els beneficis de l’altar de Santa Marta de la Seu, 3 setembre 1357. G-36 f. 206rv
El bisbe lliura als mateixos 60 lliures equivalents a 100 florins que provenen de la visita de la diócesi, 3 setembre 1357. G-36 f. 207rv

El bisbe lliura als mateixos 1.500 sous rebuts de Bernat Guillem de Foixà en composició de perjudicis causats al monestir de Santa Coloma de Matella, 3 setembre 1357. G-36 f. 207v-208

El bisbe lliura a Ramon de Campllong, tresorer de la Seu, una crossa de plata, un anell pontifical amb 90 perles, un llibre de benediccions i un altre que conté els set salms, 
3 setembre 1357. G-36 f. 208v

El capítol reconeix deure al bisbe, de diners procedents de la marmessoria del bisbe Arnau de Mont-rodon, 50 lliures despeses en la reparaciò del palau episcopal, 50 
lliures per a la reparació de la casa del Tiner del castell de Rupià, 60 lliures per a la reparació d’un estable del castell de la Bisbal i 15 lliures per a la reparació del celler de 
la casa de Sant Sadurní, 3 novembre 1357.

G-36 f. 210-212

El bisbe, atès que Jaume Tomàs, rector de Sant Martí del Castellar, ha comprat a Francesca, filla de Francesc Simon, notari de Girona, el delme de la seva parròquia per 
2.250 sous, firma la venda, 22 juliol 1357; el mateix bisbe, atès que es destina a l’esmentada parròquia, l’amortitza a cens d’un morabatí anual f 4v-5.

G-37 f. 4rv

Francesc Canet, clergue de la Seu, firma rebut a Guillem Albert, també clergue de la Seu, d’un Breviari amb nota propi del seu benefici, 2 agost 1357. G-37 f. 5v
Jaume de Soler, beneficiat de Sant Daniel, atès que Blanca, viuda de Bernat Bells, blanquer o pergaminer de Girona, li havia venut 200 migeres de blat ques es trobaven a 
Figueres, lloc que dista de Girona cinc llegues, renuncia a una causa que es proposava d’introduir sobre la venda, 8 agost 1357. G-37 f. 8

Davant el bisbe i el capítol, Ramon Gironella, clergue de la Seu de Girona, promet tocar l’orgue de la Seu durant deu anys, a raó de 40 dies cada any, i en rep la promesa 
de salari de 12 lliures anuals, 17 agost 1357. G-37 f. 12rv

Francesc Canet, clergue, promet no sortir de la ciutat vella de Girona, és a dir de les portes de la capella de Sant Cristòfol, de Sobreportes, de Paret(sic) Rufí i de la porta 
del call jueu, 17 agost 1357. G-37 f. 13v

El bisbe, atès que Guillem de Bruguera havia comprat un novè del delme del Far per a l’hospital de Cadaqués, l’amortitza a cens de 20 sous, 18 agost 1357. G-37 f. 15v-16

Arnau de Vallmanya, enfermer de Sant Salvador de Breda, i Guillem Gou, almoiner de Santa Maria d’Amer, permuten els seus càrrecs monàstics, 21 agost 1357. G-37 f. 19 i 23v-24v

Guillem, prior de Roca-rossa, pacta amb els canonges de la seva església que durant dos anys no els donarà porció de pa, vi, oli i sagí, sinó  només de cols, sinó  deu 
quarteres i mitja de blat i cinquanta sous, 21 agost 1357. G-37 f. 19v

Testament de Ponç de Pinya, clergue de Girona, que institueix hereu el seu germà Martí, 21 agost 1357. G-37 f. 20rv
Ramon d’Estanyol, majordom del bisbe, atès que ha restat sense habitants des de les darreres mortalitats la borda Esteve de Parlavà, la propietat de la qual correspon a 
Francesca, esposa de Pere Carrer de Llampaies, l’estableix a aquests a cens de 6 sous en compensació de les remences, per a un termini de 10 anys, passats els quals 
hauran de fer-se persones pròpies del bisbe, 25 agost 1357.

G-37 f. 21rv

Bernat de Camós, prevere de capítol de la Seu i senyor de la possessió de Canet d’Empúries, nomena Narcís de Camós, clergue, notari d’aquest lloc, 25 agost 1357. G-37 f. 21v-22

Berenguer Torró, hospitaler de l’hospital de pobres de Sant Pere Pescador, atès que Pere Monera, clergue i rector del mateix hospital, ha definit a Bernat Barrera tota 
mena de deutes al dit hospital, aprova la definició amb certes clàusules, 26 agost 1357. G-37 f. 24v-25

L’abat Arnau de Sant Pere de Rodes, atès que el papa s’ha reservat els béns del seu predecessor Ramon, i se n’ha pres inventari en mans de Jaume Maçot, sotscol·lector 
de la cambra, promet a Joan Garriga, sotscol·lector, que custodiarà els esmentats béns i que no pledejarà sobre ells, 29 agost 1357. Joan Garriga firmà rebut dels dits béns 
i renuncià als que no havien estat inventariats per 6.000 sous, dels quals 1.000 s’havien de destinar a la reparació del claustre f 27-29.

G-37 f. 26v-27



Pere de Montcorb, prevere de capítol, jura servar secret de les deliberacions capitulars i observat els estatuts de la Seu, 29 agost 1357. G-37 f. 30v
Codicil de Pere de Pinya, que fa un llegat de 20 lliures a Berenguer Terrè, pintor de Girona i altres deixes, 30 agost 1357. Nou codicil del mateix f 33. G-37 f. 31
Provisió papal de l’abadia de Sant Feliu de Girona a favor de Bernat Esteve, notari papal, 4 setembre 1357. G-37 f. 34-36
Guillem d’Escala, canonge de Sant Feliu de Girona i procurador de Bernat Esteve, nou abat, firma rebut a Ramon d’Horta, clergue de la Seu, de 21 escriptures sobre la 
compra de la casa de l’abat, 3 sobre la compra d’una terra de Palau-sacosta, 69 escriptures posades en un sac sobre drets de l’abadia, 28 escriptures sobre delmes, 7 
escriptures sobre el mas Riart, 8 sobre drets de l’abadia a la muntanya de Girona, 61 escriptures sobre drets de la mateixa a Palau-sacosta, 4 escriptures sobre el mas 
Llapart de Taialà, i altres diverses escriptures que s’enumeren, 5 setembre 1357.

G-37 f. 36v

Ponç de Guaya, anaper de Tolosa, firma rebut a Berenguer Espigoler, ciutadà de Girona, de 20 florins de Florència que havia prestat al seu fill Berenguer, estudiant de dret 
canònic a Tolosa, 2 setembre 1357. G-37 f. 37

Guillem Castelló, de Bàscara, promet a Guillem de Coll i Pere Vilana, clergues de la Seu, i a Castelló de Coll, cirurgià de Girona, no fer-los mal, 11 setembre 1357. G-37 f. 41

Arnau bisbe Galtellinensis i antic lector del convent del Carme de Manresa, fa donació al convent del Carme de Barcelona de 250 sous que li devia Gueraua, viuda de 
Bartomeu de Plegamans, de Barcelona, 15 setembre 1357. G-37 f. 43

Testament de Ramon Esteve, domer d’Estanyol, que institueix hereus els pobres de l’hospital nou de Girona, 8 setembre 1357. G-37 f. 44-45
Felix Jutglar, clergue d’Ullastret, promet no fer mal a Bernat Figueró, clergue de Sant Iscle d’Empordà, sota pena de presó perpètua i pèrdua del seu benefici, 26 setembre 
1357. S’ometen altres promeses semblants. G-37 f. 43v

Fernando del Muro, rector de Torrijas, bisbat de Saragossa i procurador de l’arquebisbe Lupo de Saragossa, comissari del car-denal Guillem de Santa Maria in Cosmedin, 
legat del papa, firma rebut al bisbe de 814 florins de Florència, a raó de 12 sous 4 diners el florí, per les despeses de dit cardenal, des d’el 20 de novembre passat fins al 
darrer dia del mes present, en la legació per la pau entre els reis de Castella i Aragó, 29 setembre 1357.

G-37 f. 51rv

Bartomeu Benet, draper de Girona, procurador de Sibil·la, viuda de Pre de Llach, també draper de Girona, ven a Arnau de Massaló, vidrier de Girona, els seus crèdits 
contra Guillem de Comelles, cavaller d’Empùries i Bernat Pujol de Bestracà, crèdits que són enregistrats al registre de la cúria de l’oficialat de Girona, 30 setembre 1357.

G-37 f. 53rv

Guillem Letumgart, vidrier de Girona, firma rebut a Ramon Albert, obrer de la Seu, de 45 lliures per una vidriera feta a la Seu vers l’altar de Santa Margarida, en la que hi 
ha les figures dels sants Felip, Tomàs i Jaume el menor, apòstols, 30 setembre 1357. G-37 f. 33v

Dolça, viuda de Simó de Soler, de Rupià, amb el propòsit de facilitar als seus sis fills de guanyar-se millor la vida, els fa donació de la meitat del dot que aportà al 
matrimoni, i encomana que, si morís abans de dividir l’altra meitat, ho facin dos oncles, un de part de pare i un de part de mare; es reserva també el dret de ser senyora i 
majora d’allò que distribueix als fills, 3 octubre 1357.

G-37 f. 59v-60

El bisbe firma rebut a Ramon Albert, ferialer de la Seu, de 25 lliures procedents de la talla de quatre sous feta recentment entre els homes d’església, 9 octubre 1357. G-37 f. 64

Ramon Andreu, argenter de Girona, promet al bisbe fer la taula de plata que aquest desitja afegir sota el retaule de l’altar major de la Seu, 9 octubre 1357. G-37 f. 64rv

Berenguer Costa, Ramon Nuell i Bernat Negre, saigs de l’oficialat del bisbe, firmen rebut a Pere Ferrer, prevere de capítol, i Nicolau de Font, clergue de la Seu, 
respectivament, de 39, 30 i 60 sous, persalari de 13, 14 i 20 dies que estigueren circulant lletres entre els prelats i clergues de la diòcesi sobre la talla a favor del cardenal 
que actualment es troba a Aragó, 12 octubre 1357.

G-37 f. 66v

Havent-se obligat els jurats de Banyoles a pagar a Pere Oliva, sastre, i Francesc de Gordiola, procuradors de l’almoina de Banyoles 45 lliures en 1356 sota pena de posar 
ostatges dins de Banyoles, el bisbe declara que, si no satisfan la suma dintre 15 dies, hauran de posar ostatges, encara que l’obligaciól’haguessin contret en nom de la vila, 
14 octubre 1357.

G-37 f. 72-73

El bisbe aprova a Bernat Pedrera, batlle de Bàscara, els comptes de la batllia, des de 12 de febrer 1356, dins dels quals es resenya una provisió feta al ministre general dels 
framenors, i obres al costell i el forn, 26 octubre 1357. G-37 f. 73v-74

Testament d’Elicsenda, filla de Pere Morer, de Girona, que institueix hereu un aniversari a fundar a la Seu, 27 octubre 1357. G-37 f. 79v-80

El bisbe aprova a Guillem Pagès, batlle de Rupià, els comptes de la batllia des d’el dia que Simó de Soler deixà la castlania del castell de Rupià, 11 setembre 1357. G-37 f. 80v

Ramon Albert, obrer de la Seu, amb autorització de 1350 que es transcriu, ven a Ramon de Clota, paborde de l’Almoina del Pa una porció canonical de la Seu pel preu de 
6.000 sous, que s’han d’invertir en l’obra del paviment, vidrieres i continuació de la construcció de la catedral, 3 novembre 1357. G-37 f. 82-85v



Pere Roig, clergue de la Seu i sotscol·lector de la cambra papal, firma rebut a Arnau, abat de Sant Pere de Rodes de 82 lliures, part dels 6.000 sous en que havia composat 
amb Joan Garriga, sotscol·lector, l’espoli de l’abat Ramon, predecessor de dit Arnau, 8 novembre 1357. G-37 f. 88

El bisbe ven a Guillem Corona, de Camprodon, els seus drets sobre una part del delme de Beget que havia estat de Jaume Mataró, per 50 lliures, 8 novembre 1357. G-37 f. 88v-89

El bisbe firma rebut als marmessors de Vidal de Vallgornera, senyor del castell de Vallgornera, de 2.500 sous, en concepte de composició pel terç i lluïsme del delme de 
Cabanes, 9 novembre 1357. G-37 f. 91

Ramon d’Estany, procurador dels homes d’Ullastret, atès que Sibil·la, viuda de Pere Costa de Verges, filla i hereva de Francesc Gispert notari, havia venut a Caterina, viuda 
de Berenguer Sord i a l’hospital que dit Berenguer Sord manà edificar a Ullastret, cinc sous censals i quatre migeres de blat també censals sobre un camp de Serra de Daró 
que es té pel bisbe, cabreva al bisbe el dit camp, 10 novembre 1357.

G-37 f. 94v-95

L’abadessa i les monges de Sant Daniel que s’enumeren firmen rebut a Guillem Lledó de part de 45 lliures, en concepte d’arrendament del delme que la cambreria de Sant 
Daniel té a Setcases, 17 novembre 1357. G-37 f. 102v

Domènec de Santjoan, Domènec Seguer i Pere Surrell, de Torroella de Montgrí, prometen al bisbe estar a la sentència d’aquest sobre el sacrilegi comès per Joan Seguer, 
paraire de Torroella, contra Pere Morasac, clergue de Peralada, 17 novembre 1357. G-37 f. 103rv

Pere de Roure, clergue de la Seu, ven a Pere Roig, també clergue de la Seu, una casa situada dins dels murs de Girona, al carrer que va de la porta Rufina al castell de 
Gironella, i que afronta a migdia amb el mur de la ciutat, pel preu de 50 lliures, 18 novembre 1357. G-37 f. 104v-105v

Pere Roig, clergue de la Seu, firma rebut a l’abat Arnau de Sant Pere de Rodes de 18 lliures, part de la composició feta sobre l’espoli del seu antecessor, 21 novembre 
1357. G-37 f. 106v

Pere Bertran de ses Preses, parròquia de Sant Mateu de Montnegre, firma rebut a Bernat de Camós, prevere de capítol de la Seu, de 104 sous per 111 somades de llenya, 
13 novembre 1357. G-37 f. 107

Bernat de Rovira, prior de Ridaura, assigna a Pere Serra, procurador del priorat, una pensió de 25 sous que el priorat rep a Riudellots de la Selva, en compensació del 
treball de procura, 21 novembre 1357. G-37 f. 107v-108

Bernat Guilana i Guillem Ramon de Serres, obtentors dels beneficis fundats per Dalmau de Pujals a l’altar del Corpus de la Seu, enfranqueixen Guillem sa Brugada, de Sant 
Miquel de Campmajor, home propi seu, per 13 lliures 10 sous, 4 desembre 1357. G-37 f. 116rv

Jaume Albert i Pere Ferrer de Terrers, preveres de capítol i comissionats, aproven els comptes de Ramon Albert, obrer, de 1 abril 1356 a 1 abril 1357, amb uns ingressos de 
19.988 sous, inclòs el romanent anterior, i unes despeses de 21.008 sous, 9 desembre 1357. G-37 f. 119v

Ramon Tordera, de Pujarnol, atès que després de les darreres mortalitats entrà al mas Tordera, que és de remença del ferial de la Seu, es fa home propi del mateix ferial, 
15 desembre 1357. G-37 f. 122

Pere Roig, clergue procurador del cardenal Pere de Santa Maria Nova, ardiaca de la Seu, exposa a en Calvera, Guillem de Biure, Berenguer d’Eres i Guillem d’Eres, 
picapedrers que obren una paret al call jueu prop de la casa de l’ardiaconat, que la referida paret és perjudicial a la casa, amb el cerimonial de tirar tres pedres a l’obra, 18 
desembre 1357.

G-37 f. 123

Pere Gifreu, beneficiat de Sant Esteve de Banyoles, requereix Ponç de Santvicens, canonge de la Seu i examinador dels clergues que aspiren a ordes, que l’examini per a 
l’orde de sotsdiaca, examen que passa sense èxit, 23 desembre 1357. G-37 f. 127

Testament de Berenguer Vilosa, natural de Cassà de Pelràs i veí de Girona, que institueix hereus els pobres que elegeixin els seus marmessors, 5 gener 1358. G-37 f. 129-130v

El procurador de Bertran de Cosnac, bisbe de Comenge, firma rebut a Nicolau de Font, aplegador de la talla que es fa per a la seva legació, de 40 lliures 8 sous 6 diners per 
62 florins, a raó de 12 sous 3 diners per florí, que es devien a dit legat durant els mesos de setembre a desembre per la seva intervenció a la pau entre els reis d’Aragó i 
Castella, 9 gener 1358.

G-37 f. 133

Arnau Oliva, clergue aplegador de la dècima, fa constar davant Galceran de Montcorb, oficial, que durant l’any 1357 s’han aplegat a Girona 47.102 sous, i que els beneficis 
que obtenen els cardenals harien hagut de pagar 1.587 sous, 8 gener 1358. G-37 f. 134rv

Pere Prugens, clergue obrer de Santa Maria de Camprodon, firma rebut a Ramon Medir, banquer de Girona, de 23 lliures que Pere de Cantallops, anterior obrer, havia 
dipositat a la taula d’aquest, part de les 115 lliures 13 sous procedents de l’encant dels béns de Bernat de Coma i Guillem de Brugada, veïns de Camprodon que havien 
instituït hereva seva universal l’esmentada obra, 18 gener 1358.

G-37 f. 140v

Mestre Guillem Tumgart, vidrier de Constança, firma rebut a Ramon Albert, obrer de la Seu, de 45 lliures, preu de la vidriera que ha fet per a la capella de Santa Anna de la 
Seu, 20 gener 1358. G-37 f. 141rv



Ramon Albert, que té cessió d’Alamanda, viuda de Bernat Alió, cavaller, atès que Caterina, viuda de Guillem Alió, fill de dita Alamanda, havia fet cessió a dita Alamanda de 
21.500 sous, cessió que havia provocat certs plets, defineix a dita Caterina una demanda de 3.500 sous que havia fet sobre els béns d’Alamanda llegats a l’obra de la Seu, 
23 gener 1358.

G-37 f. 144v-145

Ramon de Campllong, tresorer, i Ramon de Paracolls, prevere de capítol de la Seu, atesos els serveis rebuts de Nicolau de Font, clergue, li donen la batllia de totes les 
rendes que els seus beneficis reben a la ciutat de Girona, 31 gener 1358. G-37 f. 146rv

Testament de Guerau Patau, canonge de la Seu, que pren, entre altres marmessors, Guillem Orundell, metge de Girona, i institueix hereva l’obra de la Seu, de manera 
que, retinguda la quarta trebel·liànica o falcidia, dediqui l’herència a comprar missals per a les capelles de la mateixa que s’enumeren, 8 gener 1358.

G-37 f. 148-149

Guillem de Roca, procurador fiscal del bisbe, firma rebut a Pere de Puig i al seu fill Ramon, de Sant Sadurní de Palol, de 25 sous per escriptures d’una causa que es porta a 
Tarragona entre el bisbe i dits Pere i Ramon, 3 febrer 1358. G-37 f. 150v

Pere de Carrera, beneficiat de Sant Salvador a Sant Esteve de Bas, firma rebut a Pere de Xexàs, cavaller, de 45 lliures, part de la quantitat que aquests devien a 
Brunissenda, viuda de Berenguer de Farners, i que ella havia cedit al dit benefici, 10 febrer 1358. G-37 f. 155

Pere Quintana, enfermer de la Seu de Tarragona, firma rebut a Pere Ferrer de Terrers, prevere de capítol de la Seu de Girona, d’onze lliures 5 sous procedents d’una talla, 
per despeses d’anar a la cúria romana per afers de la clerecia de la província tarragonesa, 11 febrer 1358. G-37 f. 157

Pau i concórdia entre Guillem de Vilar de Mont, de Dosquers i altres, d’una part, i Guillem de Riera i altres també de Dosquers, de part altra, que prometen, si la trenquen, 
incorre en pena de bausia a fur d’Aragó, de la que no s’eximirien per batalla, ni per aigua ni per foc, 27 febrer 1358. G-37 f. 162v-163v

Bartomeu de Costa, de casa del bisbe, constituït a les portes de la casa i capella de Santa Maria del Collell, parròquia de Ventajol, fa publicar lletra episcopal que notifica 
un mandat del papa que confereix a dit Bartomeu el priorat del Collell, 26 febrer 1358. G-37 f. 172

Joan Garriga, sotscol·lector de la cambra papal, firma rebut a Ramon d’Horta de totes les quantitats de la dècima darrerament concedida, de la qual la cambra prengué la 
meitat, i de les procuracions de visita d’exemptes, per 1.066 lliures de la dècima i 11 lliures de les procuracions, 27 febrer 1358. G-37 f. 173-174

Galceran de Cartellà, cavaller, citat amb lletres del bisbe que es transcriuen, per haver deixat passat disset anys sense pagar diversos deutes, declara ser catòlic i creure els 
articles de la fe, 4 desembre 1357. G-37 f. 174rv

Arnau, bisbe Galtellinensis institueix un aniversari conventual a la Seu i el dota amb 20 sous censals, 27 febrer 1358. G-37 f. 176v-177
El bisbe i el capítol aproven a Ramon Albert, obrer de la Seu, la cessió per 3.500 sous que ha fet a Catalana, viuda de Guillem Alió, de drets sobre l’herència d’Alamanda, 
viuda de Bernat Alió, 3 març 1358. G-37 f. 179v 

Jaume de Vallgornera, hereu del seu germà Vidal de Vallgornera, atès que els marmessors d’aquest havien instituit un benefici a la capella de Sant Francesc del castell de 
Vallgornera, presenta com a primer obtentor Pere Tremir, clergue, 5 març 1358. G-37 f. 180

Pere de Capdeferro, de Vilablareix, firma rebut al bisbe de 22 lliures 10 sous, preu de llenya comprada, 10 març 1358. G-37 f. 184
Joan Margall, clergue d’Avinyonet, es contracta com a escuder del bisbe Arnau Galtellinensis per un any, 10 març 1358. G-37 f. 184v
El bisbe i el capítol prenen Galceran de Montcorb, canonge, i Jaume de Monell, jurista de Girona, com a àrbitres en la questió sobre participació d’homes d’església del 
comtat d’Empúries a obres de castells del mateix comtat, 13 març 1358. G-37 f. 185v-186

Bernat Pedrera, notari d’Ullà, pren com a substitut de la notaria Pere Pelegrí, clergue, 14 març 1358. G-37 f. 192v
Guillem de Peralta, canonge d’Ullà, i diversos amics seus fan pau i concòrdia amb Joan Savanera, clergue de Bellcaire i certs veïns d’Ullà, sota pena de bausia, de la que no 
s’hagin de poder escondir per batalla, ni per aigua freda ni foc, 14 març 1358. G-37 f. 193rv

El bisbe, atès que els marmessors de Vidal de Vallgornera han fundat un benefici a la capella de Sant Francesc del castell de Vallgornera, concedeix que puguin redimir els 
béns assignats al mateix contra prestació de 300 sous censals, 19 març 1358. G-37 f. 195rv

Pere Ramon i Joan del Sol, aventurer de Girona, firmen rebut al bisbe de 300 sous que els devia Bernat de Cruïlles, germà del mateix bisbe, pel lloguer de 50 dies amb un 
animal cada un en viatge a València, 19 març 1358. G-37 f. 196v

Arnau, bisbe Galtellinensis, que havia fet donació de certs béns a Dolça, filla de Pere Tremir, mercader de Girona, atesa la mort d’aquesta, els dóna a Caterina, filla de 
Ramon Tremir, apotecari de Girona, 20 març 1358. G-37 f. 201v

Acta d’elecció d’Arnau de Vallmanya com a vicari de l’abadia d’Amer, vacant per mort de l’abat Bosó, i de Guillem de Puigmoradell com a abat per via d’escrutini, després 
de protesta de dos monjos que volien que es procedís per via de compromís, 1 març 1358. G-37 f. 203-207

Quadern d’àpoques dels llegats de Guillem de Galliners i Arnau de Biure, cavallers, i d’Ermessenda de Biure, març 1358. G-37 f. 213-226



Els marmessors d’Arnau de Biure, cavaller, institueixen un benefici a la capella de Santa Magdalena del castell de Biure, parròquia de Queixàs, i li assignen dotació, 16 
novembre 1357. G-37 f. 229-233v

Cabrevacions fetes al benefici de Santa Magdalena del castell de Biure, de Queixàs, de béns situats a Crespià i Queixàs, 1358. G-37 f. 235-246
Els marmessors de Vidal de Vallgornera institueixen un benefici al castell de Vallgornera, dotat amb béns de Peralada que s’enumeren, 5 març 1358. G-37 f. 247-250v
Capbreu del benefici de Sant Francesc del castell de Vallgornera, de béns situats a Peralada, febrer 1358. G-37 f. 251-264
El bisbe firma rebut a Ramon Gil, notari de Girona, de tot el cens que li fa per raó de l’escrivania de la cúria de Castelló, 27 abril 1357. G-38 f. 2rv

Pere Carrer, saig de la cúria de l’oficialat, en nom de certs prelats i eclesiàstics que tenen rendes a les parròquies de Caldes, Franciac, Vilobí, Cassà de la Selva i Llagostera, 
trobant-se al castell de Vilobí intima a Ramon de Bell-lloc, sagristà d’aquest lloc, una monitòria del bisbe contra Pere de Montcada i altres que exigeixen quèsties o bé 
obliguen homes d’església a prestar fermança; a continuació s’intima als altres llocs esmentats, 28 abril 1357.

G-38 f. 2v-5v

Testament d’Eibelina, filla de Guillem Pujol, natural de Foixà i veïna de Girona, que institueix hereva la confraria de Santa Maria de la Seu, 2 juny 1357; entre altres 
testimonis signen Rixart Lotungart i Guillem Lotungart, vidriers. G-38 f. 9

Galceran d’Hortal firma debitori al bisbe de 60 lliures, part dels terços i foriscapis del delme de Maià, delme que cedeix al mateix bisbe fins que sigui totalment pagada la 
referida quantitat, 7 juny 1357. G-38 f. 9v-10

Guillem de Roca, procurador fiscal, firma rebut a Guillem de Pont i Pere de Riba, clergues de la Santa Creu de Rodes, de 60 lliures, composició de les ferides causades a 
Guerau Galliners, del mateix lloc, 12 juliol 1357. G-38 f. 11

Els confrares que s’enumeren, de la confraria de Santa Cristina de l’Armentera presenten Guillem Maller per al benefici de la mateixa confraria, 7 agost 1357. G-38 f. 13rv

Estela, abadessa de Santa Clara de Castelló, i les monges Orpai de Santmartí, Agnès de Prat, Sibil·la Amorós, Cília Agullana, Agnès Calvet, Caterina Oliver, Francesca Bou, 
Nicolaua Simon, Gueraua de Fontclara, Brunissenda de Cérbols, Margarida de Ribera, Dolça Cufí i Francesca Andreu, monges, presenten Bartomeu Gamell, clergue d’Elna, 
per al benefici de la seva església, 8 agost 1357.

G-38 f. 13v-14

Ramon Albert, procurador de Jaume de Trilla, ardiaca de la Selva a la Seu constituit amb escriptura feta a Montpeller, confereix a Pere Garlangou el diaconil de Salitja, 10 
setembre 1357. G-38 f. 19rv

Guillem de Roca, fiscal, atès que Bertran de Vilanova, de Bescanó, i Francesc Xatmar fill de Bord Xatmar, han estat excomunicats per injúries a Joan Simonet, prevere de la 
família de l’abat d’Amer, mana a Ponç Guillamar i Guillem Castlar, clergues de la Seu, no tenir-hi tractes, sota pena de presó perpètua i pèrdua dels seus benefiucis, 9 
setembre 1357, amb nota d’haver estat cancel·lat per ordre del bisbe; a continuació es troba una escriptura anàloga que el bisbe modera.

G-38 f. 20

El bisbe nomena Francesc de Camps, rector de Lloret, escrivà del terme, 2 setembre 1357. G-38 f. 20v-21
El bisbe firma rebut a Guillem de Roca, procurador seu, de 10 lliures 12 sous procedents de la talla de quatre sous per foc feta entre els homes d’església, 11 setembre 
1357; altre rebut de la mateixa talla a favor de Bernat Guillem, prevere f 24v. G-38 f. 21

Llorenç de Banyeres, coper de Tolosa, firma rebut a Berenguer Guerau, clergue de la Seu, de 40 florins que ha de lliurar a Pere Canet de Girona, estudiant a Tolosa, 8 
octubre 1357. G-38 f. 26

Berenguer Sunyer, de Vilanna, firma rebut al bisbe de 7 lliures, soldada d’un any per estar al seu servei, 21 octubre 1357; a continuació Brunissenda Artibaula, de Girona, 
firma rebut de 12 lliures pel mateix concepte. G-38 f. 26rv

Guillem Letungart, vidrier veí de Girona, firma rebut al bisbe de 45 lliures, preu de la vidriera que ha fet damunt la capella de Sant Martí de la Seu, 3 novembre 1357. G-38 f. 26v-27

Bernat de Riudeperes, donzell de Barcelona i nou veguer de Girona, presta l’habitual jurament, 10 novembre 1357. G-38 f. 27rv
Bernat Requesèn, procurador de Ramon de Pradella, paborde de novembre de la Seu, nomena Francesc de Camps, rector de Lloret, jutge ordinari del lloc, 2 desembre 
1357; a continuanció Francesc de Camps posa Guillem Bosch, clergue de Lloret, com a substitut seu en l’escrivania del lloc. G-38 f. 28

El bisbe, atesa la qüestió entre Alamanda, priora de Valldemaria, i Guillem Aumar d’Hostalric, tutor de Pere i Constança, fills de Pere de Santantoni, jurista d’Hostalric, 
sobre 5.780 sous pertanyents a la tutoria, dels quals el monestir en reivindicava una part a causa d’haver-hi entrat Constança com a monja, determina que Valldemaria 
rebi 2.000 sous de la tutoria, 11 febrer 1358.

G-38 f. 28v-29v

Francesca, viuda de Ramon Bartomeu, de Palol de Revardit, declara ser ben pagada per Pere Vidal, flequer de la Seu, del temps que estigué al seu servei, 22 octubre 1357. G-38 f. 32



Caterina, esposa de Francesc de Santfeliu, confraressa de la capella de Sant Andreu d’Estany, parròquia d’Ullastret, Pere Vila, sagristà de Matajudaica, Pere Andreu, 
d’Ullastret i Guillem Pla de Serra, pabordes de la mateixa confraria, presenten Ramon de Casademont, clergue, per al benefici de dita confraria, 20 novembre 1357.

G-38 f. 30rv

El bisbe, atès que Guillem Corona, mercader de Camprodon, ha comprat un quart del delme de Beget, del qual es devia un terç i lluïsme anterior, raó per la qual el bisbe 
l’havia emparat, li cedeix els drets derivats de l’empara, 4 desembre 1357. G-38 f. 36v-37

Berenguer Bertran, sastre de Girona, firma rebut a Ponç de Santvicenç, canonge de la Seu, de 50 sous, resta de les 20 lliures que aquest havia estat condemnat a pagar per 
injúries causades a la seva persona, 9 gener 1358. Cf. ff 18-19. G-38 f. 37v

El bisbe firma rebut a Sibil·la, tutora de Francesc de Palau, fill de Ramon de Palau, cavaller de Palau-saverdera, de 1.000 sous, part del foriscapi del delme de Palau, del que 
s’assenyalen diverses transportacions, 20 desembre 1357. G-38 f. 42v

Nicolau Pere, jurista, Miquel de Vilanova, notari i Castelló Romanyà, mercader de Castelló, firmen debitori al bisbe de 50 florins d’or de Florència per raó de la composició 
pactada per injúries de Francesc Cotó i Guillem Terrats, clergues de Castelló, 9 gener 1358. G-38 f. 44v

Pere Serra, ferrer de Girona, firma rebut al bisbe de 64 lliures, per reixes de ferro posades a l’altar de Sant Antoni de l’església dels framenors de Girona, 27 febrer 1358. G-38 f. 52

Francesc Espigoler, monjo obtentor de l’ofici de la cabiscolia a Sant Pere de Galligants, requereix Bernat de Rovira, prior i procurador de l’abat que accepti la seva renúncia 
a l’ofici, cosa que el prior declina de fer, al·legant no tenir potestat, 14 març 1358. G-38 f. 55v

El bisbe firma a Pere de Puig i al seu fill Ramon, de Palol d’Onyar, rebut de 369 sous en què han estat condemnats per l’oficial de Tarragona en una causa d’apel·lació que 
duien contra el mateix bisbe, 24 març 1358. G-38 f. 56v-57

Guillem Cavaller, comissionat pel bisbe, aprova els comptes de la marmessoria d’Ermessenda, viuda d’en Bonaire, de Caldes, per valor de 136 lliures, 8 març 1358. G-38 f. 57v-58

Francesc de Thos, natural de València, es lloga amb el bisbe per estar un any al seu servei, 23 setembre 1357(sic). G-38 f. 66

Bernat de Verdaguer, rector de l’hospital de la Seu, atès que en l’hospital ha estat durant 14 anys una filla il·legítima de Bernat de Suybes, de Banyoles, i d’una dona dita 
n’Escola, que ha estat recentment donada en matrimoni, defineix a dit Suybes les despeses de criança a causa de la seva pobresa, 7 abril 1358.

G-38 f. 67rv

Pere Marcó, clergue de Sant Pere de Besalú, que pretèn tenir dret al priorat de Santa Maria del Collell, que posseeix Bartomeu de Costa, sotmet la qüestió a l’arbitratge 
del bisbe, 10 juny 1358. G-38 f. 71v

El bisbe perdona a Pere Sabater, sagristà de Torroella de Montgrí, el delicte d’haver ferit Guillem Tomàs, de Colomers, i li imposa pena pecuniària no especificada, 12 juny 
1358. G-38 f. 72

Testament de Bonanata, viuda d’Arnau Carnut, de Fornells, veïna de Girona, que institueix hereus els pobres, 29 juny 1358. G-38 f. 76rv
Jaume Carsi, escriptor de lletra rodona de Girona, promet a Pere Sabater, sagristà, i Bartomeu Amat, obrer de Torroella de Montgrí, escriure un responsorial complet, de 
nou ratlles per pàgina, del que s’especifica el contingut, 10 juliol 1358. G-38 f. 77v

Guillem Bernat de Perles, majordom del bisbe, aprova els comptes de Ponç de Coromines, sagristà de Castelló d’Empúries, de les visites pastorals fetes al comtat 
d’Empúries, de les que manquen cobrar encara 330 sous, 28 març 1358. G-38 f. 79v-80

El bisbe firma rebut a Guillem Cavaller, canonge de Sant Feliu, de diversos llibres que li han estat lliurats per Fulcó Périer, col·lector de la cambra papal, procedents de 
l’espoli de l’abat Bosó d’Amer; unes Decretals, un Codex, un Digestum novum i un Digestum vetus, però manquen un Sextus decretalium, dos quaderns relligats, un 
comentari de Mateu incomplet, les Constitucions del regne d’Aragó, un llibre de sermons, un «super statu monachorum», i un llibre sense posts, descrits en una 
escriptura d’inventari que s’esmenta. Es firma també rebut de dues olles d’aram, un «Flos sanctorum» de pergamí, un llibre que comença «Incipit tractatus de professione 
monachorum», un Catholicon, i un «Inventarium elementorum», 6 novembre 1358.

G-38 f. 91-92

El bisbe, atès que Arnau Julià, clergue de la capella del castell de Blanes, ha mort intestat, ven a Berenguer Andreu, de Blanes, una casa situada a aquesta vila, que havia 
estat del difunt, pel preu d’11 lliures, 25 octubre 1358. G-38 f. 93v-94

Testament de Dalmau de Mont, canonge de la Seu, que disposa de certs objectes de plata i institueix hereus els pobres, 15 desembre 1358. G-38 f. 96v-97v
Bernat Pujol, aventurer de Girona, que havia promès amb jurament portar des d’Hostalric a Girona pres Dalmau Salendí, clergue, declara que el dit clergue ha estat lliurat 
al batlle d’Hostalric, 20 abril 1359. G-38 f. 113v



El bisbe aprova els comptes de Pere Miró, claver del castell de la Bisbal, dels que manquen a rebre 270 migeres de blat, 13 maig 1359; a continuació s’aproven els comptes 
de Bernat Thos, clergue i batlle de Paret Rufí. G-38 f. 117-118

Guillem de Roca, procurador del bisbe, mana sota pena de 10 lliures a Agnès de Mata, monja de Sant Daniel, expulsar de casa seva una esclava, dita Francesca, acusada 
d’incontinència, 21 juny 1359. G-38 f. 129v

El bisbe firma rebut a Pere Ferrer i Guillem Ferrer, d’Ullà, compradors de les rendes d’aquest llos, de 2.000 sous, part dels 2.500 anuals en què les hi han arrendat, 13 juliol 
1359. G-38 f. 133v

Els marmessors de Pere Alegre, clergue de Verges, atès que Jaume Milà i Pere Genís, del mateix lloc, han presentat un compte que fa pujar els ingressos no a 25 lliures 
sinó  a 30, es sotmeten al fur del bisbe, 18 juliol 1359. G-38 f. 137v-138

Pasqual Coromina i Bernat de Setcases, de Besalú, reconeixen deure a Bonjuhe Benvenist, jueu de Besalú, en nom de tots els jueus de la vila, 12 lliures pagades al bisbe 
per raó d’un furt comès per dit Pasqual, 19 juliol 1319. G-38 f. 139

Els confrares de Sant Sadurní, de la parròquia de Cistella, dels que es donen els noms, presenten Pere Pellicer, clergue natural de Cistella, per al benefici de la seva 
confraria, 13 agost 1359. G-38 f. 139v-140

Els procuradors dels feligresos de Santa Seclina, atès que el bisbe Arnau Galtellinensis, vicari general, havia traslladat la festa de la santa de la vigilia de Sant Jaume al 
diumenge següent amb pacte que els parroquians pagarien un pal·li de valor 8 lliures i fundarien una almoina de 5 sous de renda per distribuir-la el mateix dia, amb 
poders de tots els feligresos que es transcriuen, s’obliguen a satisfer les esmentades despeses en el termini d’un any, 22 juliol 1359, amb nota de cancel·lació.

G-38 f. 143-144v

Guillem Ripoll, sagristà de Llorà, que havia estat requerit pel bisbe a portar pres Joan Terrada, sagristà de Falgons, pel que havia fet manlleuta, atès que no pot portar-lo, 
s’obliga a pagar 500 sous, 14 agost 1359. G-38 f. 148

Els obrers de Santa Margarida de Bianya firmen rebut al marmessor de Pere Torner, sagristà de la mateixa església, de 12 lliures, llegades en vista a l’adquisició d’un 
missal, 16 agost 1359. G-38 f. 148v

El bisbe firma rebut a Ramon de Campllong, tresorer de la Seu, d’una crossa episcopal que havia estat del bisbe Gastó de Montcada i que ell es proposa d’utilitzar, 29 
agost 1359. G-38 f. 150

El bisbe, Ramon de Campllong, tresorer de la Seu i Pere Ferrer, paborde de l’Almoina del pa, atès que Ramon de Clota, antic paborde, no havia donat comptes, fan 
procura a dit Ramon de Campllong per oir dels comptes, 19 abril 1359. G-38 f. 152rv

Els tres susdits aproven a Nicolau de Font i Ramon de Masó, marmessors de Ramon de Clota, els comptes de l’Almoina durant el període que va de l’11 de març de 1353 
fins a 9 agost 1358, per valor de 112.920 sous i petites quantitats en espècie, com una quartera de «siliginis», mitja quartera i dos quarterons de panís, mitja quartera de 
llenties, cinc mitges quarteres i tres quarterons de melca, d’ingressos, i 64.719 sous de despeses, i resten a retornar a l’almoina 48.201 sous i 297 migeres d’ordi, 8 abril 
1349; a continuació s’obre una caixa dipositada pel paborde difunt a la tresoreria de la Seu i es constata que conté 2.598 lliures, de les que 182 pertanyen a la 
marmessoria del difunt f 154-155v.

G-38 f. 152v-154

Brega a Sant Feliu de Girona, a causa de voler el batlle de Girona, Pere Albert, entrar a l’església per empresonar en Lledó, acusat de lladre, i impedir-ho Felip de Palau, 
fiscal del bisbe, amb retirada del batlle després d’haver tingut l’església assetjada durant un dia; els requeriments es transcriuen en català, 14 setembre 1359.

G-38 f. 157-159

El bisbe i el capítol de la Seu venen per vint-i-cinc anys, a comptar des de 1363, a l’Almoina del Pa les rendes del ferial a Fornells per un total de 50.000 sous, 8 gener 1359; 
àpoca dels 50.000 sous f 170v-171; escriptures de presa de possessió i complementàries f 171-175v. G-38 f. 168-170v

Els confrares del Corpus de Sant Llorenç de la Muga que s’enumeren presenten Pere Ferrer, clergue natural del mateix lloc, per al benefici de la seva confraria, 23 
novembre 1359. G-38 f. 185v-186

Conveni entre el sagristà de Pontós i el beneficiat de la capella del castell del mateix lloc, sobre celebracions i destí de les ofrenes fetes a l’esmentada capella, 19 desembre 
1359. G-38 f. 189-190

Ramon Llorenç, de Sant Esteve de Llémena, que acredita 40 sous sobre el mas Serra de Santa Cecília Sacàrcer o de les Serres, per cessió rebuda de Bellhom Falcó, jueu de 
Girona, procurador de Jucef Falcó i Bondia Falcó, germans seus i fills i hereus per terceres parts de Falcó Bellhom, jueu de Girona, per raó d’un deute contret per Pere 
Serra en 1348, atès que el mas és ara de Ramon de Campllong, tresorer de la Seu i que és deshabitat, accepta la satisfacció de 25 sous i condona la resta, 8 desembre 
1359.

G-38 f. 191v-192

L’abat Francesc de Santa Maria de Roses fa procura a Pere d’Abellars, dit Bord d’Abellars, per cobrar a Bernat Lena,jurista de Castellfollit, la composició de 500 sous 
pactada per la mort d’Agnès, esposa seva, 29 gener 1360. G-38 f. 197v-198



Publicació de sentència de la cambra papal que condemna Vidal de Vilanova, paborde de Castelló a la Seu, Jaume Gil i Dalmau de Güell, prior d’Ullà, a pagar 400 florins de 
Florència a Francesc Joan Monaldi, i ordre de publicar monitòria d’excomunió contra ells, 10 març 1358. G-39 f. 1rv

Els prelats i curats del comtat d’Empúries que s’enumeren, atesa la pau entre el bisbe i el comte d’Empúries, defineixen al comte totes les injúries rebudes d’ell o dels seus 
oficials, 12 abril 1358. G-39 f. 7v-8v

Guillem Lotumgart, vidrier veí de Girona, firma rebut a Ramon Albert, obrer de la Seu, de 45 lliures que se li devien per haver fet la vidriera de la capella de Sant Vicenç de 
la Seu, 13 abril 1358. G-39 f. 14

Els obtentors dels beneficis fundats per Pere de Creixell a la Seu, requereixen la inspecció de la seva casa, on els comissionats constaten que hi ha una part ruinosa 
«propter lapidacionem iudeorum in callo judayco» i manca d’habitacions, 4 febrer 1359(sic). G-39 f. 5v-16

L’abat de Banyoles, atès que hi ha al monestir una capella en honor de Sant Martirià, institueix un benefici, dotat amb les ofrenes que rebi la dita capella, una porció del 
monestir i 70 sous censals, 13 abril 1358, amb senyal de cancel·lació. G-39 f. 17v-18

El bisbe i el capítol, atès que Ramon d’Estanyol, clergue de la Seu, havia dotat a la mateixa seu un benefici amb el delme de Santa Cecília sa Càrcer, l’amortitzen a cens de 
50 sous, equivalents a la quarta part dels fruits, 13 abril 1358. G-39 f. 22v-23

El procurador de Bernat Marquès de Camprodon fa la primera presentació del benefici fundat per Berenguer Forner i Simó Marquès de Camprodon a Santa Maria de 
Camprodon, a favor de Bernat Fabra, clergue, 21 abril 1358. G-39 f. 23rv

El bisbe Bertran de Cosnac, de Comenge, firma rebut a Pere Ferrer de Terrers, prevere de capítol, de 87 florins d’or, procedents de la talla feta per satisfer salaris de legats 
papals, pel període des d’1 de febrer a 1 de maig, 25 abril 1358. G-39 f. 25v

Jaume Serra, pintor de Barcelona, promet a Ramon Albert, prevere de capítol, pintar-li un retaule de Sant Miquel pel preu de 40 lliures, 27 abril 1358. G-39 f. 26v
Testament de Guillem Albert, clergue de la Seu, que institueix hereu l’hospital nou de Girona, 2 maig 1358. G-39 f. 29rv
Procés d’absolució concedida pel penitencier papal, de Pere Gelada, prevere, per haver ferit Pere Gombau, 23 abril 1358. G-39 f. 30v-31
Bernat Massaguer, d’Albons, ven a Gaufred de Palol, domer del mateix lloc, un bou, una vaca amb el seu vedell, i una burra amb el seu pollí, tot pel preu de 16 lliures, i 
rep del mateix els dits animals en comanda, 12 maig 1358. G-39 f. 35v-36

Pere Saurí, ciutadà de Girona, firma rebut a Ramon Folch d’Ullastret, de 200 sous, que li han estat pagats per Guillem Bernat de Perles, majordom del bisbe, part dels 400 
que dit Folch i la seva esposa Cília havien estat condemnats a pagar a na Belaura, viuda de Bonet Vidal, jueu de Girona, 14 maig 1358.

G-39 f. 38v

Cabrevacions al priorat de Santa Maria del Collell, 18 maig 1358. G-39 f. 40v-41
El bisbe ven a Pere Castanyona i Berenguer Mir, de Rupià, els fruits del castell d’aquest lloc, per 6.000 sous, 22 maig 1358. G-39 f. 43-44
El bisbe aprova a Pere Miró, claver de la Bisbal, els comptes de la claveria del castell, 26 maig 1358. G-39 f. 49v-50
El bisbe, després de fer una delimitació de termes amb l’abat de Sant Pere de Besalú, estableix a Jaume de Casadevall i Pere Casadevall, de Dosquers, un aigualeix del 
Fluvià, 25 maig 1358. G-39 f. 50v-51

El bisbe ven a Ramon d’Arenys, de Vila-romà, els fruits que rep al castell d’aquest lloc per 60 lliures anuals, 24 maig 1358. G-39 f. 52v-53
Ramon d’Estanyol, majordom del bisbe, arrenda a Ramon Ferrer, menor de dies de Sant Sadurní, els fruits que el bisbe rep a aquest lloc, per 55 lliures anuals, 29 maig 
1358. G-39 f. 55rv

Publicació de lletres papals que manen satisfer a Bernat Esteve, abat de Sant Feliu de Girona, les rendes de la seva prebenda tot i ser absent, 7 juny 1358. G-39 f. 63v-66v

El bisbe ven a Pere Masó i Guillem Martina, de Crespià, les seves rendes de Crespià, pel preu de 50 lliures anuals, 9 juny 1358. G-39 f. 67v
Testament de Bernat de Bosch, clergue de la Seu, que institueix hereva la confraria de santa Maria de la Seu, 9 juny 1358. G-39 f. 68-69
Testament de Margarida d’Hospital, de Sant Julià de Ramis, que institueix hereu Ramon Hugues, 20 juny 1358. G-39 f. 75v-76
Ramon d’Estanyol, majordom del bisbe, ven a Ramon Lledó, batlle de Dosquers, els fruits d’aquest castell per 950 sous anuals, 21 juny 1358. G-39 f. 76rv
L’abat Bernat d’Amer, a petició del bisbe, concedeix llicència a Guillem de Puigmoradell, sagristà del seu monestir, per acudir a la cúria romana a despatxar certs afers del 
bisbe i al mateix temps per estudiar a l’estudi de la mateixa cúria, 30 juny 1358. G-39 f. 86

Testament de Pere Loreta, clergue de la Seu, que institueix hereus els pobres, excepte els religiosos, 14 juliol 1358. G-39 f. 90v-91
Guillem de Tongart, vidrier de Girona, firma rebut a Ramon Albert, obrer de la Seu, de 45 lliures per la vidriera de damunt de la capella de Santa Margarida de la mateixa 
seu, 28 juliol 1358. G-39 f. 96



Felip de Palau, procurador del bisbe, firma rebut a Bernat Bianya, beneficiat del monestir de Banyoles, de vuit taces de plata de diverses marques, confiscades a Pasqual 
de Coromina com a seguretat de cert violari, 28 juliol 1358; satisfacció de pagues del violari f 105. G-39 f. 97

El capítol de la Seu reconeix al bisbe que ha despès 100 lliures procedents dels béns del seu predecessor Arnau de Mont-rodon en obres al castell de Vila-romà, 14 agost 
1358. G-39 f. 107v-108v

El bisbe i el capítol nomenen Ramon Masó i Nicolau de Font, clergues, procuradors de l’Almoina, 11 agost 1358. G-39 f. 110v-111

El capítol de la Seu reconeix al bisbe que ha invertit, de béns del seu predecessor Arnau de Mont-rodon, 50 lliures en l’obra del palau episcopal de Girona, 60 lliures al 
castell de Rupià, 10 lliures per una establa del castell de la Bisbal, 15 lliures al de Sant Sadurní i 100 lliures al castell de Vila-romà, 20 agost 1358.

G-39 f. 111v-112v

El bisbe i el capítol aproven a Ramon Albert, regent del ferial de la Seu, els comptes des d’1 de juny 1356 a 31 maig 1358, per 14.197 sous d’ingressos i 18.672 sous de 
despeses, 20 agost 1358. G-39 f. 115-116

Felip de Palau, procurador del bisbe, diposita a la Seu tres sacs, amb 16.000 sous en vista a comprar rendes pels dos beneficis que Guillem de Pals havia manat instituir a 
Sant Feliu de Boada, 28 agost 1358. G-39 f. 117rv

El bisbe nomena Berenguer Capella, clergue, notari, 30 agost 1358; altre nomenament semblant a favor de Dalmau Gispert, ciutadà de Girona f 118v-119. G-39 f. 118v

El bisbe, atès que Agnès Ermengou ha renunciat a un dia del molí des Grau, de Vila-romà, l’estableix a Arnau Vidal de Palamós, 9 juliol 1358. G-39 f. 122rv
Guillem Letongart, vidrier firma rebut a Ramon Albert de 45 lliures que se li devien per vidrieres de la Seu, 18 setembre 1358. G-39 f. 136v
Pere Ferrer, prevere de capítol, i Guillem Ramon, clergue de la Seu, prometen a Guillem Lentongart, vidrier, pagar-li tot allò que se li degui fins al proper nadal, per 
vidrieres fetes a la mateixa seu, 18 setembre 1358, amb senyal d’haver estat cancel·lat. G-39 f. 136v

Galceran de Montcorb, oficial, a petició de Vicenç Carbonell, clergue de Castelló, menor de 25 anys, li dóna com a tutor Pere de Devesa, ciutadà de Girona, 19 setembre 
1358. G-39 f. 138v

El majordom del bisbe, atès que la jurisdicció civil de Serra de Daró és per la meitat del bisbe i per la meitat, del comte d’Empúries, nomena jutge del lloc Pere de Puig, 
jurista de Figueres, 12 setembre 1358. G-39 f. 138v-139

Guillem Terrè, fill de Bernat Terrè, pintor de Girona, cedeix al seu pare tots els seus drets sobre els béns de la seva mare Margarida, 12 octubre 1358. G-39 f. 147rv
Testament d’Elicsenda, esposa de Ramon Miquel, de Palol de Revardit, que institueix hereu el seu nebot, Pere Hugues, 13 setembre 1358. G-39 f. 148rv
Pere d’en Aleu, argenter de Barcelona, reconeix al bisbe que de l’obra que havia promés fer, en la que hi havia d’haver tres imatges, la Mare de Déu i dos àngels, n’ha 
estat ben pagat, i ha rebut de gràcia especial deu lliures d’escreix, 14 novembre 1358. G-39 f. 173

Pere Barner, argenter de València, promet a Jaume Albert, prevere de capítol, fer-li una imatge de la Mare de Déu de plata, d’acord amb una figura que li ha estat donada, 
contra lliurament de 28 marcs de plata, 22 novembre 1358. G-39 f. 176v-177

Pere Marunys de Blanes, atès que ha estat avisat, a instància d’Antoni de Rouregros, claver del mateix lloc, que no faci escola contra l’exclussiva del claver, renuncia a 
tenir ensenyament, 29 novembre 1358. G-39 f. 181

Ademar de Trilles, prior de Sant Tomàs de Fluvià, ateses les freqüents controvèrsies amb el curat del lloc, promet pagar-li quinze lliures anuals, 4 desembre 1358. G-39 f. 182v-183v

Maties Agustí, veí de Sant Iscle, que havia estat excomunicat per participar en una rapte d’una monja de Pals, priora de Matella, s’obliga, cas que es provés la seva 
participació, a pagar 500 sous, 7 desembre 1358. A continuació és absolt per Felip de Palau, fiscal del bisbe. G-39 f. 184

El bisbe concedeix vitalíciament a Bernat de Vilanova, donzell i escuder seu, la saionia de la cúria de l’oficial, 25 agost 1358. G-39 f. 185v-187
Regina, viuda de Jucef Benavist(sic) jueu de Girona, atès que Guillem Arnau d’Orriols i Guillem ça Vall de Vilamarí li deuen 90 sous dels que és fidejussor Berenguer 
d’Hospital, sagristà d’Orriols, es dona per pagada d’ells, 17 desembre 1358, amb dues diferents redaccions. G-39 f. 189v-190

Dalmau Gispert, notari del bisbe, ven a Miquel Cursaví, regent l’escrivania de Verges, els emoluments de les escrivanies de Verges i la Tallada, per 47’5 lliures anuals, 28 
desembre 1358. G-39 f. (192?)

Francesc Andreu, clergue de la Seu, firma rebut a Ramon Albert, obrer de la mateixa, de 42 lliures que mancaven pagar a Guillem Letumgart, vidrier, per una vidriera 
construida a la Seu, 8 gener 1359. G-39 f. 196rv

El bisbe dona en enfiteusi a Ramon d’Arenys, de Vila-romà, home propi seu, la batllia del castell de Vila-romà que ja havia tingut anteriorment, amb obligació de prestar 
allotjament al bisbe i als canonges de la Seu, i dret a rebre feixos de palla i formatges, per 40 lliures d’entrada, 21 abril 1360. G-40 f. 9v-12



Guillem Miquel, rector de Sant Cebrià de Vallalta, i altres, fan definició d’injúries a Arnau Guerau, Bernat Serra i altres de Sant Cebrià, 21 juliol 1360; al volum es troben un 
cert nombre de promeses de no fer mal. G-40 f. 17v-18

Guillem Oliver, procurador de Guillem Bragosa, prevere de capítol i paborde de juliol de la Seu, ven a Guillem Ferrer, escuder del bisbe, 43 sous de violari per 15 lliures, 27 
juliol 1360. G-40 f. 21-23

Francesc Sanç, notari de Bàscara, pronuncia un arbitratge entre Ramon Blanch de Llampaies i Francesca, filla de Ramon Valés de Tor, sobre el testament de Pere Valés, de 
Tor, 30 juliol 1360. G-40 f. 27-29

El bisbe estableix a Pere Martí, de Vall-llobrega, una terra de 2’5 vessanes situada a Vall-llobrega, indret de Coromines, sobre la que també té dret Santa Maria de Bell-lloc, 
a 7 sous de cens, per 62 sous d’entrada, 4 agost 1360; altres establiments del mateix lloc fets a Pere Mostera, Guillem d’Arenys, Pere Costa, Pere Rovira i Guillem de 
Campariol f 35-37.

G-40 f. 34rv

Ramon d’Estanyol, clergue de la Seu, ven a Berenguer, prepòsit de Sant Martí Sacosta, un captiu sarraí, dit Fitere, natural del Cap del Figual i que actualment, com a cristià 
es diu Joan Massot, pel preu de 25 lliures, 7 agost 1360. G-40 f. 38rv

Francesc de Camps, obtentor del benefici fundat a la Seu per Pere de Galliners, firma rebut a Francesc de Prat, clergue de Foixà, de 30 sous per la remença de Pere de 
Pujada, escolar de Foixà i home propi del dit benefici, pel que havia fet obligació a la cúria de l’oficialat, 11 agost 1360. G-40 f. 39v

Bonanat Cifred, d’Aro, excomunicat com a hereu de Pere Oli, del mateix lloc, per no haver complert els llegats d’aquest, promet executar-los i és absolt, 19 agost 1360. G-40 f. 44rv

Jaume Simó, clergue del bisbat de Girona, mestre en arts i batxiller en teologia, firma rebut al paborde de l’Almoina de 15 lliures, salari seu fixat pel bisbe i el capítol, 23 
agost 1360. G-40 f. 46v-47

Pere Ferrer, prevere de capítol, i Nicolau Font, clergue, clavaris de la caixa on es posen els diners de pies causes dels difunts, firmen rebut a Felip de Palau, procurador del 
bisbe, de 16.000 sous, suma de la que s’han de comprar rendes per als beneficis instituits per Guillem de Pals, cavaller, 29 agost 1360.

G-40 f. 48v

Pere Ferrer, dit, firma rebut al majordom del bisbe de 593 sous, corresponents a la talla feta per satisfer les despeses de la legació del cardenal Guiu de Porto a Espanya, 
31 agost 1360. G-40 f. 49

Guillem Cavaller, comissionat episcopal, firma rebut als marmessors de Joan Llach, sagristà de Cantallops, de 370 sous, llegats a la confraria de Sant Joan de Salelles de 
Sant Sadurní, 10 setembre 1360. G-40 f. 52v-53

Joan d’Ordis, paraire de Banyoles, ven a Guillem Ramon de Serres, procurador de Ramon Albert, prevere de capítol, 10 peces de roba, dites «banyolins», a lliurar per Tots 
Sants, 7 octubre 1360. G-40 f. 59

Fra Arnau, bisbe Galtellinensis i vicari general, aprova els comptes de la marmessoria de Sibil·la de Cruïlles, senyora de Bestracà, que puja a 8.743 sous, 7 novembre 1360. G-40 f. 73v74

Nicolau de Vall, batlle de Banyoles, presenta presoners fra Ramon de Sant Esteve i fra Bernat Moner, monjos de Sant Pere de Besalú que havien pres part en certa brega, 
15 novembre 1360. G-40 f. 79

Xanxot de Lanç, nunci de Simó Affogat, de Montpeller, firma rebut a Bonanat Veray, clergue i procurador de Bertran de Mont-rodon, ardiaca de Besalú, de 78 sous, per 
haver portat tres bales de llibres del dit ardiaca de Montpeller a Girona, 16 novembre 1360. G-40 f. 79v

Guillem d’Abadia, jurista de Girona i jutge del castell de Lloret, que deu 500 sous a la pabordia de novembre de la Seu, promet pagar-los per evitar l’excomunió, i deixa en 
penyora un Codex i un Sextus amb les Clementines, 16 octubre 1360. G-40 f. 88-89

El bisbe aprova a Gueraua, viuda de Guillem Sunyer, els comptes de la marmessoria del seu marit, marmessor al seu torn de Pere Sunyer, rector de Sant Andreu de 
Porreres, per 80 lliures, 26 març 1360. G-40 f. 90rv

Jaume Agustí, sastre de Girona, excomunicat per haver exigit certs pagaments a homes d’església i haver pres penyores, que havien estat dipositades per la seva esposa a 
la vicaría general, insta la devolució de les dites penyores, 29 desembre 1360. G-40 f. 96rv

Jaume Castelló, dit Jaume Pont, de Calonge, Arnau Veí de Sant Cebrià de Lledó i Bernat Marquès, de Sant Cebrià dels Alls, que han estat objecte d’una monitòria per 
pretenir el mas Bosch de Sant Cebrià de Lledó que ha restat sense tenidors, renuncien a les seves pretensions, 3 desembre 1360. G-40 f. 104v-105

Testament de Guillema Mates, veïna de Girona, que institueix hereu Pere Loreta, 26 gener 1361. G-40 f. 115v-116

Guillem Martí, de Montbó, firma rebut a Bonanat Veray, procurador de l’ardiaca Bertran de Mont-rodon, de 79 sous 10 d., per 50 somades de llenya, 5 febrer 1361. G-40 f. 121v

Bernat Vidal, pellicer de Girona, es dona per ben pagat de les pells que ha venut al bisbe, 17 febrer 1361. G-40 f. 128v



Dolça de Vilamarí, administradora general del monestir de Sant Joan de l’Erm i Santa Coloma de Matella, firma rebut de 100 sous, llegat de Guillem Serra, jurista de 
Girona, a favor de les sevs germanes Francesca i Romia, monges del seu monestir, 19 febrer 1361. G-40 f. 131v

Bertran de Mont-rodon, ardiaca de Besalú i col·lector dels béns pertanyents al bisbe Arnau de Mont-rodon per la cambra papal, firma rebut a Guillem Pedrera, batlle 
d’Ullà, de 1200 sous, part de la venda de les rendes d’Ullà que dit Arnau li havia fet, 24 febrer 1361. G-40 f. 135v-136

Bernat Maner, monjo de Sant Pere de Besalú, i altres, prometen no fer mal a Bernat Serra de Banyoles i altres de Castellfollit i Olot, 26 febrer 1361. G-40 f. 138

Francesc Català, comanador de l’hospital de Santa Maria de Castelló, atès que Joan Garriguella, clergue, s’havia donat al mateix hospital en 1360, i que, per manca de 
salut ha demanat ser dispensat del seu jurament, amb acord de l’oficial Galceran de Montcorb i dels procuradors de la casa, el deslliga del vot fet, 1 març 1361.

G-40 f. 140v-141

Pere Carles, de Franciac, enumera les joves i manedes que ha de rebre de certs masos de Franciac, com a batlle del benefici de Sant Llorenç de la Seu, 27 febrer 1361. G-40 f. 142v-143

Havent Joan Soler de Roses, comprador de les imposicions establertes per la universitat dels homes del lloc a fi de reparar les muralles, rebut certs diners de Bernat de 
Vilar, enfermer, i Pere Eloy, Guillem Feriell i Ramon de Raset, monjos, motiu pel qual fou excomunicat, promet restituir-los a l’abat Bernat i és absolt, amb obligació 
d’estar un diumenge a la porta forana de l’església, en camisa i mitjons i sostenint un ciri, 1 març 1361.

G-40 f. 144v-145v

Pere Prugens, clergue procurador de l’obra de Santa Maria de Camprodon, d’acord amb certes lletres del bisbe, fa examinar per alguns testimonis, entre ells na Barçalaia, 
jueva, els perjudicis causats per Jaume d’Om a certs mantells i corones de certa imatge, que la dita jueva avalúa en 10 lliures, quantitat que és satisfeta, 26 maig 1361.

G-40 f. 151-153v

Brunissenda Artibaula, veïna de Girona, es dona per ben pagada del seu salari de criada del bisbe fins al dia present, 8 març 1361. G-40 f. 153v
El bisbe firma a Ramon d’Arenys, batlle, i Bernat Almar, de Vila-romà, definició general dels fruits del castell, 11 març 1361. G-40 f. 155v-156
Havent estat inculpat Pere Prugenç, clergue de Camprodon, de certs crims, Simó de Bossaganys, notari, Castelló de Coll, hostaler i metge de Girona i Arnau Ginestosa, 
sabater de Camprodon el prenen a manlleuta per 5.000 sous, 11 març 1361. G-40 f. 156

El bisbe firma a Felip de Palau, procurador fiscal seu, definició general de comptes, 15 març 1361. G-40 f. 157v
Bernat Padró, dit també Bernat Rossell, sabater de Girona, firma rebut al bisbe de tot el salari guanyat estant al servei d’aquest, 16 març 1361. G-40 f. 158
El bisbe, que havia expedit monitòria contra Francesca, viuda de Gabriel Filell, per sacrilegi comès per aquest contra Pere Beuda, clergue de Castelló, reconeix haver-ne 
rebut satisfacciósuficient, 26 febrer 1361. G-40 f. 161v

Guillem de Preses, de Sant Mateu de Montnegre, ven a Jaume de Soler, clergue de Sant Daniel de Girona, 100 somades de bruc i arbóç del seu bosc, que posarà a 
disposiciò de traginer, per 26 sous, 26 febrer 1361. G-40 f. 161v-162

Domènec Martí, prior dels dominics de Girona, firma rebut a Ramon de Masó i Nicolau de Font, clergues, de 28 lliures que l’Almoina del Pa devia al seu convent pel darrer 
any, 31 març 1361. G-40 f. 162v

El bisbe Arnau Galtellinensis ven al seu nebot Narcís Tremir, canonge Galtellinensis, els fruits de la seva mitra per 100 florins de Florència anuals, 28 març 1361. G-40 f. 168-169

Pere Roig, clergue de la Seu, tutor donat per l’oficial a Ponç de Pinya, clergue tonsurat, atès que aquest és presoner al castell de la Bisbal i no té béns per sostenir-se, ven a 
Pere Noguer alias Corçà, paraire de Girona un hort situat a les hortes de Girona, prop de la font de Cugusac i que afronta amb una pedrera, pel preu de 12 lliures, 6 abril 
1361.

G-40 f. 175rv

Pere Miró, clergue de la Seu, absol en nom del bisbe Gilabert de Cruïlles, senyor de Peratallada, i Guillem Gallart cavaller, d’excomunió incorreguda a instància de 
creditors, amb monitòria de recaure si no paguen quan tornin de l’exèrcit reial que és a Aragó, 12 abril 1361. G-40 f. 181v

Margarida, filla de Guillem de Masos, de Gaüses, firma rebut a Ramon de Masó i Nicolau de Font, procuradors de l’Almoina, de 100 sous de salari per un any que ha estat 
de criada a la mateixa Almoina, 13 abril 1361. G-40 f. 181v-182

Guillem Bernat de Perles, majordom del bisbe, absol d’excomunió Francesc Xatmar, donzell, amb obligació de pagar els seus deutors vuit dies després d’haver retornat de 
l’exércit reial que es troba a Aragó, 14 abril 1361. G-40 f. 182

Berenguer Teixidor, beneficiat de Vilamacolum, firma rebut a Mosse Jucef, jueu de Castelló, de 17 sous, en virtut de sentència de Guillem Cavaller, canonge de Sant Feliu, 
s. d. G-40 f. 184

Bernat, abat d’Amer, ven a Guerau de Flociano, mestre del duc Joan de Girona, un Catholicon pel preu de 26 lliures, 20 abril 1361, amb nota marginal que indica que el 
llibre el tenia en penyora Guillem Cavaller, canonge de Sant Feliu. G-40 f. 188v



Bernat de Montesquiu, prior de Palera, atès el conveni fet amb Lluís Pauta, monjo que li havia estat donat com a company per l’abat de la Grassa, de donar-li trenta 
florins anuals durant dos anys a fi que pugués estudiar, promet satisfer-li l’esmentada quantitat contra definició dels drets de dit Lluís al priorat, 20 abril 1361.

G-40 f. 189v-190

Brunissenda, viuda de Pere Figuera, escrivent de lletra rodona de Girona i tutora dels seus fills, a fi de passar a segones nùpcies insta de l’oficial que els doni nou tutor, i 
proposa Nicolau Figuera, rector de Fellines, que és acceptat després d’interrogar els parents dels dits fills, 10 maig 1361. G-40 f. 203rv

El bisbe, com a comissionat per recollir l’aportació oferta pels braços d’església i cavallers a les corts de Cervera per a la guerra de Castella, firma rebut a Arnau de 
Busquets, legista de Girona i Ponç d’Altariba, de 50 lliures en 81 florins a raó de 12 sous 4 del florí, 14 febrer 1360. G-41 f. 2v

L’oficial Galceran de Montcorb, atès que Joan Moner, escriptor de lletra rodona de Girona, havia deixat tots els seus béns per redimir captius per medi dels mercedaris de 
la ciutat, mana a la viuda del mateix, Bonanata, de lliurar els referits béns, 15 febrer 1360. G-41 f. 5v

Francesc Espier, clergue de casa del bisbe, fa procura a favor de Guillem Tort, clergue de Tarragona, per cobrar de Pere Cartxet, escarceller de Valls, 50 sous, part d’un rocí 
que li havia venut, 29 març 1360. G-41 f. 9

Guillem Cavaller aprova els comptes de la marmessoria d’Eimeric Carbonell, pellicer de Peralada, per 366 lliures; entre les despeses n’hi ha una de 12’5 lliures satrisfeta als 
marmessors de Vilanova, viuda de mestre Vesià, metge de Peralada, i el romanent és destinat a la dotació d’un benefici, 22 maig 1360.

G-41 f. 12v-13v

Guillem Calabuig, procurador de Jaume d’Aragó, paborde de Setembre i Octubre a la Seu, cedeix a Ramon Albert 79 sous sobre diverses cases i horts de Girona que 
s’enumeren, 23 octubre 1360. G-41 f. 13v-16v

Pere Vidal, de Sant Gregori, firma rebut al bisbe de 8 lliures 14 sous, soldada seva de l’any que ha estat nunci del mateix bisbe, 13 novembre 1360. G-41 f. 31v
Bernat de Verdaguer, que té el castell de Palagret a Celrà, requereix Pere de Lloberes, batlle, que li presti homenatge, 31 octubre 1360. G-41 f. 35v-36
Testament de Pere de Carrera, clergue de Sant Daniel, que institueix hereva la confraria de la Seu, 15 setembre 1360. G-41 f. 36-37
Testament de Tomàs Anglès, clergue del monestir de Casserres, que institueix hereu el monestir de Valldemaria, 13 octubre 1360. G-41 f. 37rv

Bernat Pujol, de Roses, excomunicat pel bisbe per no haver obeït l’ordre de l’abat Francesc, de cooperar a la construcció de les muralles, insta l’absolució, 22 gener 1360. G-41 f. 38rv

Instància semblant de Pere Pell alias Suriguera, 17 febrer 1360. G-41 f. 38v-39v
Jaume de Pont, procurador, i Deuslosal Porqueres, saig de Banyoles, lliuren a l’oficial Pere d’Espuella, Pere de Mas, Francesc de Guardiola i Pere de Santa Maria, clergues 
de Banyoles i Besalú, que són posats presos per Guillem de Roca, fiscal del bisbe, 20 novembre 1360. G-41 f. 41v

Guillem d’Armentera, de Sant Gregori, llevador dels delmes que rep a la dita parròquia Brunissendis, esposa d’Eimeric de la Via, excomunicat per no haver lliurat la 
primícia corresponent, insta l’absolució, 22 desembre 1360. G-41 f. 45v-46

Testament de Bernat de Verdaguer, sagristà de Sant Gregori, que ha estat 34 anys al servei dels bisbes i de la Seu, que institueix hereu l’hospital de la Seu, 1 febrer 1361. G-41 f. 52-54

Bernat Ferrer, de Roses, insta absolució de l’excomunió incorreguda per no haver treballat als murs de la vila, 26 gener 1361. G-41 f. 55
Pere de Puigalt, veí de Girona, es dona epr pagat de la soldada del temps que ha estat per coc amb el bisbe, 11 maig 1361. G-41 f. 71

Jaume Eloy i Pere de Valls, pabordes de la confraria de Santa Maria d’Albons, presenten Pere Clarà per al benefici de la mateixa confraria, 24 maig 1361. G-41 f. 76v

El bisbe ven a Berenguer de Casals i Joan de Puig de Pedrinyà les seves rendes de Crespià, per 48 lliures anuals, 8 maig 1361. G-41 f. 81rv
El bisbe ven a Ramon Lledó, batlle de Dosquers, les seves rendes de Dosquers, 22 maig 1361. G-41 f. 81v
Pere Ferrer de Roses insta l’absolució incorreguda per no haver treballat a la fortificació de Roses, 3 agost 1361. G-41 f. 87
Concòrdia entre Andreu Ferrer, sagristà de Santa Eugènia de Vila-romà, i Arnau Joan, diaca i domer del mateix lloc, sobre distribució de misses, salpàs, albats, blat de les 
vigílies, enterraments i altres obvencions, 15 juliol 1361. G-41 f. 88v-90v

Guillem de Roca, clergue de la Seu, firma rebut a Bernat Salvà, rector de Setcases, de 50 lliures en concepte de composició de certs delictes, 25 agost 1361. G-41 f. 94

El bisbe comissiona Guillem de Roca, clergue, per absoldre el vescomte Dalmau de Rocabertí, excomunicat per deutes, a fi que pugui anar a Castella, cosa que el 
comissionat executa, imposant-li de penitència cinc parenostres i vint avemaries, 26 setembre 1361. G-41 f. 101rv

Semblant absolució per a Ferrer de Garrigàs, excomunicat per haver posat en presó un clergue de Figueres, 26 setembre 1361. G-41 f. 102



Pere Andreu Alegre, obrer, i Bernat Serra, d’Avinyonet, prometen fer fer una casulla per a la seva parròquia, 10 octubre 1361. G-41 f. 104
Testament de Nicolau Figuera, domer de Fellines, que disposa d’una casa situada a Sant Pere de Galligants, prop del pou d’en Flaquer, i institueix hereu un benefici de la 
capella de Sant Cristòfol de Girona, 11 octubre 1361. G-41 f. 104v-106

Testament de Guillem Codina, beneficiat de Sant Pere de Galligants, que institueix hereu un aniversari que funda a Sant Pere de Galligants, 10 novembre 1361. G-41 f. 108-109

Pere Ferrer de Roses, insta l’absolució d’excomunió i promet cooperar, a les ordres de l’abat Francesc, en l’obra dels murs de la vila, 23 agoist 1361. G-41 f. 109v
El bisbe, atès que Guillem de Montcorb, canonge de la Seu, havia disposat que s’instituís un benefici, i que té rendes de 17’5 lliures, l’aprova,i el confereix a Ponç 
Marquès, antic escuder de dit Galceran, 24 desembre 1361. G-41 f. 124-125v

El bisbe, atesos els llegats fets per Saurina de Castellnou, i la seva satisfacció, d’acord amb escriptures que es resumeixen, entre els quals n’hi ha molts fets a monestirs i 
convents i a veïns de Requesens, aprova la marmessoria, 20 març 1362. G-41 f. 131-133

Ramon Riba de la Torre, de Roses, insta ser absolt d’excomunió i promet cooperar a la construcció dels murs de la vila, 13 abril 1362. G-41 f. 138
Ramon de Vilafreser promet donar seguretat als creditors a causa dels quals ha estat excomunicat, 21 abril 1362. G-41 f. 140
Testament de Bonanat, fill de Pere March, de Cassà de la Selva, que institueix hereu el seu pare, 19 març 1362. G-41 f. 144v- 145
Nicolau Huguet, fill de Bernat Huguet de Girona, es contracta amb Francesc Barber, barber del bisbe, per un any, per 105 sous de salari, 9 juny 1362. G-41 f. 157rv
El bisbe nomena notari Nicolau Figuera, clergue de Girona, 14 juliol 1362. G-41 f. 169
El bisbe confirma Joan Mata, presentat per al benefici de la confraria de Sant Bartomeu de Torres, 13 juliol 1362. G-41 f. 171v
Bertran de Mont-rodon, ardiaca de Besalú i vicari general, atesa la vacant del diaconil de Sant Martí Vell, pren informació sobre les rendes del mateix i l’uneix al benefici 
de Sant Jaume de la mateixa església, 29 desembre 1362. G-41 f. 184-185v

Joan Ferrándiz de Falces, procurador del bisbe, firma rebut a Pere de Guàrdia de Palamós, de 13 lliures per l’eixorquia de Bernat Joan, del mateix lloc, 27 febrer 1363. G-41 f. 186v

El capítol de la Seu autoritza Arnau Oliva, clergue, a tenir el benefici de la capella del sagristà major i simultàniament el de claver de Sant Feliu de Girona, 3 febrer 1363. G-41 f. 187

El bisbe aprova la marmessoria d’Antoni Major, sagristà de Torroella de Montgrí, per valor de 523 lliures, 7 març 1363. G-41 f. 192v-193
El capítol de la Seu promet obediència canònica al bisbe Ennec de Valtierra, 4 març 1363. G-41 f. 198rv
Testament de Salvador Geli, domer de Sant Andreu Salou, que institueix hereu l’altar de Sant Andreu de la seva església, 25 febrer 1362. G-42 f. 2-3
Ferrer de Segurioles, com a marmessor de Berenguer de Vivers, de Sant Joan les Fonts, i Dalmau de Canadal, cavaller, accepten la sentència del regent de l’oficialat 
eclesiàstic sobre un deute de 40 lliures del que no s’expressa el motiu, 2 març 1362,. f 5v-7, amb cessió de la quantitat a Pere, fill de Jaume d’Hospital, escrivent de Girona, 
i lliurament de 43 lliures f 168-169v.

G-42 f. 7-8

Guillem de Preses, de Sant Mateu de Montnegre, ven a Jaume de Soler, procurador del monestir de Sant Daniel, 100 somades de llenya de bruc i arbóç pel preu de 30 
sous, 3 març 1362. G-42 f. 8rv

Testament de Bonanata, esposa de Berenguer Fuster, de Riudellots de la Selva, que institueix hereva la seva filla Margarida, 28 febrer 1362. G-42 f. 10v
Arnau de Vilar, de Sant Vicenç de Camós, reconeix tenir en comanda per Bernat Calvera, capellà de Santa Maria dels Turers de Banyoles, 30 animals entre anyells i 
moltons i dos bous arecs, dels que li pertoca la meitat dels fruits, 28 febrer 1362. G-42 f. 11

Guillem de Roca, procurador fiscal, firma rebut a Gispert Jaume, domer de Valveralla, de 100 sous, en què aquest li ha composat un delicte, 9 març 1362; dit Jaume 
prometé no fer mal a diversos de Sant Mori, Vilamalla i Colomers f 25. G-42 f. 14

Jaume Roig, tutor testamentari de Bernat, fill d’Arnau Rossinyol, i Joan Just, fan composició sobre deutes de la marmessoria, 11 març 1362. G-42 f. 14-15v

Guillem Cavaller, canonge de Sant Feliu de Girona, aprova els comptes de la marmessoria de Guillem de Prat, domer de Mieres, per valor de 103 lliures, 12 març 1362. G-42 f. 17v-19

Bernat de Soler, de Monells, ven a Jaume de Soler, clergue de Sant Daniel, una somera per 85 sous, 17 març 1362; a continuació la rep en comanda. G-42 f. 22v
Francesc, fill d’Arnau de Costa, de Banyoles, es contracta amb Guillem de Santvicenç, canonge de la Seu, com a nunci, 18 març 1362. G-42 f. 26v-27
Codicil de Francesc Sanç (Sanxo), notari de Bàscara, que encomana l’escrivania al seu germà Jaume i disposa que es facin certs llegats per valor de 60 lliures a coneixença 
de Francesc Radreça, carmelita, 22 març 1362. G-42 f. 27v-28



Execució de butlla que confereix a Isarn de Cunihac una canongia de la Seu, vacant per promoció de Ramon a arquebisbe de Nicòsia, 19 març 1362; altra a favor de Bernat 
de Salt, xantre de Compostela i conseller del rei d’Anglaterra, amb inserció de lletra de recomanació en castellà f 32-35v. G-42 f. 29v-31v

Ramon Rafart, ciutadà de Girona i clergue conjugat, promet a Bernat Sampsó, Ponç Malarç i altres ciutadans de Girona no fer-los mal, 30 març 1362; reiteració f 102. G-42 f. 45v-46

Pere Solà, clergue de la capella de Sant Amanç del poble d’Anglès, confereix a Ferrer Codonyer la notaria del lloc, 10 març 1362. G-42 f. 46v-47
Codicil de Guerau Patau, canonge de la Seu, que disposa que un missal que havia fet escriure a Francesc Mugués, clergue, estigui al servei de l’altar de Santa Caterina de la 
Seu, 5 abril 1362. G-42 f. 52v-53

El bisbe firma rebut a Bernat Oliva, ferialer de la Seu, de 245 florins, uns quaderns de dret, certes robes, un llibre pautat amb invitatoris i himnes i cinc instruments 
musicals, unes hores de Santa Maria i escriptures diverses de Berenguer Ripoll, clergue de Girona, 6 març 1362. G-42 f. 54v-55v

Guillem Bernat de Perles, clergue propietari del mas de Perles de Vilafreser, fa donació al seu nebot Bernat de Perles del dret de presentació dels beneficis fundats per 
Guillem de Pals, cavaller, a Sant Feliu de Boada, 16 març 1362. G-42 f. 57v-58

Berenguer Manselló, beneficiat de Sant Pau a la Seu, lloga «titulo conductionis» a Arnau Llunell, clergue d’Aiguaviva, una casa que té pèl seu benefici a Girona, per 35 sous 
anuals, 11 abril 1362. G-42 f. 59v-60

Testament de Caterina, esposa de Pere Morat de Caldes, que institueix hereu el seu germà Bernat Selva, 11 abril 1362. G-42 f. 61rv
Testament de Jaume de Soler, clergue de Sant Daniel, que institueix hereva l’obra de la Seu i unes misses a celebrar, 14 abril 1362. G-42 f. 63-64
Testament de Berenguera, filla de Pere de Trilles, de Torelló, que institueix hereu l’altar de Sant Miquel de la Seu, 22 abril 1362. G-42 f. 65v-66
El capítol de la Seu confereix l’ofici de la fleca a Arnau Bajut, de Caldes, 20 abril 1362. G-42 f. 67-68
Arbitratge de Guillem Cavaller, regent de l’oficialat, entre Dalmau Amic, hereu de Bernat Amic de Sant Climent Sasebes i Jaume Cascall, beneficiat de Castelló, marmessor 
de Ramon Amic, germà de dit Bernat, sobre llegats, 29 abril 1362. G-42 f. 76-78v

Pere Peregrí, regent de l’escrivania d’Ullà, que ha estat nomenat pel bisbe notari de Bàscara, jura davant el bisbe Arnau Galtellinensis complir fidelment el seu ofici, 3 maig 
1362. G-42 f. 86

Testament d’Antoni Massaller, clergue de Girona, que institueix hereus els pobres, 5 maig 1362. G-42 f. 86v-87
Isaac de Blanes, fill de Jucef de Blanes, jueu de Girona, firma quitació a Pere Molló, batlle d’Esclanyà, de tota mena de deutes, 9 maig 1362. G-42 f. 90v
Dalmau Garriga, de Cervià, trobant-se malalt i excomunicat, obliga tots els seus béns per al pagament dels seus creditors, 6 maig 1362. G-42 f. 96v-97

El capítol de la Seu assigna a Guillem Colteller, metge seu, una porció canònica i 20 lliures de salari, amb especificació de les seves obligacions, 10 maig 1362. G-42 f. 97-98

Elicsenda Nuell, de Rupit. firma rebut a Raimunda, viuda de Simó de Lloret, senyor del castell de Gironella, de 150 sous en concepte de salari, 19 maig 1362. G-42 f. 101v

Joan Terrada, rector de Falgons, firma rebut a Guillem Bonet, clergue de Peralada, d’un breviari manual, 20 maig 1362. G-42 f. 102v
El bisbe aprova a Ramon d’Arenys, batlle de Vila-romà, els comptes de despeses fetes al castell d’aquest lloc per 1.944 sous, i els d’ingressos, per 1.976 sous, 23 maig 
1362. G-42 f. 104v-105

El bisbe aprova a Pere Miró, claver del castell de la Bisbal, els comptes de la claveria, 31 maig 1362. G-42 f. 110v
Testament de Pere de Rapa, diaca de Quart, que institueix hereus els pobres de l’hospital nou de Girona, 31 maig 1362. G-42 f. 11v-112v
Bonanat Esprac, clergue de la Seu, procurador de Pere Sans, calafat de Barcelona, ven a Ramon de Campllong, clergue de Girona, una esclava grega, dita Caterina, que 
havia estat subhastada per Berenguer Vedruna, corredor de Girona, pel preu de 14 lliures, 13 juny 1362. G-42 f. 121v-122

Testament d’Eibelina, esposa de Guillem de Pujol, de Foixà, que institueix hereves unes misses a celebrar a la Seu, 30 juny 1362. G-42 f. 131v-132
Testament de Dalmau de Ribes, fill de Berenguer de Ribes, cavaller de Vic, que institueix hereu el seu nebot Berenguer, 2 juliol 1362. G-42 f. 134v-135v
Conveni entre els clergues d’Agullana i Solans, d’una part, i el clergue de la capella de la Jonquera sobre drets parroquials, 7 juliol 1362. G-42 f. 138-140v
Testament de Francesc Requesèn, de Salitja, que institueix hereu Ramon d’Olivera, de Salitja, 8 juliol 1362. G-42 f. 142v-143
Arbitratge en causa entre Guillem Bernat, fill de Bartomeu Rapaç, de Castellfollit, i Berenguer Pelegrí, clergue de la capella de Santa Maria d’Argelaguer, sobre drets al mas 
Longanya de Tortellà, 15 juliol 1362. G-42 f. 148rv

Testament de Guillema, viuda de Bernat de Coll, de Corçà, que institueix hereu un aniversari, 28 juliol 1362. G-42 f. 157



Nota; el dimarts, 26 de juliol de 1362 morí el bisbe Berenguer de Cruïlles, trobant-se a Barcelona; el capítol elegí el divendres següent com a vicaris Jaume de Trilla, ardiaca 
de la Selva, Guillem de Santvicenç canonge i Jaume Albert, prevere de capítol, els quals nomenaren oficial Ramon de Campllong, tresorer de la Seu.

G-42 f. 158v

Felip de Palau, marmessor del bisbe Berenguer de Cruïlles, després de la renúncia de Jaume Albert i Guillem Bernat de Perles, comarmessors, encomana a Nicolau de Font 
i Ramon de Masó, clergue, de fer l’inventari dels béns del bisbe, 2 agost 1362. G-42 f. 163v-164

Pere Roig, sotscol·lector de la cambra papal, firma rebut de 100 sous als marmessors de Berenguer Ferrer, clergue de Sant Feliu de Girona, en concepte de «prima 
annata», 2 agost 1362; a continuació, dos altres rebuts del mateix; altres rebuts de «prima annata f 170, 174, 176v. G-42 f. 166v-167

Intimació al veguer, jutge i batlle de Girona de monitòria d’excomunió per obligar homes d’església a treballar en la fortificació de la ciutat, 5 agost 1362. G-42 f. 170-171v

Joan Pujol, mercader de Montpeller, firma rebut a Fulcó Périer, col·lector del papa de 200 lliures, part de les 308 que li devia per canvi de 300 florins d’Aragó, 14 agost 
1362. G-42 f. 175v- 176

Els vicaris generals en seu vacant encomanen l’administració de l’Almoina del Pa a Pere Miró i Bernat Rossinyol, clergues, 19 agost 1367. G-42 f. 179v-180
Fulcó Périer, col·lector, intima una butlla del papa que es reserva tots els béns mobles del bisbe Berenguer de Cruïlles, 30 agost 1362. G-42 f. 187-188v
Francesc Galí, de Cervià, es contracta amb Guillem de Santvicenç, canonge, per 7 lliures de sou anual, 1 setembre 1362. G-42 f. 191v-192
Fulcó Périer, col·lector, aprova a Berenguer Saló, notari de la cúria episcopal, els comptes de la cúria de l’oficialat, des del dia de la mort del bisbe, per 43 lliures, de les que 
dit Saló ha pagat a Berenguer Guerau i Berenguer Capella, 50 sous a cada un, i a Narcís de Font i Berenguer Moragues, notaris, 40 sous a cada un, i a Narcís Simó, 
escrivent, 25 sous, i a sí mateix, 50 sous, 31 agost 1362.

G-42 f. 192v-193

Berenguer de Planes, diaca de Sant Aniol, firma rebut a Huguet de Santapau de 300 sous, part d’un deute de 1.300 del que tenia debitori, 15 setembre 1362. G-43 f. 3

Berenguer de Riera, de Serinyà, es contracta amb Guillem de Santvicenç, canonge de la Seu, per 8 lliures anuals de salari, 15 setembre 1362. G-43 f. 3rv
Masquerosa, viuda de Valent de Puig, d’Ultramort, firma rebut als marmessors del seu marit de 768 sous del seu dot, que li són lliurats d’ordre de l’oficial Ramon de 
Campllong, 17 setembre 1362. G-43 f. 6v

Testament de Berenguer Saló, clergue de la Seu, que institueix hereva l’obra de la Seu, 22 setembre 1362. G-43 f. 8-9v
Pere de Flums, vicari general del bisbe Ennec, nomena notari de la cúria Berenguer Moragues, 31 octubre 1362. G-43 f. 14rv
Fulcó Périer, col·lector, aprova a Berenguer Saló els comptes de l’escrivania de la cúria de l’oficialat pel mes de setembre, que pugen a 928 sous, dels que s’assenyalen les 
despeses, 31 setembre 1362. G-43 f. 16-17

Fulcó Périer, dit, aprova a Nicolau Esprach i Nicolau Figuera, notaris de l’escrivania situada dins del palau episcopal, els comptes del mes de setembre, dels que es deixa en 
blanc la quantitat però se n’indiquen certes despeses, 31 setembre 1362. G-43 f. 17rv

Els marmessors de Ramon d’Estanyol, clergue de la Seu, venen a Antoni Bonet, sagristà de Bellcaire, un Breviari en dos volums per 30 lliures, 5 octubre 1362. G-43 f. 19rv

Testament de Pere, fill de Pere de Camps de Celrà i clergue, que institueix hereva la seva mare Saurina, 5 octubre 1362. G-43 f. 19v-20
Pere Jofre, rector de Sant Maurici de Cals, atès que els rèdits del seu benefici són minsos, els abandona als obrers i feligresos, 14 octubre 1362. G-43 f. 28
Berenguer Costa, saig de la cúria de l’oficialat, firma rebut a Bonanat Veray, procurador de Bertran de Mont-rodon, ardiaca de Besalú, de 14 florins per una anada a París, 
on es trobava l’ardiaca, 30 setembre 1362. G-43 f. 29v

Publicació de lletres per les que es concedeix a Fernando Muñoz, degà de València, de poder gaudir les seves rendes canonicals de Girona, a causa de trobar-se al servei 
del cardenal Ramon del títol de Santa Creu, 9 setenbvre 1362. G-43 f. 31-35

Francesc Boil, escuder de Bertran de Mont-rodon, firma rebut a Bonanat Veray de 65 lliures que ha de lliurar a dit Bertran a Avinyó, 19 octubre 1362. G-43 f. 36
Jaume de Trilla, ardiaca de la Selva i sotscol·lector de la cambra papal firma rebut a Berenguer Saló de 33 lliures, d’ingressos de la cúria de l’oficialat durant el mes 
d’octubre, 21 octubre 1362. G-43 f. 39

Jaume de Trilla, ardiaca de la Selva i sotscol·lector de la cambra papal firma rebut a Nicolau Figuera, notari de la cúria superior o escrivania del bisbe de 17 lliures 
d’emoluments de la mateixa, 21 octubre 1362. G-43 f. 39

Pere de Flums, ardiaca d’Albarracín i vicari general, defineix a Bartomeu Tort, notari de Girona, un sacrilegi per agressió a un clergue, per 70 sous, 22 octubre 1362. G-43 f. 41v



Pere de Flums, vicari general, i Berenguer Guerau fan conveni pel qual es ven a aquest els emoluments de la cúria de l’oficialat durant un any per 6.800 sous anuals, amb 
certes condicions, entre les quals, que el notari de la cúria del segell no rebi contractes ni faci processos ni rebi deposicions de testimonis, 30 octubre 1362.

G-43 f. 48rv

El vicari general ven a Berenguer Guerau els emoluments d’escriptures, peatges i lletres de la cúria de l’oficialat per 6.800 sous, 30 setembre(sic) 1362. G-43 f. 49-50v
Berenguer Guerau, notari públic del bisbe, firma rebut a Berenguer Saló, notari de la cúria, de 1.266 sous d’acord amb les quantitats que figuren al llibre de contumàcies i 
dipòsits de la cúria, 8 novembre 1362. G-43 f. 55v

Ramon d’Estany, claver de la Seu, firma rebut a Pere d’Església, clergue de la Seu, de 190 sous, en concepte de perjudicis causats en incendiar-se un armari que hi havia 
darrera l’altar major de la Seu, 10 novembre 1362. G-43 f. 58v-59

El procurador de Pere Sanç, ciutadà de Barcelona, firma rebut a Ramon de Campllong, clergue, de 100 sous, part del preu d’una esclava que li havia venut, 14 novembre 
1362. G-43 f. 62v

Ramon Albert, obrer de la Seu, atès que Alamanda, viuda de Bernat Alió de Castelló, havia donat a l’obra de la Seu 15.000 sous del seu dot i 2.000 sous de lucre, i que la 
donacióhavia estat fingida, la renuncia, 5 novembre 1362. G-43 f. 63-65

Testament de Ramon d’Horta, beneficiat de la Seu, que pren per hereus certs aniversaris que institueix a la mateixa seu, 29 novembre 1362; el mateix fa una donació a la 
seva germana f 77rv. G-43 f. 73v-75

Els confrares de Sant Miquel de Cervià que s’enumeren fan procura a Pere Arnau d’Espiells i Pere Quintana, també confrares, per assignar a Bernat Franch, clergue, els 
fruits i rendes de la confraria, 29 novembre 1362, amb institució de benefici f 80v-82. G-43 f. 79-80

Bernat de Clariana, oficial, aprova els comptes de la marmessoria de Berenguer de Font, sagristà de Cabanelles, per un total de 1.054 sous, 2 desembre 1362. G-43 f. 85rv

Bernat de Vilanova, donzell i titular de la saionia de la cúria eclesiàstica, aprova a Bernat Guerau els comptes de la matexia saionia, i firma rebut de 79 sous, 12 desembre 
1362. G-43 f. 87v

Bernat de Serra, notari de Banyoles, i Guillem Moner, escrivent de Besalú, clergues, es fan definició mútua d’injúries, 10 desembre 1362. G-43 f. 89rv
Nicolau de Nursia, cursor del papa, firma rebut al vicari general Pere de Flums de 8 florins, a raó d’un florí diari, per al seu camí, 27 desembre 1362. G-43 f. 94v
El vicari general aprova els comptes de la marmessoria de Guillem de Prat, domer de Sant Gregori, per 2.560 sous, 28 desembre 1362. G-43 f. 99v-100v
El vicari general, atesos els processos fets pel bisbe anterior contra Bernat de Serra cavaller, per haver raptat Blanca de Pals, priora de Matella, l’absol d’excomunió, 30 
desembre 1362. G-43 f. 101v-102v

Guillem Sunyer, batlle de Girona, i altres oficials, lliuren a Galceran de Mont-rodon, vicari general, Arnau Ramon, clergue de Girona, presoner, 31 desembre 1362. G-43 f. 104v

Pere de Flums, vicari general, firma rebut a Pere Ferrer, prevere de capítol, de 7.480 sous procedents dels morabatins que paguen els clergues al nou bisbe, 3 gener 1363. G-43 f. 106v-107

Margarida Fullà, de Vilanna, dona pròpia del paborde de Sant Pere de Galligants, que és absent de Girona, a fi de contreure matrimoni amb Ramon d’Aulina, diposita 2 
sous 8 diners de la seva remença a la cúria eclesiàstica, 21 gener 1363. G-43 f. 119rv

Guillem Nicolau, de Sant Julià de Ramis, es lloga al servei de Ramon Escuder, clergue procurador de Felip de Palau, i regent l’hospital de pobres de la Seu, per servir-lo a 
l’hospital dit, a sou de 9 lliures anuals, 14 febrer 1363. G-43 f. 136

El vicari general aprova els comptes de la marmessoria de Guillem Mallol, clergue de Canet de Verges, per un total de 1.990 sous, 17 febrer 1363. G-43 f. 139rv
Margarida, viuda de Guillem Saula, de Banyoles, firma debitori a Pere Serra, jurista de Girona, de 31 lliures 10 sous per serveis jurídics prestats, pels quals li fa cessió de 
certs crédits contra el monestir de Banyoles, 1 març 1363, s.f. G-43 després de f. 143

Pere de Flums, vicari general, rep de Bernat Tos, clergue i batlle de Paret Rufí, la possessió del castell episcopal d’aquest lloc, 4 març 1363. G-43 f. 144v
Bernat Cavaller, de Besalú, fidejussor d’Astruga, viuda de Jaume Rovira, i en primeres nùpcies, de Bernat de Cistella, que havia estat excomunicat per no pagar als 
marmessors de dit Bernat de Cistella 2.500 sous que faltaven a pagar dels 14.500 que havia estat condemnat a pagar per sentència arbitral Jaume de Pomer, de Banyoles, 
marmessor de Jaume de Rovira, atès que dita Astruga havia donat fiança, i a fi de rebre l’absolució, promet satisfer la dita quantitat a raó de 100 sous anuals, 9 gener 
1365.

G-44 f. 1

El bisbe nomena Arnau de Roca, clergue de Sant Feliu de Girona, batlle de sac dels seus drets a la ciutat de Girona, 23 gener 1365. G-44 f. 2



Bernat Mey, ciutadà de Florència veí de Perpinyà i procurador de Simó Neró, ciutadà de Florència, apoderat de Tomàs Monis, Tomàs Lambreschi i Gherardino Nerii, 
mercaders florentins de la cúria romana, firma rebut al bisbe Ennec de 118 florins que devia a dits socis i a la societat vella dels Alberti, 29 gener 1365.

G-44 f. 2v-3

El bisbe uneix els beneficis de Sant Nicolau, que té 7 lliures de renda, i de Santa Maria de Vilarig, tots de patronat de Gaufred de Vilarig, en un de sol, que radicarà a l’altar 
de Santa Maria que s’ha de construir a l’esmentada parroquial, 12 març 1365. G-44 f. 3-4

Pere Foixà, de Bellcaire, obté del bisbe moratòria per pagar 2.000 sous a fi de dotar un benefici a Verges del que no consta el titular, instituït per Ramon Foixà, 1 febrer 
1365. G-44 f. 4v-5

El bisbe nomena Joan Boet, clergue d’Ullà, procurador fiscal per inquirir sobre la vida i costums de clergues de certes parròquies pròximes a Ullà que s’enumeren, 9 març 
1365. G-44 f. 5rv

El bisbe, atès que a Roca-rossa hi ha de temps una canongia a proveïr, nomena amb autoritat papal Arnau de Vall per posseïr-la, 6 març 1365. G-44 f. 6-8
El bisbe nomena Joan de Soler, sagristà de Llagostera, procurador seu per a plets, 6 maig 1365. G-44 f. 11
Els vicaris generals en seu vacant fan procura a favor de Ramon de Campllong, tresorer de la Seu, per rebre dels batlles episcopals la jurisdicció dels castells de la bisbalia, 
8 agost 1362. G-44 f. 16rv

Pere Fullà i Ramon Nadal, sastre d’Ullastret, excomunicats per haver cooperat a la presó d’un clergue executada per oficials del comtat d’Empúries, reben l’absolució, 26 
agost 1362. G-44 f. 20v- 22

Berenguer de Finestres, sotsveguer de Besalú, atès que Caterina, esposa seva i filla de Simó de Turon, havia estat excomunicada per no complir el testament del seu pare, 
s’obliga a pagar les 40 lliures d’un llegat, 1 setembre 1362. G-44 f. 28v-29

El capítol de la Seu, en seu vacant, a instància de Ramon Albert, prevere de capítol, de fer altar de Sant Esteve a la capella que s’està construïnt sota el campanar vell, a 
condició de rebre de dit Ramon 100 lliures i pagar les reixes de ferro de la mateixa, 31 juliol 1362. G-44 f. 37rv

Pere de Flums, vicari general, confereix a Francesc Fresolf el benefici novament fundat a la Seu per Pere Fresolf, 26 novembre 1362. G-44 f. 38v-40
Presentació al capítol de la Seu de lletres que concedeixen a Diego de Heredia, abat de Sant Feliu de Girona, de poder rebre les rendes de la seva prebenda tot i trobar-se 
estudiant a Montpeller, 7 maig 1365. G-44 f. 41-44v

El bisbe aprova a Guillem Pedrera, batlle de Bàscara, els comptes de la batllia, dels que s’enumeren les quantitats pendents, 1 febrer 1365. G-44 f. 44v-45v

Gilabert de Cruïlles promet a Pere Moles, jurista de Girona, una pensió de 100 sous anuals per serveis jurídics a propòsit dels seus castells i llocs, 3 febrer 1365. G-44 f. 45v-46

Pere Salvenya i Pere Ferrer d’Aiguaviva, que han fet composició en nom de la universitat dels homes del lloc sobre llegats i pies deixes fetes entre 1346 i 1363, sol·liciten 
l’expedició de l’escriptura de composició, 13 març 1365; la foliació torna al f 50 per error. G-44 f. 59-62

El bisbe pren a préstec de Bernat d’Oliva 30 florins d’Aragó i empenyora un breviari de Girona, 19 juny 1365. G-44 f. 52rv
El bisbe, sense revocar Pere de Flums, nomena Guillem de Vilagaià, doctor i batxiller en decrets i canonge de Vic, vicari general, 14 juny 1365. G-44 f. 52v
Possessió a favor del cardenal Esteve del títol de Santa Maria in Aquiro de la pabordia de Castelló de la Seu concedida pel papa, 13 març 1365. G-44 f. 53-64
El capítol de la Seu nomena Pere Miró, prevere de capítol, obrer de la Seu, 23 juny 1365. G-44 f. 65-66
El bisbe, havent vist que l’altar de Santa Maria de Sant Feliu de la Garriga ha estat construït irregularment, el derrueix i autoritza a refer-lo i a fundar-hi confraria, 30 maig 
1363. G-44 f. 66v-67

Els vicaris generals en seu vacant aproven la marmessoria de Francesc Dachs de Camprodon per 918 lliures, 2 setembre 1362. G-44 f. 69rv i 72
Francesca de Pals, Brunissenda de Soler i Romia Serra, monges de Sant Joan de l’Erm i de Matella, parròquia de Serra, de l’orde de Sant Benet, atès que són les uniques 
que han restat dels dits monestirs després de les mortalitats i que no tenen priora, i que al bisbat hi ha el monestir de Vilanera on només hi ha una monja, Saurimunda, 
acorden fer-se monges de Vilanera, 11 agost 1363; a continuació el vicari general uneix els tres monestirs f 87-88.

G-44 f. 85-87

Publicació de lletra de Guerau Malet, mestre de gramàtica i rector de la universitat de Tolosa, que dona testimoni de que Pere de Perapertusa, canonge de la Seu, estudia 
arts al referit centre, 23 agost 1363. G-44 f. 89v-90v

El procurador de Diego Rodríguez de Heredia, que ha fet poders a Pere de Flums i Ramon Albert per prendre possessió de l’abadia de Sant Feliu de Girona, obtinguda per 
concessió papal, insta l’execució de les butlles, 21 agost 1363; la presa de possessió f 100-104v i 105-107. G-44 f. 90v-92

El bisbe firma debitori al capítol de la Seu de 800 florins d’Aragó, rebuts en préstec a fi de comprar la jurisdicció d’Ullà al rei, 17 abril 1363. G-44 f. 93v-94



El bisbe, atès que Jaume de Vall, de Banyoles, ha comprat a Jaume Sanç, marmessor de Francesc Sanç, notari de Bàscara, la notaria per tres anys, el nomena notari, 22 
maig 1363. G-44 f. 97v-98

Nota: «Hic incepi ego Vincentius Carbonell, oriundus ville Castilionis Impuriarum Gerundensis dioecesis clericus et notarius publicus reverendi in Christo patris et domini 
domini Eneci Dei gratia Gerundensis episcopi». G-44 f. 109v

Sentència arbitral en causa entre Arnau Eimeric, monjo de Sant Esteve de Banyoles i Pere Oliver, beneficiat de Santa Maria dels Turers, sobre els comptes de la batllia de 
Porqueres portada per dit Oliver, 17 octubre 1363. G-44 f. 110-112v

El bisbe i el capítol de la Seu fan procura a Pere Ferrer, prevere de capítol, per al concili provincial, 2 desembre 1363. G-44 f. 118rv
El bisbe nomena Vicenç Carbonell notari seu, 23 octubre 1363. G-44 f. 118v-119
Bartomeu de Flor, natural de Montalbán, diocesi de Saragossa, es contracta per coc amb el bisbe, a 10 lliures de soldada, 23 octubre 1363. G-44 f. 119rv
Joan de Galícia, sotscol·lector papal, reconeix al bisbe Ennec que dels 1.500 florins d’or en que es composà l’espoli del bisbe Berenguer de Cruïlles, dels que resten a pagar 
500 florins, n’ha rebut 182 florins, 28 octubre 1363. G-44 f. 1220v-121

El bisbe firma rebut a Guillem de Lloret, de Sant Sadurní, de 143 sous per l’eixorquia de Joan Lloret, germà d’aquest, 5 juliol 1364; altra eixorquia f 152v. G-44 f. 124v
El bisbe convoca el capítol de la Seu a fi de nomenar procurador, amb acta d’haver anat a les cases dels canonges, 7 març 1364. G-44 f. 127-132
El bisbe autoritza l’abat de Banyoles a comprar al rei la jurisdicció de Banyoles, Porqueres, Mieres, el Sallent, Serinyà, Vilert, Fontcoberta, Mata, Miànegues i Usall, 12 
juliol 1364; els 70.000 sous del preu es dipositaren a la Seu f 172v-173. G-44 f. 133-136

El bisbe assigna a Pere Vilar, jurista de Tarragona, 100 sous anuals de pensió, per despatxar afers de l’església de Girona, 5 agost 1364. G-44 f. 136rv
Bernat de Jonquer, moliner de Girona, es contracta amb Andrés Martínez de Valtierra, veguer del vescomtat de Bas, per portar els seus molins drapers i bladers situats a 
Domeny a sou de 25 lliures, i rep la primera paga de mans del bisbe de Girona, germà de dit Andrés, 15 novembre 1364. G-44 f. 144v

El bisbe fa procura a Guillem Ramon de Montcada, canonge de la Seu, per a les corts de Barcelona que han estat prorrogades, 13 octubre 1364. G-44 f. 148rv
Alvaro Gonzalvo de Heredia, donzell de casa del bisbe, firma rebut a Pere de Flums, vicari general, de 200 florins, 13 gener 1364. G-44 f. 151
Guillem Fuster, natural de Prades, bisbat de Tarragona i batlle de Paret Rufí, i la seva esposa Teresa Gonzalvez de la Seyla, natural del Castellnou, bisbat de Sogorb-
Albarracín, firmen rebut a Juan Ferrándiz de Falces, majordom del bisbe, de 1.000 sous que Elvira Sánchez de Heredia, mare del bisbe, ha concedit a dita Teresa en auxili 
per casar-se, 30 gener 1364; a continuació els esposos fan contracte d’agermanament f 154v-155.

G-44 f. 154v

Bartomeu d’Aroles, franciscà, electe bisbe Zigenen, presenta lletres que l’autoritzen a rebre la consagració, que li imparteixen el bisbe Ennec de Girona, el bisbe Arnau 
Galtellinensis i el bisbe Pere Pondorachensis, 11 febrer 1364. G-44 f. 156-157

El capítol de la Seu nomena Pere Ferrer de Terrers, prevere de capítol, procurador per a les corts de Tortosa, 14 febrer 1364; es nomenà Ramon Albert per Barcelona f 
163rv, i Jaume Albert pel concili provincial, a celebrar igualment a Barcelona f 164. G-44 f. 160v-161

El bisbe aprova a Pere de Flums, arxiprest de Sogorb, els comptes de la vicaria general, 4 març 1364; altra definició al mateix f 171rv. G-44 f. 162v-163
El bisbe nomena Bernat Martí, notari de Monells, notari de Sant Sadurní, 8 juliol 1364. G-44 f. 177v-178
El bisbe aprova a Guillem Moner, fiscal de la cúria episcopal de Castelló, els comptes, en els que es recullen els noms dels oficials de la mateixa i els seus sous, 18 octubre 
1364. G-44 f. 179

El bisbe concedeix al monestir de Sant Feliu de Guíxols llicència per comprar al rei les jurisdiccions d’Aro, Solius, Fenals, Romanyà i altres llocs per 20.000 sous, 3 octubre 
1364. G-44 f. 180-182

El procurador del bisbe firma rebut a Ramon d’Arenys, batlle de Vila-romà i Mateu Joan, de Palamós, compradors de les rendes episcopals de Vila-romà, de 54 florins, per 
la part corresponent a pagar el dia 1 de setembre, 3 novembre 1364; a continuació el bisbe firma rebut a Jaume Ramon, de Rupià, dit Bruguera de Palamós, de 10 lliures 
pel mas Ramon de Brancós f 182v, i estableix a Ramon Carbó de Vila-romà certes peces pròximes al castell de Vila-romà que havien restat abandonades f 182v-183.

G-44 f. 182

El bisbe autoritza els homes de Rupià que ho desitgin a construir forn a casa seva, a cens d’una migera de blat, 3 novembre 1364. G-44 f. 183v-184

El bisbe firma als homes de Bàscara rebut de quantitats mensuals de 22 lliures en concepte d’anticipació del fogatge des d’agost fins a novembre, 1 novembre 1364. G-44 f. 185

Guillem Bovet d’Ultramort es lloga al servei d’Andrés Martínez de Valterra per treballar la terra del castell de Puigpardines, per 8 lliures de soldada, 23 novembre 1364. G-44 f. 187

El bisbe arrenda a Ramon Lledó, batlle de Dosquers, les rendes del lloc per 50 lliures anuals, 29 juny 1364. G-44 f. 188rv



El bisbe, atesos els problemes amargs de la jurisdicció eclesiàstica, fa procura a Guillem de Tagamanent, canonge de la Seu, per a les corts, 12 desembre 1364; semblant a 
Jaume de Trilla, 28 gener 1365 f 195v. G-44 f. 193v-194 i 198

Bernat Celrà, beneficiat de la Seu, firma debitori a Pere Roig, també beneficiat, de 100 florins d’Aragó rebuts en concepte de préstec i que necessitava per als afers de 
Diego de Heredia, abat de Sant Feliu, 4 febrer 1363. G-45 f. 1rv

Trobant-se Guillem Ros, sagristà de Corçà, presoner del bisbe,Guillem Ferrer de Parlavà i altres el donen a manlleuta de 200 sous, 23 març 1363. G-45 f. 3rv
García Pedro de Heredia, comissionat del bisbe per a aplegar pies deixes, segons nomenament que es transcriu, aprova la marmessoria de Guillem Marcer, sagristà de 
Castelló, 18 maig 1363. G-45 f. 10-11

Notes d’haver el bisbe venut les rendes de Dosquers per 47 lliures, i les de Vila-romà per 65 lliures, 23 maig 1363. G-45 f. 12rvi 16
Pere de Flums, vicari general, atesa la pobresa del benefici curat de Sant Maurici de Cals després de les mortalitats, que té menys de 14 lliures de renda, l’uneix al de Sant 
Romà de Miànegues, de renda semblant, amb llicència per binar els diumenges, 7 novembre 1363. G-45 f. 18-19 i 20-21v

El bisbe fa procura feneral a favor de Juan Ferrándiz de Falces, donzell i familiar seu, per rebre els fruits de la mitra, 29 març 1363. G-45 f. 38-39v
El bisbe fa procura a favor de Guillem Bernat de Perles, clergue, per a tota mena de contractes feudals, 20 juny 1363. G-45 f. 51v-52
El vicari general aprova la marmessoria de Ramon Ponç, sagristà de Sant Feliu de Boada, per 70 lliures, 20 setembre 1363. G-45 f. 55v-56

Arbitratge del vicari general sobre la distribució d’emoluments, com el blat de vigílies i aniversaris, entre el sagristà i el domer de Sant Feliu de la Garriga. G-45 f. 57-58

El bisbe encomana a Guillem Domenge, jurista de Girona, la defensa de les llibertats de l’església, amb 20 lliures anuals de sou, 25 setembre 1363. G-45 f. 60-61
Jurament de Joan Berenguer de Rajadell, cavaller i nou veguer de Girona, 30 setembre 1363. G-45 f. 62
Ramon Albert, col·lector de la dècima biennal concedida al rei, firma rebut al bisbe de 1.147 sous, 31 octubre 1363; altre rebut f 84. G-45 f. 66rv

Testament de Ramon de Gironella, clergue de la Seu, queinstitueix hereu l’altar de Santa Maria de la mateixa església per a ornaments, 1 novembre 1363. G-45 f. 68rv

Pedro de Monforte, procurador de Diego de Heredia, abat de Sant Feliu de Girona, reconeix a Pere Calvet, col·lector dels aniversaris de la mateixa església, que els 
ingressos dels aniversaris i misses des de 23 juny 1361 fins a 5 abril 1363 han estat de 242 lliures, i les despeses de 130 lliures, 21 novembre 1363.

G-45 f. 70v

A petició dels clergues de Santa Coloma de Farners, (TC) el vicari general mana al claver de complir els seus deures, 21novembre 1363. G-45 f. 74rv
El bisbe fa procura a Guillem de Fonts, vicari general seu i batxiller en decrets, per al concili provincial, s.d.. G-45 f. 77v-78
El bisbe i el capítol de la Seu confereixen l’ofici de pastador a Caterina, viuda de Pere Vidal, s.d.. G-45 f. 82-83
El bisbe aprova els comptes de la marmessoria de Pere de Pols, clergue de la Seu, per 12.486 sous, 10 març 1364. G-45 f. 98-99v
Guillem de Roca, procurador fiscal, requereix el capítol de laseu que pagui, en la novetat del bisbe, el foriscapi dels delmes de Fornells, alienats per 70.000 sous, 16 març 
1364. G-45 f. 101-102

El bisbe firma debitori a Bernat Alrà, clergue de Girona, de 140 florins, rebuts en préstec a fi d’anar al concili de Tarragona i a les corts de Tortosa, 19 febrer 1364. G-45 f. 104

Dispensa d’il·legitimitat concedida pel cardenal Guillem de Sant Llorenç in Lucina a favor de Simó de Vall, clergue, 8 març 1364. G-45 f. 113rv
Dalmau de Pou firma rebut al bisbe de 60 lliures, preu d’un cavall negre que li ha venut, 5 abril 1364. G-45 f. 114
Fernando Muñoz, canonge i paborde de desembre de la Seu, amb acord del capítol, nomena Pere d’Església, clergue, batlle de la pabordía, 9 maig 1364. G-45 f. 122-124
El vicari general nomena Arnau de Roca procurador fiscal del bisbe, amb dret d’administrar els béns fiscals del mateix, 25 maig 1364. G-45 f. 128-129
El vicari general i Eiximèn Sanz de Ripavellosa, conseller reial, concorden amb Arnau Oliveres i Pere de Pedrissa, de Pals, la quantitat de 20 lliures com a compensació pels 
llegats fets per torts oblidats a Pals des de l’any 1346, 13 juny 1364; semblant concòrdia amb els veïns de Peratallada per 30 lliures f 138-140; semblant a Vilaür per 6 
lliures f 142-144; semblant a Cistella, per 20 lliures f 145v-1448; semblant a Sant Martí de Tornadissa, Sant Salvador de Bianya i Sant Ponç d’Aulina, per 16 lliures f 147v-
150v; semblant a Vilarig, per 12 lliures f 151-153; semblant a Capmany, per 5 lliures f 154-156; semblant a Maçanet de la Selva per 28 lliures f 156v-158v; semblant a 
Figueres per 35 lliures f 159-160; a Biure, per 5 lliures f 161-163; a Toralles, per 5 lliures 10 sous f 163v-165; a Flaçà, per 10 lliures f 171-172; a Rocabruna, per 100 sous f 
190v-192v.

G-45 f. 135v-138

Condicions de contracte entre el bisbe i en Carrió per treballar la casa de Paret Rufí, amb detall de despeses d’alimentació. G-45 s entre f. 159 i 1



El bisbe arrenda a Francesc de Palomar les rendes del castell de Vila-romà per 90 lliures anuals, 17 juliol 1364. G-45 f. 170rv
Francesc Savarrés, comanador de l’hospital de Girona, atès que és excomunicat per deutes de la taula que tenia abans de fer-se hospitaler, fa cessió general de béns al 
bisbe per satisfer els dits deutes, 25 octubre 1364. G-45 f. 205v-206

El bisbe mana presentar a la seva cúria els títols de possessió de beneficis, 9 març 1363. G-46 f. 1
Presentacions de títols de possessió de beneficis, març 1363. G-46 f. 2-9
Creació de dues canongies a Sant Feliu de Girona, 1362. Els ff 20-22 són en blanc. G-46 f. 10- 19
Continúen presentacions de títols de possessió, març-juny 1363. Els ff 133-151 són en blanc. G-46 f. 23-132
Continúen les presentacions de títols, maig-juny 1363. G-46 f. 152-170
Presentacions de títols de possessió de beneficis 1369. G-46 f. 171v-173v
Pere Cervera, de casa del bisbe, al qual aquest li ha donat vitalíciament les rendes de la Pera, fa procura a Guillem Fonoll, sagristà de Rupià, per administrar-les, 25 
novembre 1364. G-47 f. 1

Arbitratge de Jaume de Trilla, canonge, entre Bartomeu Feliu, sagristà, i Jaume de Viladevall, domer de Medinyà, d’una part, i Francesc Galí, beneficiat de la mateixa 
església de part altra, sobre participació en aniversaris, 10 gener 1365; altre arbitratge entre el domer i el sagristà f 59rv. G-47 f. 7-9v

El bisbe, atès que Guillem de Cistella ha instituït un benefici a Santa Maria de Castelló, el confereix a Francesc Dalmau, clergue, 23 febrer 1365. G-47 f. 16
El bisbe i el capítol, atès que el comte d’Empúries ha contret matrimoni amb la infanta Cecília, li concedeixen gratuïtament el redelme de les rendes eclesiàstiques del 
comtat, 26 febrer 1365; el comte reconegué que no creaven precedent f 17v. G-47 f. 16v-17

Felip de Palau, rector de l’hospital de la Seu, que havia restat deutor de 4.240 sous en una talla entre homes d’església que va aplegar, declara que el fons li fou robat i 
obté del bisbe i el capítol de poder tornar-lo per quotes anuals de 500 sous, 26 maig 1365. G-47 f. 21

El vicari general absol Dalmau, prior d’Ullà, d’excomunió incorreguda per motiu no especificat, 14 març 1365. G-47 f. 25v-26
El bisbe firma rebut a Bernat Saló, clergue, de 30 lliures, preu pel que li ha venut els emoluments de les lletres de la cúria de l’oficialat durant un any, 28 febrer 1365, 
reiterat f 36; altre rebut semblant a Feliu de Parets, a continuació; altre al mateix Parets f 83v. G-47 f. 29v

El bisbe fa procura a Felip de Palau, clergue, per a plets, 25 maig 1365; a continuació el vicari general Pere de Flums li fa anàloga procura. G-47 f. 33rv
Ferrer Vidal, procurador general del bisbe, firma rebut a Ramon d’Arenys, batlle de Vila-romà, i Mateu Joan, de Palamós, de 42 lliures, part de les 100 en què els ha venut 
les rendes de Vila-romà, 13 juny 1365; rebut de 80 lliures als mateixos pel 1363 f 40. G-47 f. 39

Asbert de Trilla cavaller, que havia firmat debitori a Pere Ferrer, clergue de Vilatenim, comissari de les pies deixes, de 415 sous per les deixes del seu germà Berenguer, de 
Brunissenda, esposa d’aquest, i de Beatriu de Trilla, germana dels dits, obliga, a fi de satisfer-lo, un deute que li té Ermessenda, esposa de Pere de Melany, cavaller, 1 juny 
1365.

G-47 f. 42v-43v

El vicari general aprova els comptes de la marmessoria de Bernat de Camós, prevere de capítol, per 198 lliures, i assenyala que els marmessors han de tornar un llibre que 
comença «Constitutiones curie generalis provincie Romane», un de «Reportationes super Sextum Decretalium», unes Clementines, un libel de mestre de Mandagoto, un 
que comença «Quoniam ad presentationem maiorum», i un que comença «Qualiter prelati et canonici», 20 maig 1365.

G-47 f. 45-46

Testament de Francesc de Camps, clergue de la Seu, que llega a Narcís, fill de Brunissenda Vilella, unes Decretals, un Sisé i unes Clementines i una Instituta; institueix 
hereus els pobres de l’hospital nou i dinzelles a maridar, 14 agost 1365. G-47 f. 48-53

Publicació de lletres del bisbe que, necessitant contreure un préstec de 15.000 sous per pagar els 36.000 que corresponen a la diòcesi de Girona de la taxa feta a les corts 
de Tortosa, disposa que es faci un dipòsit de 15.000 sous a la Seu, 18 juliol 1365. G-47 f. 55-56v

El bisbe confereix l’administració de l’Almoina del Pa de la Seu a Ramon Albert, 20 setembre 1365. G-47 f. 58rv
Els veïns de Fortià i Fortianell que s’enumeren presenten Pere David per al benefici de Santa Maria de Fortià que s’ha de proveïr a proposta dels caritaders del lloc, 26 
agost 1365. G-47 f. 60v-62

Pere Roig, regent de l’hospital de Cadaqués, firma rebut al vicari general de 70 lliures, procedents d’un llegat de Guillem Bruguera, antic rector de Cadaqués, amb les que 
es compren rendes a Vilamalla, 30 agost 1365. G-47 f. 64v-65

El bisbe uneix un benefici instituit per Guillem Johera alias Foixà a Foixà, amb el diaconil del lloc, 7 juny 1365. G-47 f. 66v- 67v
Ponç Pagès, monjo de Sant Miquel de Fluvià, intima a l’abat Bernat del mateix lloc un manament judicial de satisfer les porcions corresponents als monjos, 1 setembre 
1365. G-47 f. 67v-70v



Bonanat de Frigola de Mata, excomunicat per deutes a Jaume Dalmau, ciutadà de Girona, promet satisfer-los a raó de 20 sous anuals a fi de lliurar-se de l’excomunió, 16 
setembre 1365. G-47 f. 75rv

Pere de Flums, vicari general, i Salvador de Gerp, prevere de capítol, firmen debitori a Nicolau de Font i Ramon Masó, clergue de la Seu, de 230 florins d’Aragó que han 
enviat a la cúria romana per a afers del bisbe, 16 setembre 1365. G-47 f. 76

Guerau Patau, canonge de la Seu, atès que molts altars d’aquesta església tenen només missals abreujats, dona a l’altar dels sants Joan baptista i evangelista un missal 
que ha fet fer, 9 agost 1365. G-47 f. 79-80

El bisbe, atès que a Sant Pere Cercada hi ha una canongia lliure des de les darreres mortalitats, amb facultats del papa nomena Francesc de Torrent, clergue, per ocupar-
la, 6 març 1365. G-47 f. 87v-90

Diego Rodríguez de Heredia, abat de Sant Feliu de Girona, nomena Pere Miró, clergue, paborde de Tordera de la seva església, 27 octubre 1365, amb documentació 
complementària f 108-111. G-47 f. 107rv

Havent Francesc Rufac, canonge de Tolosa i Barcelona, fundat un benefici a Torroella de Montgrí, sota invocació de Sant Francesc, amb dotació de 16 lliures anuals, Pere 
Huguet renuncia el dret a posseïr-lo a favor de Guillem Pomes, presentat per Caterina, esposa de Dalmau de Castellbisbal i germana del fundador, 9 gener 1366.

G-47 f. 113-114v

Joan Alfonso, rector de Sant Feliu de Pallerols i majordom del bisbe, firma rebut a Ramon d’Arenys, batlle de Vila-romà i Pere de Costa, de Vall-llobrega, síndics dels homes 
de Palamós i Vall-llobrega, de 53 lliures 10 sous del fogatge, 13 gener 1366; altre rebut de fogatge f 121. G-47 f. 115

Havent el bisbe convocat els clergues de la Seu que s’enumeren, per comunicar-los que havia fet grans despeses per tutelar les llibertats eclesiàstiques enfront dels 
impostos del peix i de la barra que s’exigeixen a Girona i invitar-los a contribuir-hi, li responen que el bisbe ha de satisfer de ço del seu aquesta mena de despeses, 11 
gener 1366.

G-47 f. 116rv

El bisbe reconeix a Nicolau Figuera haver rebut d’ell durant les corts de Barcelona 200 florins lliurats pel vicari general, i a Vicenç Carbonell haver rebut 100 lliures 
procedents de l’abat de Banyoles, en concepte de despeses per la compra de les jurisdiccions de certs pobles adquirida per 70.000 sous, i els firma definició general de 
comptes, 28 gener 1366.

G-47 f. 117-118

El bisbe firma a Berenguer Guerau rebut de 50 lliures de l’arrendament dels emoluments de la cúria de l’oficialat, 29 gener 1366. G-47 f. 118rv
El bisbe uneix en un sol els dos beneficis curats de Vilavenut, amb una renda total de 20 lliures, 6 febrer 1366. G-47 f. 121v-123
El bisbe, atès que dins de les baronies de Gastó de Montcada s’imposen talles a homes d’església, elegeix Guillem, bisbe de Barcelona per dirimir la controvèrsia resultant, 
27 febrer 1366. G-47 f. 130rv

Guillem Corones, de Camprodon, atès que Berenguer Forner, del mateix lloc, havia instituit hereva l’Almoina del Cortó i l’obra nova de l’església parroquial, herència de la 
que ell tenia cessió, i que Pere de Boix, Berenguer Forner, pare de l’esmentat, i Simó Marquès, havien instituit beneficis, cedeix a Bernat Marquès de Camprodon el dret 
de presentació dels referits beneficis, 27 octubre 1365.

G-47 f. 133

Nota de lletres possessòries de beneficis expedides en 1349. G-47 f. 134
Lletra sobre agressió de Bernat Duran, apotecari de Peralada, contra Deuslosal Berart, domer d’aquest lloc, 17 setembre 1337. G-47 f. 135-136
El bisbe, atès que Francesc, abat de Sant Feliu de Guíxols, ha comprat a l’infant Joan la jurisdicció d’Aro, Solius, Bell-lloc, Fenals i Romanyà, aprova la compra i els censals 
amb què s’ha de satisfer, 16 setembre 1365. G-48 f. 1-2v

El bisbe amplía la procura general que té feta a favor de Ferrer Vidal, familiar seu per a afers feudals de la bisbalia, 5 setembre 1365; altra procura general al mateix f 34-
36v. G-48 f. 13-14v

Arnau Guixar de Bàscara es contracta amb el bisbe per conduir dues atzembles amb sou de 8 lliures anuals, 7 gener 1365; a continuació, els contractes de García Eñego de 
Xàtiva, per 6 lliures, i d’Hug Terri, natural de «Tou d’Ouregne» (Aurenja), com a carreter, per 12 lliures. G-48 f. 15

El bisbe autoritza Berenguer Brancós, de Rupià, a vendre a carta de gràcia una coromina que té per ell, a condició de que, quan la recuperi, pagui 5 florins de terç, 28 
gener 1365. G-48 f. 17rv

El bisbe, volent visitar el Sant Sepulcre de Palera, requereix el procurador de fra Pere Berger, prior, que li obri, i, atesa la negativa d’aquest, mana als feligresos que no li 
responguin dels seus drets, 30 novembre 1364. G-48 f. 22-23

El procurador del vicari general intima a diversos abats i priors ordre de fer talla per pagar 15.000 sous, per despeses fetes pel bisbe, 18 juliol 1365. G-48 f. 23-26
El bisbe arrenda a Pere Pagès, batlle, Berenguer Mir, Berenguer Virgili i Guillem de Candell les rendes de Rupià, Parlavà, Ultramort, Serra i Canet de Verges per 95 lliures 
anuals, 8 novembre 1364; arrendament de les de Crespià per 50 lliures f 29-30. G-48 f. 28-29



El bisbe defineix a Ramon Albert, prevere de capítol, els comptes de l’obra de la Seu durant els anys 1363 a 1365 (dos anys i dos mesos) per 43.782 sous d’ingressos i 
35.789 sous de despeses, 25 juny 1365. G-48 f. 32rv

El bisbe i el capítol donen estatuts per al mestre de gramàtica de la Seu, 9 agost 1365. G-48 f. 33rv
El bisbe fa procura a favor d’Arnau de Roca, clergue de Sant Feliu de Girona, 13 setembre 1365. G-48 f. 38v-39v
Interrupció a la Seu de la celebració de la missa per haver estat dit que el celebrant era excomunicat, 28 agost 1365. G-48 f. 40v- 42
Caterina, viuda de Francesc de Mitjavila, carnisser de Girona, obliga certs béns per donar 15 sous de renda a un aniversari instituit pel seu marit a la Seu, 6 novembre 
1365. G-48 f. 43v-45

Ramon Albert i Pere de Montcorb, preveres de capítol, defineixen a Guillem Call, prevere de la Seu de Mallorca, els comptes del Vestuari dels anys 1361-1364, per 1.246 
lliures d’ingressos i 985 lliures de despeses, 15 gener 1365. G-48 f. 52v-53v

Gil Rodríguez de Moros, escuder del bisbe, fa procura a Francesc Ciparer, escrivà del rei i Joan Fernandez de Falces, escuder del bisbe, per contreure matrimoni amb 
Joana, filla de Joan Vicenç de Paracolls, del bisbat de Sogorb, 14 gener 1366. G-48 f. 55-56

Firma de dret de diversos amics de Guillem Sunyer, ciutadà de Girona difunt i Guillem d’Estany, sagristà segon, i Dalmau de Vilalleons, claver de la Seu, sobre dret de 
sepultar el difunt als dominics de Girona, 29 desembre 1365. G-48 f. 56-58

El vicari general reconeix a Bernat Quart, ciutadà de Girona, que ha distribuït 20 lliures, llegades per Francesc Quart, mestre de gramàtica de la Seu, en roba donada a les 
persones que s’enumeren, 30 octubre 1365. G-48 f. 58v

El bisbe i el capítol reconeixen a Pere Ferrer que ha lliurat els 900 florins rebuts de Guillem, bisbe de Barcelona i marmessor de la jutgessa d’Arborea, 17 abril 1366, amb 
àpoca f 67v. G-48 f. 67

El bisbe aprova a Ferrer Vidal els comptes de la claveria del castell de la Bisbal, 24 abril 1366. G-48 f. 68v-69
Acta del pregó fet per Alegre de Tallada a Girona, de part del rei sobre exclusiva dels notaris reials i contra la notaria del bisbe, 7 maig 1366. G-48 f. 72-73v
Acta d’entrada armada de Berenguer de Ribes, veguer, i altres al palau episcopal, 7 maig 1366. G-48 f. 73v-74v
El bisbe nomena Felip de Palau notari de la seva cúria, 25 juny 1365. G-48 f. 75rv
El bisbe, atès que Ramon Foixà de Verges havia deixat certes quantitats per fundar el benefici de Santa Maria a la parroquial de Verges, aprova la institució del mateix, 31 
març 1366. G-48 f. 77-78v i 79-80v

El bisbe nomena Jaume Frugell, ciutadà de Girona, notari seu, 14 setembre 1365. G-48 f. 83v-84
El bisbe firma debitori a Berenguer de Puigalguer, ciutadà de Barcelona, de 100 lliures, rebudes en préstec, 18 juliol 1366. G-48 f. 85v-86
El vicari general uneix les rendes de la capella de Santa Margarida de la Cellera d’Anglès, que s’enumeren, al diaconil de la parròquia, 11 agost 1366. G-48 f. 90v-92v
El vicari general, atès que Simó de Balbs havia construït una capella al Guilar, parròquia d’Argelaguer, i havia disposat la institució de certs beneficis amb renda insuficient, 
els redueix a la celebració de misses, 22 setembre 1366. G-48 f. 96-97

El capítol de la Seu aprova els comptes de Pere Miró, obrer de la mateixa església, d’1 de juny 1365 a 1 juny 1366, per 16.484 sous d’ingressos i 14.869 de despeses, 22 
setembre 1366. G-48 f. 97-98

El vicari general i Ramon d’Arenys, batlle de Vila-romà firmen rebut a Guillem Vinyals, de Palamós, de 70 sous, terç de la compra feta per Salvador Nadal de Palamós d’un 
hort que és a directe domini del bisbe, 1 gener 1367. G-48 f. 110v-111v

Francesc Lledó, apotecari de Besalú, atès que Pere Carrera, de Sant Vicenç de Camós, desitja prendre la tonsura, promet pagar-li la remença cas que algú reivindiqués que 
hi està sotmès, 1 desembre 1364. G-48 f. 120rv

El bisbe confirma el benefici instituit per Jaume sa Mata, sagristà de Llers, a l’altar de la Santa Creu d’aquesta església, 15 gener 1367. G-48 f. 121
El bisbe aprova a Guillem Fonoll, sagristà de Rupià, els comptes de les rendes episcopals de Rupià, 27 gener 1367. G-48 f. 129v- 130v
El bisbe uneix el diaconil de Requesens, que té 2 lliures 10 sous de renda, a la doma del mateix lloc, que té 10 lliures, 30 abril 1367. G-48 f. 141-142

El vicari general Miquel de Santjoan uneix el diaconil de Rupià que té 100 sous de renda, i el benefici de Santa Maria del mateix lloc, que té 8-9 lliures, 4 juny 1367. G-48 f. 142rv

El bisbe firma debitori a Guillem de Molins, prevere de Castelló, de 60 florins d’Aragó, rebuts en concepte de préstec, 18 març 1367. G-48 f. 144rv
Ferrer Molines de la Bisbal, procurador d’Isaac Astruch sa Torra, jueu de Girona veí de la Bisbal, sol·licita del vicari general còpia dels capítols de certa apel·lació, 10 juliol 
1367. G-48 f. 145rv



El bisbe publica a la catedral, dins del sínode que s’hi celebra, unes constitucions sobre l’obligació d’acudir al mateix sínode, 29 abril 1367. G-48 f. 149-150
Pere de Casadellà, de Mieres, es contracta amb Salvador de Gerp, prevere de capítol i procurador del bisbe, a sou de 8 lliures, 4 maig 1367. G-48 f. 152v-153
El vicari general mana sota pena de 10 lliures a Guillem Miquel, rector de Sant Cebrià de Vallalta, de comparèixer l’endemà a la cúria, 10 maig 1367; firmà debitori de 5 
florins per crims comesos f 155v. G-48 f. 155

Miquel Joan, rector de Sords, firma debitori al vicari general de 10 florins, composició per crims comesos quan era sagristà de Sant Cebrià dels Alls, 13 maig 1367; altres 
composicions, de crims de clergues f 155v-157v. G-48 f. 155

El comte Joan d’Empúries, en prestar homenatge al bisbe pels delmes que té en feu, fa certa protesta, 13 abril 1367. G-48 f. 159v-161
La universitat dels homes del Far, dels que es fan els noms, atesa la pau i treva entre el rei i el bisbe, fan procura per reivindicar la seva exempció, com a dependents del 
monestir de Sant Pere de Rodes, 11 setembre 1367. G-48 f. 168-171v

Guillem Triach, dit Junyens, de Vilallonga, atès que els parroquians han edificat una capella lateral dedicada a les Onze Mil verges, dota una llàntia a aquesta capella, amb 
50 lliures de capital, 14 juliol 1367. G-48 f. 171v-172

El vicari general Miquel de Santjoan declara la forma de distribuir les ofrenes entre el sagristà i els beneficiats de Torroella de Montgrí, 12 febrer 1367. G-48 f. 172v-173v
Arnau Castell, domer de Fornells, firma rebut a Arnau Martí, sagristà de la mateixa parròquia i marmessor de Guillem Bernat de Figuera, també de Fornells, de 30 sous, 
part de major quantitat llegada per a la celebració de misses, 11 març 1366. G-49 f. 3

Guillem de Roca, obtentor del benefici de Santa Marta de la Seu, a fi d’obtenir dispensa per poder conservar el benefici de Sant Esteve de Sant Feliu de Girona, presenta 
diversos testimonis que adveren que el bisbe Berenguer de Cruïlles li havia concedit semblant dispensa, 4 març 1366. G-49 f. 3v-5

Guillem Saló, sagristà de Celrà, atès que el poble havia composat les pies deixes des de 1346 a 1363 en 40 lliures, renuncia a l’administració de les mateixes, 12 març 1366. G-49 f. 5v-6

Berenguer de Ribes, cavaller i nou veguer de Girona, jura respectar les immunitats eclesiàstiques, 27 març 1366. G-49 f. 7v
Bernat Ros, clergue de Siurana, atès que la seva cosina Francesca, viuda de Pere Gascó i esposa d’en Bou de Riumors, ha estat excomunicada per deutes, es constitueix en 
pagador seu per 30 sous, 28 març 1366. G-49 f. 8

Joan Ripoll, carnisser de Bàscara, firma rebut al bisbe de 69 sous per carn subministrada per l’escuder episcopal Gil Ruiz de Mores a Bertran Duguesclin que passava per 
Bàscara, 9 abril 1366. G-49 f. 10

El bisbe firma rebut a Guillem de Vilar de Banyoles de 182 lliures, procedents de l’arrendament de rendes episcopals a Ullà, 24 abril 1366. G-49 f. 16
Guillem Maçot i Arnau Castelló, de Peralada, atès que Ramon d’Angles, domer d’aquest lloc, ha de tornar a l’ermita de Sant Amanç uns ornaments que prengué en ocasió 
del pas de companyies estrangeres, es constitueixen en fiadors davant el bisbe, 29 abril 1366. G-49 f. 17

El vicari general, atès que Francesc de Camps, clergue, havia estat constituit comissari per recollir pies deixes fetes als pobres amb salari de dos sous per lliura, li reconeix 
haver rebut en diverses ocasions un total de 412 lliures, sobre les que ha de prendre el referit salari, 28 maig 1366. G-49 f. 21

Guillem de Bell-lloc, ciutadà de Girona, de part de la reina de Castella, insta el lliurament de Guillem Resol, Joan Amatller, Francesc Cor, Pere Duran i Pere Verdera, presos 
pel bisbe, 4 juny 1366. G-49 f. 28rv i 29-30

Jaume de Trilla ardiaca i Salvador de Gerp arbitren entre el sagristà de Medinyà i un beneficiat de la mateixa església sobre distribució d’aniversaris, 17 novembre 1366. G-49 f. 31rv

El vicari general aprova la marmessoria de Simó de Balbs, d’Argelaguer, per 14.833 sous, 10 juny 1367. G-49 f. 34v-35v
Arbitratge de Ramon de Port, donzell, i Ramon d’Horta, clergue de la Seu, en la qüestió entre el sagristà i el domer de Calonge sobre drets al mas de Llapart d’aquest lloc, 
5 maig 1366(!). G-49 f. 38-39

Bernat de Segúries, de Banyoles, atès que el rei havia concedit a l’abat de Banyoles el dret de posar impost de barra, i que ell n’ha rebut l’administració, promet donar-ne 
comptes al bisbe i satisfer-ne una part per reparació de certes injúries, 13 maig 1366. G-49 f. 40-41

El vicari general aprova la marmessoria de Guillem de Segueró, per 4.540 sous, 20 juliol 1366. G-49 f. 48rv
Discussió entre Pere de Pont, notari de Girona, i Nicolau Figuera, notari del bisbe, sobre el dia a posar en un debitori de 2.000 florins firmat pel bisbe al capítol, 30 juliol 
1366. G-49 f. 50v

El bisbe aprova al vicari general Pere de Flums els comptes de la vicaria, 2 agost 1366. G-49 f. 52rv
Pere Blanch, monjo de Sant Pere de Rodes, promet després d’una fuga observar la seva professió, que reitera, 7 agost 1366. G-49 f. 53rv
El bisbe, atesos els perjudicis que els homes d’Ullà han sofert de gents estrangeres, els fa remissió general de penes i manlleutes, 21 agost 1366. G-49 f. 57v-58v



El bisbe firma a Francesc de Camps, clergue, debitori de 80 florins d’Aragó en concepte de préstec, 25 agost 1366. G-49 f. 60

Francesc de Soler, sagristà de Castelló, atès que Blanca, viuda de Berenguer Alquer, cavaller, havia disposat en testament la construcció d’una capella a Santa Maria de 
Castelló on hi haguessin els altars de Santa Agueda i Santa Llúcia, presenta al bisbe Guillem Nomdedéu, clergue, per a un dels beneficis, que és acceptat, 3 setembre 1366.

G-49 f. 61v-62v

El bisbe firma debitori a Guillem de Roca, clergue i procurador fiscal seu de 100 florins d’Aragó rebuts en concepte de préstec, 25 agost 1366; altre préstec de 100 florins f 
66v. G-49 f. 65

Pere de Pujals, carceller del bisbe, firma rebut a Berenguer Nicolau, sagristà de Fellines, d’11 sous 8 diners, despeses de carceratge d’aquest per 35 dies, 20 octubre 1366. G-49 f. 68v

Salvador de Gerp, prevere de capítol, firma rebut a Guillem de Roca, fiscal del bisbe, de 50 florins d’or procedents de multes a clergues, 20 octubre 1366. G-49 f. 68v

Salvador de Gerp, en nom del bisbe, firma debitori a Guillem de Vilagaià, oficial, de 200 florins d’or, rebuts en concepte de préstec, 23 octubre 1366. G-49 f. 71rv
Bonanat Veray, sotscol·lector, firma quitació a Pere Guerau, cirurgià d’Ullà, de tot el blat i diners que n’havia de rebre, 6 novembre 1366. G-49 f. 72
Salvador de Gerp firma rebut a l’abat Ramon de Vilabertran de 72 lliures de la dècima concedida al rei, 31 gener 1367. G-49 f. 76v
El bisbe fa procura a favor de Guillem Ramon de Montcada, canonge, per a les corts convocades pel rei, 23 abril 1367. G-49 f. 79
El bisbe aprova a Ferrer Vidal, procurador seu, els comptes de la procura, portats sota les ordres d’Andreu Martínez de Valterra, germà seu i senyor de Puigpardines, 3 
maig 1367; definició dels comptes de Francisco Ferrándiz de Albarracín, claver del castell de la Bisbal f 83; dels d’Arnau de Roca, procurador fiscal f 83v-84; dels de Juan 
Alfonso f 84rv.

G-49 f. 81

El bisbe, havent rebut lletres de l’arquebisbe de Tarragona que transmeten una butlla del papa que reglamenta les procuracions de visita a prendre dels monestirs, la 
publica oficialment, 24 juliol 1367. G-49 f. 85rv

Els curats de Santa Maria dels Turers de Banyoles prenen Ramon d’Horta, clergue de la Seu i Bernat Aumar, rector de Corts, com a àrbitres en la qüestió sobre distribució 
entre ells de les lluminàries, blat de vigílies i salpàs, 10 maig 1367. G-49 f. 87-88

El bisbe, que ha interrogat Bartomeu de Coll, Guillem Salzeda, Berenguer Llapart i Castelló Conca, parroquians de Roses, preguntant-los perquèno volgueren declarar en la 
visita pastoral de Santa Maria de Roses, i en rep de resposta que ha estat per prohibició dels oficials comtals donada en aquests termes; «Pensats de fer lo testimoni en lo 
fet de la visitació, exceptat emperhó queus gordets que no façats testimoni contra lo senyor comte ni sos officials», 25 maig 1367.

G-49 f. 90v-91

El bisbe fa procura a Diego de Heredia, abat de Sant Feliu de Girona, per vendre una casa que té a la ciutat d’Avinyó, prop del monestir de monges de Sant Llorenç, 2 agost 
1367. G-49 f. 91v-92

El bisbe i el capítol fan procura a favor de Salvador de Gerp, prevere de capítol, per al concili provincial, 20 setembre 1367. G-49 f. 96v-97
Francesc de Savarrés, comanador de l’hospital nou de Girona, firma rebut a Francesc de Camps, col·lector dels llegats fets als pobres, de 10 lliures, destinades a dotar 
Margarida i Caterina, filles de Guillem Jordà, ciutadà de Girona, 16 desembre 1367. G-49 f. 107

El bisbe redueix a Guillem Pometa de Corçà la tasca i braçatge que paga un camp, a tasca, a fi de plantar-hi vinya, 13 gener 1368. G-49 f. 115rv
El bisbe, atès que una casa i corral que té a Sant Sadurní amenaça ruina, l’estableix a Guillema Bernat, a cens de 10 sous, 6 desembre 1367. G-49 f. 115v-116
Salvador de Gerp, com a procurador de mestre Jaume Lope de Terol, renuncia l’ofici de mestre de gramàtica de la Seu, que el bisbe i el capítol confereixen a Guillem 
Rodon, llicenciat en arts i rector de Soler, bisbat d’Elna; al mateix temps es modifiquen els estatuts de l’ofici, 16 agost 1367. G-50 f. 2-3

Bernat Mallol, beneficiat de Torroella de Montgrí, firma debitori al vicari general de 10 florins, en concepte de composició per delictes, 9 agost 1367. G-50 f. 9v
El bisbe fa procura per administrar les sevs rendes a Pere Riell, domer de Besalú i familiar seu, 14 octubre 1367. G-50 f. 10-12
El bisbe, que ha imposat una talla de nou diners per lliura de la quantitat que els beneficis paguen per dècima, rep una apel·lació de diversos beneficiats de la Seu que 
s’enumeren, 14 octubre 1367. G-50 f. 12-13v

Testament de Ramon Cabot, rector de Peralada, que institueix hereu l’altar de Sant Martí de la seva església, 21 octubre 1367. G-50 f. 14v-15v
El vicari general, atès que el monestir de Matella fou unit al de Sant Joan de l’Erm i que més tart les monges d’aquest es traslladaren a Vilanera, trasllada a Vilanera un 
altar construït a Matella, sota invocació de Santa Coloma, i el benefici que hi havia fundat, 25 setembre 1367. G-50 f. 19-20v

Davant el vicari general Ramon Santfeliu confessa judicialment estar obligat a fer un violari a Guillem de Güell, de 143 sous anuals, 14 octubre 1367. G-50 f. 21-23



Pere de Palau, vanover de Girona i procurador de Felip de Palau, que ha apel·lat al vicari general de certa sentència, requereix al bisbe que procedeixi ell en la causa o bé 
nomeni jutge delegat, 13 novembre 1367. G-50 f. 25v-26

Pere Vilanera, sagristà de Madremanya, atesa l’ancianitat dels seus pares, els promet 100 sous anuals per al seu sosteniment, 28 setembre 1367. G-50 f. 26v-27
El bisbe fa procura a favor de Miquel de Santjoan, vicari general, i Guillem de Tagamanent, canonge de la Seu, per a les corts convocades a Vilafranca i continuades a 
Barcelona, 26 novembre 1367. G-50 f. 27v-28v

Trobant-se Andrés Martínez de Vallterra, cavaller, germà del bisbe, i Pere de Cervera, donzell i cunyat del mateix bisbe, a la cambra d’estudi del prelat, junt amb fra 
Bernat de Vilaüt, franciscà, Vicenç Carbonell, notari que escolta a través de la porta, reporta fragments en català d’una conversa per mitjà de la qual el frare, missatger del 
comte d’Empúries, prega dit Andrés de deixar el bisbe per poder fer paus entre aquest i el comte, 30 octubre 1367.

G-50 f. 29-30v

Andrés Martínez de Vallterra firma rebut a Pere Miró, escrivà reial, de 3.000 sous, preu d’un cavall seu que fou mort a la frontera, quan es trobava amb el comte 
d’Empúries, al servei del general de Catalunya, 20 desembre 1367. G-50 f. 31

El bisbe reconeix a Bernat Sadurní, de la Bisbal, que ha pagat a Gil Ximénez de Ayvar, cosí del mateix bisbe, 55 lliures, procedents de l’arrendament de les rendes del 
castell de la Bisbal, 12 abril 1368. G-50 f. 35

El bisbe, atès que a la Seu no hi ha tresorer, nomena procurador de la tresoreria Joan Janer, beneficiat de la mateixa esglèsia, amb salari d’11 lliures anuals, 13 abril 1368. G-50 f. 37rv

Els confrares de la Mare de Déu i Sant Llorenç de Besalú, que s’enumeren, presenten Bernat Benoy per al benefici de la seva confraria, fundat en 1366, 23 abril 1368. G-50 f. 44rv

Bernat des Bruns, lloctinent de sagristà de Llorà, firma debitori a Guillem de Roca, procurador fiscal del bisbe, de 10 florins, en concepte de composició per certs delictes, 
15 maig 1368; a continuació signa un debitori semblant Bernat Verger, clergue de Roses, per 6 florins. G-50 f. 45v

Sentència de Miquel de Santjoan, vicari general, en la causa entre el sagristà curat de Torroella de Montgrí i els beneficiats, sobre posar a aquests candeles per celebrar la 
missa, i sobre distribució dels aniversaris, 10 maig 1368. G-50 f. 46rv

El bisbe i el capítol de la Seu, atesa la desorganització dels aniversaris, nomenen procuradors d’aquests Bernat Oliva, prevere de capítol, el claver de la mateixa seu, 
Guillem Bernat de Perles i Bonanat Veray, beneficiats, 24 abril 1368. G-50 f. 47-49

El vicari general, havent convocat Pere Miró, que havia estat col·lector de les talles manades pel concili provincial, una de 9 diners per lliura, la segona de 4 diners per 
lliura i la tercera de 2 diners per lliura, de les que s’havien de satisfer a Tarragona respectivament 1.734, 460 i 5.271 sous, en total 7.465 sous, ateses les despeses de 
lletres i nuncis, els diners que havia bestret el bisbe i altres extrems, li mana pagar 670 sous a Tarragona i li taxa el salari en 200 sous, 14 juny 1368.

G-50 f. 53v-55v

El bisbe, atès que Francesc de Camps, beneficiat de la Seu, li ha prestat 60 florins d’Aragó, li cedeix aquesta quantitat sobre les rendes de la batllia de Crespià que li ha 
arrendat, 2 juliol 1368. G-50 f. 56v-57

Pere Riell, domer de Besalú procurador del bisbe, atès que Pere Campresol, clergue de Grions, ha mort intestat, però que té dos fills pobres, Pere i Bartomeu, fa cessió a 
aquests d’uns crèdits del mateix difunt, que es transcriuen, 3 juliol 1368. G-50 f. 57rv

El bisbe fa definició general a Salvador de Gerp, batxiller en lleis i prevere de capítol, dels comptes que aquest ha presentat com a procurador, i la rep semblant d’ell, 
excepte per 100 florins manllevats, 1 juliol 1368. G-50 f. 60rv

El bisbe firma a la confraria de Sant Joan de Salelles la compra que han fet d’una casa situada a la cellera de Sant Sadurní, i l’amortitza a cens de 3 sous, 13 setembre 1368. G-50 f. 65v-66

El bisbe firma rebut a Bernat de Vilar, de Sant Sadurní, arrendador del redelme que aquest lloc li ha concedit graciosament, rebut de 19 lliures, darrera paga del mateix, 5 
octubre 1368. G-50 f. 73

Sentència de Francesc de Campllong, sagristà, i Francesc d’Estanyol, domer de Sant Gregori, en la causa entre Andreu Dalmau, sagristà, i Bartomeu Jordà, domer de Sant 
Medir, sobre l’obligació de subministrar candeles, vi i hòsties per a la celebració de la missa, 6 setembre 1368. G-50 f. 75-77

Havent estat acusat Vidal de Clos, rector d’Arbúcies, d’haver afavorit els rebels del castell de Montsoriu, jura en mà del notari Vicenç Carbonell que no els socorrerà, 13 
novembre 1368. G-50 f. 77rv

El bisbe i el capítol, atès que Pere de Puig clergue intenta publicar lletres de Fulcó Pèrier a favor de Vidal de Vilanova, li prohibeixen de fer-ho, 13 novembre 1368. G-50 f. 77v-78v

Havent estat Pere de Llapart, prior de Sant Miquel de Cruïlles, acusat davant el bisbe per fra Guillem Arnau dominic, lloctinent de l’inquisidor, promet comparèixer quan 
sigui citat i dona fidejussors, 27 octubre 1368. G-50 f. 80



El vicari general, atesa la manca d’administrador de l’altar de Santa Maria de la parroquial de Verges, nomena Esteve Surrell, sagristà i Pere Foixà i Guillem Ramon, 
parroquians, 16 novembre 1368. G-50 f. 80v-81

El bisbe aprova a Guillem Pere de Vilademany, prevere i majordom estat seu, els comptes de la majordomia, 13 novembre 1368. G-50 f. 83
Asbert de Trilla, donzell fill d’Asbert de Trilla cavaller, procurador de les monges de Santa Margarida de Roses constituït amb escriptura que es transcriu, nomena 
procurador substitut Nicolau de Vall, ciutadà de Girona, 7 desembre 1368. G-50 f. 84v-86

Elvira Sánchez de Heredia, mare del bisbe, firma rebut a Bernat Restell i Arnau Ceris de Corçà, arrendadors del fruits de la mitra a Corçà, rebut de 33 lliures procedents de 
l’arrendament, 9 gener 1369. G-50 f. 94rv

Els confrares de la confraria de Santa Maria i Sant Honorat de Pau presenten Bartomeu Cerç per al benefici de la seva confraria, 23 febrer 1369. G-50 f. 99v-100v

El bisbe firma rebut a Pere de Llapart, prior de Sant Miquel de Cruïlles, de 100 florins en què ha estat condemnat pel vicari general i l’inquisidor, 5 març 1369. G-50 f. 102v-103

Ferrer Vidal d’Ullà ven a Jaume de Pou de Corçà la batllia dels drets del bisbe a Corçà per 45 lliures, 28 desembre 1368; ratificació de la venda per part del bisbe f 111. G-50 f. 105-107v

El bisbe aprova a Francesc de Camps, prevere, els comptes de les deixes fetes a pobres, que, des d’agost de l’any anterior fins a febrer de l’any present han pujat a 3.182 
sous, dels quals el mateix Camps ha rebut dos sous per lliura de salari, 17 març 1369. G-50 f. 107-108

Jaume Armusich, menor de dies, de Palamós, atès que junt amb la seva esposa Francesca han comprat el mas Canyet de Vila-romà i Vall-llobrega que es té pel bisbe, es fa 
home propi d’aquest, 4 abril 1369. G-50 f. 108rv

El bisbe i el capítol de la Seu, atès que Timbors de Rocabertí, jutgessa d’Arborea, havia llegat 1.000 florins a la Seu, i que el papa havia manat que s’invertissin en rendes 
perpètues, assignen el delme de Santa Pellaia a un aniversari conventual, que haurà d’administrar el ferial de la mateixa seu, 23 març 1369.

G-50 f. 109-110

El vicari general firma rebut a Joan Mascort, síndic de la Bisbal, de 31 lliures corresponents als 209 focs de la Bisbal, a raó de 3 sous per foc, pel fogatge disposat per les 
corts de Cervera, 3 abril 1369. G-50 f. 11v-112

El bisbe, atesos els serveis rebuts de Vicenç Carbonell, notari i familiar seu, que li ha fet gestions a la cúria romana, li confereix la notaria de l’oficialat de Castelló, 5 gener 
1370. G-50 f. 114-117v

El bisbe, atès que la notaria de Bàscara correspon a Jaume Sanç, fill de Guillem Sanç, notari difunt del lloc, li confereix el càrrec i en rep promesa de fidelitat, 28 març 
1369. G-50 f. 118rv

El bisbe aprova a Juan Alfonso, clergue i reboster seu, els comptes de la majordomia, 10 abril 1369. G-50 f. 119rv
El bisbe, atesos els serveis rebuts de Guillem Fuster, familiar seu, li confereix vitalíciament la batllia de Paret Rufí, 23 març 1369. G-50 f. 124v-125
Salvador de Gerp, procurador del bisbe, atès que Ramon d’Arenys, batlle del castell de Vila-romà i Mateu Joan de Palamós, arrendadors de les rendes episcopals del lloc, 
sostenen la nulitat d’un arrendament fet a Francesc de Palomar, i que el vicari general ha donat sentència sobre la qüestió, els fa cessió de 30 lliures del mateix 
arrendament, 12 juny 1369.

G-50 f. 127v-128v

El bisbe aprova a Miquel de Santjoan, vicari general seu, els comptes de la vicaría, 27 maig 1369. G-50 f. 130v
Salvador de Gerp, procurador del bisbe, firma rebut a Miquel de Santjoan, vicari general, de 35 lliures, preu d’una mula que li ha venut, 21 juny 1369. G-50 f. 131v
El bisbe aprova a Bernat Carrer, de Paret Rufí, els comptes de l’administració, per la que aquest resulta ser creditor de 45 sous, i li cedeix diverses prestacions cabrevades 
per aquest valor, 21 maig 1369. G-50 f. 133v-134

El bisbe Ennec de Vallterra, atès que Antoni Ciprés, beneficiat de la Bisbal, que recapta l’impost del botatge, no havia inclós en els seus comptes cert vi subministrat al 
bisbe, li cedeix els crèdits pendents del mateix botatge, 22 maig 1369. G-50 f. 135

Acte d’haver tret còpia d’un acord capitular de 31 març 1291 contingut als protocols de nòtules de l’escrivania del segell del bisbe, en un volum de 182 fulls, 14 setembre 
1369. G-50 f. 148rv

El bisbe Jaume de Trilla fa procura per administrar a favor de Ramon Masó i Nicolau de Font, clergues de la Seu, 21 agost 1369. G-50 f. 148v-151
Guillem de Roca, beneficiat de la Seu, i Arnau de Roca, beneficiat de Sant Feliu de Girona, firmen rebut a Ramon Masó i Nicolau de Font, de 400 florins d’Aragó, a raó d’11 
sous el florí, procedents de l’Almoina del Pa, 22 octubre 1369. G-50 f. 153

Elecció d’àrbitres en qüestió entre Pere Pagès, batlle de Rupià, i Pere Ferrer de Rupià, sobre obligació feta per 81 sous a Issac Bonastruc, jueu de Girona, 18 novembre 
1369. G-50 f. 162v



Arbitratge del bisbe en la questió entre l’abat i els monjos de Sant Pere de Galligants sobre les llossades amb quès’ha de mesurar la porció monàstica, amb especificació 
dels aliments que ha de contenir, 24 desembre 1369. G-50 f. 165-168

Còpia d’acte capitular extret del volum de 182 folis de deliberacions capitulars de 1291 a 1343, datat de 1343, pel que s’estableix que l’administrador del Vestuari tingui el 
redelme de les quantitats administrades i 100 sous per les rendes de Mallorca, s.d.. G-50 f. 171rv

El bisbe nomena procurador i fiscal Feliu de Parets, rector de Sant Feliu de la Garriga, amb facultats d’administrar, 2 gener 1370. G-50 f. 174v-175v
Els confrares de Sant Lluc de Maià institueixen un benefici, al que assignen les rendes de que disposen, i el confereixen a Jaume Nicolau, 10 maig 1369. G-50 f. 176v-177v
Salvador de Gerp, prevere de capítol, atès que Pere Ferrer de Rupià havia rebut 150 sous de l’eixorquia de Bernat Ferrer, germà seu, li firma debitori de 50 sous, 7 gener 
1370. G-50 f. 178rv

Guerau de Torrent, batlle de Vidreres, firma rebut a Berenguer de Torn, batlle del Torn, de 30 lliures, part de la quantitat que l’abat Bernat d’Amer havia promès donar en 
auxili de dot a Sibil·la, esposa de dit Guerau i filla de dit Berenguer, 12 gener 1370. G-50 f. 179v-180

Pere ferrer, de Rupià, que deu a Jucef Abraham, jueu de Girona, 50 sous, li fa cessió d’altres tants que li deu Salvador de Gerp, 23 gener 1370; a continuació el mateix ven 
al mateix Jucef el seu dret sobre el dit deute. G-50 f. 182rv

Antoni Badosa, diaca de Sant Iscle d’Empordà, atès que els parroquians volen obligar-lo a residir i que les rendes del benefici són insuficients, el renuncia per tres anys en 
mans del vicari general, 24 gener 1370. G-50 f. 182v-183

Ramon d’Horta, rector de Sant Andreu Salou, firma debitori al bisbe de 60 florins d’Aragó, composició per certs delictes, 30 gener 1370. G-50 f. 183rv
Guillem Ramon de Serres i Pere Domènec, preveres, prenen a manlleuta Pere Eimeric, sagristà de Cassà de Pelràs, presonar al palau episcopal, per 100 lliures, 4 febrer 
1370. G-50 f. 184v

El bisbe i el capítol aproven els comptes de Pere de Montcorb, prevere de capítol, sobre l’almoina del Vestuari durant els anys 1367 a 1368 inclusiu, per 3.446 sous 
d’ingressos i 3.241 sous de despeses, 7 febrer 1370. G-50 f. 185-186

El sagristà de Vilert i els seus parroquians prenen el bisbe com a àrbitre en la qüestió sobre la quantitat d’oli que els parroquians han de proporcionar pel servei de cinc 
llànties, 6 març 1370. G-50 f. 198v-199

Sentència de l’oficial en la causa entre Galceran Llavanera i Pere Oliba de Borrassà, arrendadors dels fruits de l’obra parroquial de Borrassà, i Nicolau Bernat, del mateix 
lloc, sobre prestació d’un quartó d’oli, en la qual s’insereix part d’un capbreu de l’obra en català, 31 març 1370. G-50 f. 202v-203v

El bisbe firma debitori a Guillem de Roca, beneficiat de la Seu i Arnau de Roca, beneficiat de Sant Feliu de Girona, de 400 florins rebuts en préstec, 29 març 1370; el mateix 
dia manllevà a Bernat Cebrià, jurista de Girona 100 florins f 208. G-50 f. 207

Guillem de Roca, fiscal del bisbe, ordena a Berenguer Guerau, clergue de la Seu, que torni a la presó Guillem Resol, veí de Figueres que havia pres a manlleuta, 4 abril 
1370. G-50 f. 210

El bisbe dona a manlleuta Pere Clarà, domer de Medinyà, presoner al castell de la Bisbal, que dona fidejussors per 100 lliures, 11 octubre 1367; a continuació, altres 
manlleutes. G-51 f. 1

Bernat Domènec, natural de Crespià, es lliura com a hospitaler d’aquest lloc i el bisbe el rep com a donat, 20 novembre 1367. G-51 f. 2v-3

Bernat Gil, domer de Sant Iscle de Colltort, promet al bisbe que, si no intima monitòria als seus feligresos per anar amb el duc de Girona a les comùnies contra els gitats de 
pau i treva als castells de Montsoriu i Argimon, estarà a la misericòrdia del bisbe, 7 març 1368; a continuació, el rector de Cogolls s’obliga de manera semblant.

G-51 f. 4v

El vicari general, atès que Bernat de Morer, sagristà de Fontanilles, havia llegat en 1448 5.000 sous per dotar un benefici a l’altar de Sant Martí de la seva església, que una 
part del capital s’ha despès i que encara s’ha de construir la tomba del difunt, ho redueix a aniversaris, 17 juny 1368. G-51 f. 8-10v

Bernat Senesterra cavaller, atès que Ramon de Palau cavaller havia fundat a la capella de Santa Maria de Palau-sator, ara església parroquial, un benefici i que en té el 
dret de patronat, presenta Pere Ros i n’augmenta la renda en 10 lliures, 11 maig 1368. G-51 f. 11-12v

El bisbe firma rebut a Bernat de Vilar, de Sant Sadurní, de 19 lliures en concepte de redelme gratuït concedit pels homes d’aquest lloc, 31 maig 1368. G-51 f. 14
Ramon Albert, prevere de capítol, firma rebut a Bernat de Vilar de 883 sous, part dels 2.650 pels que el bisbe ha arrendat a aquest les rendes de Sant Sadurní i que dit 
Albert rep a compte de 500 florins d’or que el bisbe deu al capítol, 1 juny 1368. G-51 f. 14v

Jaume de Vallgornera cedeix 300 sous de renda sobre un molí de Castelló al benefici fundat pel seu germà, Vidal de Vallgornera a la capella de Vallgornera, parròquia de 
Peralada, 20 juny 1368. G-51 f. 17v-18

Els marmessors de Bernat Gili, beneficiat de Santa Maria de Sant Sadurní, prenen inventari dels seus béns, 15 juny 1368. G-51 f. 18-20
Manlleuta de Guillem Ribot, clergue de Peralada, 20 juliol 1368; altra de Jaume Gras, clergue conjugat f 26v. G-51 f. 25v



Nicolau Moner, clergue de Peralada, firma debitori a Astruc Lobell Gracià, jueu de Girona, de 80 sous rebuts en préstec, 11 agost 1368. G-51 f. 27
Sentència del vicari general a instància del sagristà de Siurana, contra Bernat Simó de Vilacolum, senyor útil del mas de Gilabert de Siurana, per obligar-lo a pagar la meitat 
de l’oli de la llàntia de Santa Maria de Siurana, 25 octubre 1368. G-51 f. 33rv

Guillem Salavedra, canonge de Sant Martí Sacosta, promet fer en el termini d’un any un legendari santoral per a l’església de Sant Cebrià de Lledó, i Guillem Aldrich i Pere 
de Guàrdies prometen pagar-lo a raó de 16 diners el foli, i proporcionar-li el pergamí, 29 octubre 1368. G-51 f. 34

Guillem d’Anglada, veí de Figueres, excomunicat per no haver deixat una cohabitació il·lícita, es posa pena de 10 lliures cas de reiterar-la, 29 desembre 1368. G-51 f. 45v

Francesc de Mora, canonge de Sogorb, firma rebut a Elvira Sánchez de Heredia, mare del bisbe, de 109 lliures, de les que tenia debitori, 15 febrer 1369. G-51 f. 49
El bisbe ven a Ramon Sabater, de Crespià, les rendes de Crespià per 96 florins d’Aragó, 17 febrer 1369. G-51 f. 49v-50
Ramon Masó i Nicolau de Font, administradors de l’Almoina, nomenen batlle de Brunyola Guillem Palau, 21 març 1369. G-51 f. 51v-52
El bisbe aprova els comptes d’Arnau de Roca, en els que s’inclouen certs crèdits a realitzar, 17 febrer 1369; a continuació li firma rebut de 52 florins. G-51 f. 61-62
El bisbe concedeix a Guillem Fuster, de Girona, familiar seu, la batllia de Paret Rufí, 17 abril 1369. G-51 f. 62v-64
Elvira Sánchez de Heredia, mare del bisbe, firma rebut als arrendadors de les rendes de Corçà de 20 lliures, 7 maig 1369. G-51 f. 65v

El bisbe, que deu a Bernat Pedrera, notari d’Ullà, 96 sous, per despeses que ha fet per ell, li cedeix lluïsmes i foriscapis per aquesta quantitat, 24 maig 1369. G-51 f. 67v-68

Guillem Ramon, curat de Sant Miquel de Cladells, atès que no pot mantenir-se amb la renda del seu benefici, el renuncia en mans del vicari general durant dos anys, i 
aquest declara que no l’obligaràsi els parroquians no prometen donar 16 lliures anuals, 11 juny 1369; semblant per Queixàs f 75. G-51 f. 70v-71

Pere Mestre, de Vulpellac, que ha comprat a Ramon Ferrer de la Bisbal la torre dita de Pas Segur, amb barri i molí, en la que ha de fer residència personal i recollir-hi gent 
en temps de guerra, promet complir-ho, 21 juny 1369. G-51 f. 73v

Bernat Batlle, domer de Fornells, arrenda a Bernat Mir, diaca de les Planes, les rendes del seu benefici per 11 lliures anuals, 3 agost 1369. G-51 f. 76v-77
El capítol de la Seu promet obediència al bisbe Jaume de Trilla, 21 agost 1369. G-51 f. 78v
El bisbe declara que els capitulars que poden conferir beneficis per raó de capellanies, ho fan per ús i costum, i que el bisbe en té la confirmació, institució i comissió de la 
cura d’ànimes, 21 agost 1369. G-51 f. 78v-79

El bisbe jura observar els estatuts de no alienar béns comuns de la Seu, de no conferir capellanies a persones de fora del capítol i de firmar les pabordies, i promet sense 
jurament observar els altres estatuts, 21 agost 1369. G-51 f. 79

Bernat de Brugarols, ardiaca de la Selva, jura els estatuts referits anteriorment, 10 setembre 1369. G-51 f. 82
Ramon Masó, procurador del bisbe, ven a Ramon Lledó, batlle de Dosquers, les rendes d’aquest castell per 50 lliures, 10 setembre 1369. G-51 f. 82v
El procurador de Diego Rodríguez de Heredia, abat de Sant Feliu, atès que les escoles de gramàtica de Sant Feliu vaquen per renúncia de Ramon Querol, mestre en 
medicina, les confereix a Guillem Querol, prevere, 12 setembre 1369. G-51 f. 83rv

El bisbe nomena Pere Ros, prevere, i Benet de Forn, paraire de Girona, procuradors del pont de pedra sobre el riu Ter, 21 setembre 1369; altres nomenaments per al 
mateix pont f 113. G-51 f. 84

Jaume, bisbe Trilien. firma rebut a Nicolau de Font, majordom del bisbe de 300 sous, en concepte de pensió que aquest li ha assignat, 1 octubre 1369. G-51 f. 84v

Bernat de Rimançó de Bàscara, atès que Pere Rovira de Parlavà, a causa d’una marca adjudicada per la cort reial de Girona contra els súbdits de la jurisdicció episcopal per 
un deute a Altadona, viuda de Bonastruch Bonefeu, jueu de Girona, ha pagat 70 sous a aquests, li firma debitori per 40 sous de despeses judicials, 10 octubre 1369.

G-51 f. 85rv

El procurador de l’ardiaca de Rabós cedeix a Asbertí de Trilla l’ús de la casa de l’ardiaconat, 22 octubre 1369. G-51 f. 86
El bisbe l el capítol firmen debitori a Pere Miró, procurador de l’obra de la Seu, de 6.000 sous, en concepte de préstec, 30 octubre 1369; els mateixos prengueren a préstec 
del ferial 600 florins f 90. G-51 f. 89v

Francesc Ferrer, domer de Sant Julià de Ramis, promet a Arnau de Roca, beneficiat de Sant Feliu de Girona, procurador de l’Almoina del pa, que de novembre fins al maig 
vinent tocarà la campana que l’Almoina ha posat al campanar del Sepulcre de la Seu per reunir els pobres que van a recollir el quartó de pa, amb el salari de 30 sous, 31 
octubre 1369.

G-51 f. 92

Havent-se queixat Arnau Martí, sagristà i Bernat Batlle, domer de Fornells, que Guillem Gili, capellà de la capella del castell d’aquest lloc, pren les llimunàries que s’hi 
ofereixen en dia de festa, el vicari general disposa que siguin de dit capellà sense limitacions, 30 novembre 1369. G-51 f. 98v-99



Les monges de Sant Daniel que s’enumeren estatueixen que només es puguin rebre per monges les que l’abadessa i certes religioses determinin, 5 gener 1370; a 
continuació Dalmau Corona i Guillem Bernat de Perles donen una declaració judicial sobre les porcions monàstiques que s’hi han de distribuir f 109-110.

G-51 f. 108-109

Joan Estruch, obtentor del benefici de Sant Llorenç de la Seu, menor de 14 anys, prega al bisbe que li dóni curador per als béns del benefici, i se li designa Lluís Estruch, 27 
abril 1368. G-52 f. 2rv

El bisbe firma debitori a Nicolau de Font i Ramon Masó, de 100 florins rebuts en concepte de préstec, 22 abril 1368. G-52 f. 2v

El bisbe i el capítol, atès l’augment de l’Almoina del Pa des de 1355, any en que es féu un augment, disposen que es doni pa de blat en les vigílies i festes de Nadal, Sant 
Esteve, Sant Joan i els Innocents, i per tota la quaresma, des de Quinquagèsima fins al dimarts de Pasqua; i atès que alguns perceptors escolars es retarden i perden lliçó, 
disposen que es toqui a distribuir amb una campana; s’assenyalen les rendes que han de servir per finançar l’augment, 24 abril 1368.

G-52 f. 3v-4v

Lluís Estruch, curador de Joan Estruch, beneficiat de Sant Llorenç de la Seu, pren inventari dels ornaments del benefici, entre els quals hi ha pal·lis, ornaments, un missal 
de pergamí, canelobres i frontals, 9 maig 1368. G-52 f. 6rv

El bisbe declara a Pere Ballester, de Vall-llobrega, haver estat satisfet per la intèstia i eixorquia d’Astruga, filla de Bartomeu Ballester, del mateix lloc, 19 maig 1368. G-52 f. 9v-10

El bisbe estableix a Guillem Cornell una terra erma situada a Vall-llobrega a cens de 10 sous anuals, 9 agost 1368. G-52 f. 12v
El bisbe firma rebut a Guillem Rubiol i Guillem Boet, d’Ultramort, de 20 lliures, contribució que han fet a l’obra dels murs de Rupià, 29 març 1368. G-52 f. 18
Elvira Sanchez de Heredia, mare del bisbe, reconeix a Jaume de Pou, regent de la batllia de Corçà, haver rebut els seus drets mentre aquest va regir la batllia, 23 maig 
1368. G-52 f. 19v

Els confrares de la confraria d’Albons presenten Pere Geli per al seu benefici, del que s’insereix la fundació, datada de 1311, 30 juliol 1368. G-52 f. 25-26v
El bisbe firma rebut a Pere Pagès, Bernat Virgili, Guillem de Candell i Berenguer Mir, de Rupià, arrendadors de les rendes episcopals de Rupià, Canet i Serra, de 63 lliures, 9 
agost 1368. G-52 f. 28

El bisbe i el capítol arrenden les rendes que el Vestuari de la Seu té a Mallorca a Guillem Fonoll, veí de Menorca, per 3.800 sous anuals, 16 agost 1368. G-52 f. 28v-33
El bisbe firma a Guillem Pellicer, de Navata, rebut de 30 florins d’Aragó, en concepte de composició pel sacrilegi d’haver ferit Castelló de Caselles, clergue de Borrassà, 7 
setembre 1368. G-52 f. 41rv

Pere de Font, sagristà de Terradelles, atesa la dificultat que té de rebre el delme de la seva parròquia, que pertany a Bernat Alemany, el renuncia en mà del bisbe, 17 agost 
1368 (=PM, núm. 1333); altres renúncies de delmes, a Brunyola f 44v-46v (PM, núm. 1335); a Sant Martí Sapresa f 47-48. G-52 f. 42rv

Lluís Estruch, procurador del seu fill Joan Estruch, firma rebut als marmessors del darrer obtentor del benefici de Sant Llorenç de la Seu de diverses escriptures i pergamins 
del dit benefici, 7 agost 1368. G-52 f. 50

El rector i el domer de Peralada, atès que no tenen accés al jutge delegat papal que es troba a Narbona, a causa de les tropes de Bertrand Duguesclin i altres caterves de 
lladres, fan procura a Joan Saguer i Berenguer Serra, clergues de Narbona, per presentar certa apel·lació, 10 octubre 1368. G-52 f. 50v-51v

El bisbe, atesa la vacant de la doma de Fornells, la confereix a Bernat Batlle, clergue tonsurat i familiar seu, 19 agost 1368. G-52 f. 52rv

Francesc de Montclar, donzell, senyor del castell de Montclar, bisbat d’Urgell, tutor de Sibil·la, filla de Berenguer de Puigpardines, reconeix a altra Sibil·la filla de 
Berenguer de Puigpardines i esposa d’Andreu Martínez de Vallterra, haver rebut les pensions d’un violari de 200 sous que li fa, 29 octubre 1368.

G-52 f. 61v-62

El vicari general, atès que mestre Bernat Tomàs, mestre de les escoles de gramàtica de la Seu havia instituit hereus els pobres, atès que Pere Berenguer de Casesnoves, 
obtentor del benefici fundat per l’anterior a l’altar de Sant Tomàs de la Seu, té poca renda perquè s’han perdut els 90 sous de lloguer d’una casa que s’ha derruït per 
fortificar Girona, li permet de fer seu un terç de l’herència, 4 novembre 1368.

G-52 f. 63rv

El bisbe i el capítol de la Seu, atès que Francesc sa Plana, mestre d’obres de la Seu, no té prou cura de l’obra, elegeixen Pere de Coma, amb salari de tres sous per dia i 30 
dies de vacances a l’any, 21 desembre 1368. G-52 f. 75v-77

El bisbe firma a Bernat Ramell, batlle de la Pera, definició general de comptes, 1 març 1369. G-52 f. 93v
Bernat Guilla, notari de Caldes, procurador de Gastó de Montcada, del qual s’insereix la creença en català, requereix el bisbe que els homes de Caldes siguin alliberats 
d’entredit, 24 febrer 1369. G-52 f. 94rv

Jaume Berga, clergue i notari de Navata, requereix Jaume d’Olzinelles, notari de Vilademuls, que no li taxi el preu de les escriptures, 4 febrer 1369. G-52 f. 99rv



El bisbe firma debitori a Francesc de Camps, clergue de la Seu, de 6 lliures, part d’un préstec de 80 florins d’or d’Aragó, que n’havia rebut, i que ha estat parcialment 
satisfet amb les rendes episcopals de Crespià, 26 abril 1369. G-52 f. 109v

El bisbe firma a Bernat Guerau rebut de 916 sous, corresponents a l’arrendament dels emoluments de la cúria de l’oficial durant el mes d’abril darrer, 4 maig 1369. G-52 f. 111v

El bisbe, que ha rebut acusacions de persones d’Arenys d’Empordà i Sant Esteve de Bas contra Pere de Carrera, rector d’Arenys, li remet els possibles delictes, 27 abril 
1369; altra remissió, semblant f 112. G-52 f. 111v

El bisbe firma rebut a Jaume Estrader, apotecari de Girona, de 160 lliures, preu de 80 somades de vi que li ha venut, a raó de 40 sous la somada, 14 maig 1369. G-52 f. 116

El bisbe defineix a Pere Mateu, de Santa Llogaia de Terri, la pena de sacrilegi incorreguda per haver donat cops a Jaume de Viladevall, clergue, 22 maig 1369. G-52 f. 122v

El bisbe firma debitori a la seva germana Maria, esposa de Pere de Cervera, de 10.000 sous, rebuts en concepte de préstec, i li assigna 2.000 sous anuals sobre les seves 
rendes fins a la total devolució, 16 maig 1369. G-52 f. 124v-125

El procurador del bisbe, atesos els deutes que té a Guillem Pedrera, batlle de Bàscara, li cedeix diversos crèdits que s’enumeren, entre els quals n’hi ha de blat per 
sembrar, 9 juny 1369; dit Pedrera renuncià a la cessió, ateses certes acusacions contra ell f 131. G-52 f. 126rv

El bisbe Jaume de Trilla nomena procurador fiscal Guillem de Roca, clergue de la Seu, 20 agost 1369; procura a Arnau de Roca, clergue, per administrar f 145rv. G-52 f. 143-144v

El bisbe fa procura a favor de Guillem Bernat de Perles per informar sobre transmissions de domini de béns que es tenen en feu per la mitra, 23 agost 1369. G-52 f. 145v-146v

El bisbe nomena procurador fiscal seu a Castelló Bartomeu Moner, clergue, amb facultat de procedir més enllà del Fluvià, 23 agost 1369. G-52 f. 146v-147

El bisbe, atès l’informe de Jaume Monell, advocat sobre la presó imposada pel bisbe Berenguer de Cruïlles a Bonanat Ullà i Pere de Canal, clergues, per la mort Jaume 
Fresc, carnisser de Girona, absol dit Pere de Canal, 12 octubre 1369; successivament li remet el delicte d’haver-se escapat de la presó f 150.

G-52 f. 149rv

El bisbe firma a Berenguer Guerau, clergue de la Seu, rebut de 1.000 sous, procedents dels emoluments de la cúria de l’oficialat dels mesos d’abril i maig, 22 setembre 
1369. G-52 f. 152v- 153

Sentència de jutges comissionats del bisbe en la causa entre els curats i els beneficiats de Peralada sobre distrribució d’aniversaris, amb cites legals, 22 novembre 1369. G-52 f. 153v-154v

Bertran Ayrrover, oficial de Narbona i nunci papal, firma rebut a Pere Berenguer de Casesnoves, clergue de Girona i col·lector d’una talla imposada per l’arquebisbe de 
Tarragona, de 60 florins d’Aragó, per 12 dies de viatge a Barcelona, a negociar amb el rei certs gravàmens inferits a eclesiàstics, 29 maig 1370.

G-52 f. 176

Miquel de Santjoan, vicari general, aprova la marmessoria de Berenguer de Font, sagristà de Mollet, per 1.141 sous, 24 abril 1370. G-52 f. 178
Arbitratge de Guillem de Vilagaià, oficial del bisbe, en qüestió entre els curats de Peralada i Pere Nufre, prior del Carme de la mateixa vila, i els frares dels quals es fa el 
nom, sobre drets de sepultura, 19 juny 1370. G-52 f. 181v-183

El bisbe fa definició general de comptes a favor de Guillem Llagost, regent la batllia de Bàscara, 28 juny 1370. G-52 f. 184v
Guillem de Portalló, de Granollers, que té heretament del seu pare, atès que havia venut als prohoms de Granollers la masoveria de Balbatons de Granollers i que la venda 
no tingué efecte per oposició d’Arnau de Roca, obtentor d’un benefici fundat a Amer, que en tenia el directe domini, la ven a Pere de Fàbrega, domer de Granollers, que 
compra en nom del seu benefici, pel preu de 9 lliures, i rep la firma del susdit Roca, 29 abril 1370.

G-53 f. 1-4

Ramon Braça, prevere i frare de Sant Antoni de Viena, firma debitori a Guillem de Roca, fiscal del bisbe, de 12 florins, per haver tingut un fill d’en Bonet, burgès de 
Perpinyà, 4 maig 1370; el mateix, atès que Bellot d’Agramont, questor de Santa Maria del Puèg l’inculpà d’haver-li pres un privilegi i 6 lliures, promet compareixer en 
judici f 6v.

G-53 f. 6

Els domers de Palafrugell, atesa la discordia entre certes persones de Palafrugell i Begur que s’enumeren, remeten a Guillem Mascort, cap d’un dels bàndols, totes les 
rancúnies i li donen seguretats, 6 maig 1370. G-53 f. 7rv

Pere Estanyol, batlle de Cruïlles, promet que farà rebre en el termini de 15 dies la benedicció nupcial a la seva filla Sibil·la i a l’espòs d’aquesta, Guillem Romaguera de la 
Bisbal, 7 maig 1370. G-53 f. 7v



Nicolau de Font, procurador del bisbe, firma rebut a Bernat Cassà, dit de Vilar, de 2.650 sous preu pel que li ha arrendat les rendes episcopals de Sant Sadurní, 20 maig 
1370. G-53 f. 11

Pere de Conangles, obtentor de la mongia de Sant Esteve de Bas, atès que Jaume de Conangles, germà seu, i altres del mateix lloc tenen entredit per no haver reparat la 
coberta de l’església, promet pagar la part que resta a deure, 30 maig 1370. G-53 f. 14v-15

El bisbe, atès que certs fidels han fet deixes a l’altar de Sant Mateu de la parroquial de Joanetes, institueix un benefici amb elles, i el confereix a Pere de Conangles 
prevere, al qual ja el bisbe Ennec havia assignat les rendes que s’enumeren, 30 maig 1370. G-53 f. 15-17

Salvador de Gerp, prevere de capítol, firma rebut a Pere Berenguer de Casanoves, col·lector d’una talla ordenada pel concili provincial, de 100 florins, en què han estat 
taxats els seus treballs a l’entorn de l’afer que provocà la talla, 1 juny 1370. G-53 f. 17v-18

Pere de Bausarenys, prior del monestir de Santa Maria de Finestres, atès que dins de la seva parròquia hi ha una capella de Sant Julià, situada a l’indret de Murrià, que no 
té portes, rep del vicari general el permís de transferir a la seva església una campana de la capella, a condició de posar portes a la mateixa, 4 juny 1370.

G-53 f. 18v

Nicolau de Font, rector de l’altar de Sant Joan de la Seu, pren inventari dels ornaments de la seva capella, entre els quals s’enumeren escriptures, un breviari amb cant 
«godesch», mantells per a la imatge de Santa Maria, pal·lis i frontals, 12 juny 1370. G-53 f. 22v-23

Ramon Masó, procurador del bisbe, atès que Pere Colls d’Aguilar, de Vila-romà, que té el mas Colls d’Aguilar, ha comprat el mas Cies de la mateixa parròquia, l’autoritza a 
unir els dos masos en un, 15 juny 1370. G-53 f. 26v-27

Ramon Albert, prevere de capítol de la Seu i rector de l’almoina del Vestuari, atès que Esmeniarts, viuda de Bartomeu Cruquella, téun hort situat al costat del portal dit 
Portal de Rufin, on abans hi havia hagut cases, renuncia el cens de quatre parells de capons que li havien fet, atesa la ruina total de les mateixes cases, 20 juny 1370.

G-53 f. 29v-30v

Atesa la ruïna de l’església parroquial de Sant Martí de Baussitges, i la necessitat que té d’un evangelister, després de monitòria d’excomunió als feligresos que 
s’enumeren, i de negativa dels veïns del vilar del Freixe a contribuir-hi, havent-se presentat documents, un d’ells de 1148, que acrediten que Sant Miquel del Freixe és 
església sufragània de Baussitges, Guillem de Font, jutge comissari, declara que els del Freixe han de contribuir a la despesa, 1 juliol 1370.

G-53 f. 31-36

Arnau Almar, beneficiat de la Pera, firma debitori a Guillem de Roca, fiscal del bisbe, de 10 florins a raó d’11 sous cada un, per crims no especificats, 29 juliol 1370. G-53 f. 41

El vicari general Guillem de Vilagaià aprova els comptes portats per Guerau de Comelles, domer de Navata, del benefici de la confraria de Navata, per 206 sous d’ingressos 
i 162 sous de despeses, 1 agost 1370. G-53 f. 43v

Arnau Viader, de Sant Jordi Desvalls, cedeix a l’obra del pont del Ter de Girona els drets de la seva esposa Alamanda sobre 2.000 sous del dot de Bernat Bordila d’Olives, 
parròquia de Garrigoles, 25 setembre 1370. G-53 f. 50rv

El capítol de la Seu arrenda a Ramon Albert, prevere de capítol, les rendes del ferial antic per tres anys per 60 lliures anuals, 23 setembre 1370. G-53 f. 53v-54v

El capítol de la Seu, atesa l’esterilitat present, condona a Ramon Albert 100 sous dels 300 que anualment pagava per la possessió de Sobirànigues, 28 setembre 1370. G-53 f. 58rv

Jaume Julià,m de Vilamarí, firma rebut a Nicolau de Font, majordom del bisbe, de 14 lliures, salari seu d’un any que ha estat coc del mateix bisbe, 9 octubre 1370. G-53 f. 59v-60

Arnau de Quera, sagristà de Beuda, firma debitori al bisbe de 15 florins, composició per certs excessos, 11 octubre 1370. G-53 f. 60v-61
Bartomeu Alegre, ciutadà de Narbona i Guillem Pas, de Blanes, elegeixen Bartomeu Benet, draper de Girona, com a àrbitre en certa qüestió, i s’obliguen a observar 
l’arbitratge sota pena d’excomunió, que el vicari general assumeix, 19 octubre 1370. G-53 f. 62-63

El bisbe aprova a Sibil·la, viuda de Ramon de Palau i a la seva filla Francesca, viuda de Bernat Senesterra, la marmessoria de Francesc de Palau, donzell, i el compliment de 
llegats fets per Guillem de Palau, senyor de Vilamaniscle, Ramon de Palau, i altres membres de la família, 5 novembre 1370. G-53 f. 64-66

L’abadessa i monges de Sant Daniel prometen obediència al bisbe Jaume de Trilla, 7 novembre 1370. G-53 f. 67rv
El bisbe, atès que el mas Coscó de Rupià és rònec i no fa prestacions a l’obra parroquial ni al ferrer del lloc, redueix a Bernat Coscóla remença a cens de 12 sous, els drets 
del sagristà i llums de vigílies a 12 diners, el blat de l’oli a 12 diners i els drets del ferrer a 13 diners, i especifica la part de cens que ha de pagar cada una de les terres del 
mas, 9 novembre 1370.

G-53 f. 67v-69v

El bisbe fa procura a Asbert de Trilla, donzell, nebot seu, per cobrar les quantitats degudes per contumàcia en no anar amb l’exèrcit reial en processos de pau i treva 
contra els que es recolliren als castells d’Argimon i Montsoriu (comúnies), 9 novembre 1370. G-53 f. 69v-70



Berenguer Resta, clergue de Castelló, firma rebut a Ramon Masó, procurador general del bisbe, de 25 lliures, preu de 200 migeres d’ordi que el bisbe envia a Asbert de 
Trilla, governador de Càller, 10 novembre 1370. G-53 f. 70rv

Francesc Ferrer, domer de Sant Julià de Ramis, firma rebut als procuradors de l’Almoina del pa, de 30 sous, en concepte de salari per tocar la campana que s’ha posat al 
sepulcre de la Seu a fi de fer el senyal de la distribució de l’almoina, 13 novembre 1370. G-53 f. 70v-71

El bisbe, a súplica de Jaume Albert, prevere de capítol de la Seu, reconeix les butlles per les que aquest obtingué el seu presbiterat i les capellanies que posseeix, 17 
desembre 1370. G-53 f. 74-76v

El bisbe, ateses les enemistats originades a la vall d’Hostoles, a causa de les quals s’ha acusat Francesc de Vilar, capellà de Ridaura, de la mort de Pere Ferrer, escrivà de la 
vall, fa remissió a dit Vilar de tota mena de crims, li dispensa la irregularitat i cancel·la totes les manlleutes, 20 desembre 1370. G-53 f. 78-79

Ramon Albert, prevere de capítol de la Seu, firma rebut a Pere Berenguer de Casesnoves, col·lector de la talla imposada per satisfer la legació d’Agapet de Colonna, bisbe 
de Brixen a Espanya, de 198 florins que havia bestret per dit legat, 4 desembre 1370. G-53 f. 86

El capítol de la Seu, atesa la vacant de la doma curada de Fornells, per renúncia de Bernat Batlle, la confereix a Guillem de Vila, 7 desmebre 1370. G-53 f. 87rv

Pere de Puig, beneficiat de la Seu, firma rebut a Nicolau de Font, majordom del bisbe, de 200 florins que havia prestat al mateix bisbe, 20 desembre 1370. G-53 f. 90v-91

Ramon Masó, procurador del bisbe, firma rebut a Ramon Sabater, arrendador de les rendes que el bisbe té a Crespià, de 96 florins d’Aragó, preu de l’arrendament per un 
any, 30 desembre 1370. G-53 f. 94

Guillem Vidal, fill de Francesc Vidal de Vidreres, firma rebut a Nicolau de Font, majordom del bisbe, de 6 lliures 10 sous, salari d’un any que ha estat al servei del bisbe, 3 
gener 1371. G-53 f. 95

Testament de Ramon Escuder, beneficiat de la Seu, que institueix hereu l’altar de Sant Daniel del monestir del mateix nom, 14 gener 1371, amb codicil f 102, i execució de 
la marmessoria f 153v. G-53 f. 99-100

El bisbe i el capítol de la Seu dispensen Arnau Oliva, prevere, a fi que pugui tenir un benefici a la Seu i un a Sant Feliu de Girona, contra l’estatut de 1337, que es conté en 
un registre de nòtules de l’escrivania del segell del bisbe, 20 febrer 1371; immediatament confirmen l’estatut f 108v. G-53 f. 108rv

Pere Bordila, obtentor del benefici de la confraria de la capella de Sant Pere de la Vall, de Verges, atès que els confrares s’havien compromès a edificar-li casa i donar-li un 
hort, promet edificar la casa a condició que se li donin les restes d’una altra i donar l’hort, i rep del bisbe dispensa de residència, 8 març 1371.

G-53 f. 120rv

El bisbe, que ha rebut ordre del bisbe de València de satisfer 1.399 sous, part que li toca dels 482 florins satisfets al bisbe Bertran de Comenge, fa procura a Pere Llorenç, 
beneficiat de Rupià, per contradir els comptes, atesa la quantitat que té pagada al bisbe Agapet Colonna, de Brixen, 20 març 1371.

G-53 f. 122-123

El bisbe firma debitori a diversos de distintes quantitats rebudes en préstec, pel que empenyora diversos objectes de plata que s’enumeren, 27 març 1371. G-53 f. 126-127v

Bernat de Camps, procurador de Diego Rodríguez de Heredia, abat de Sant Feliu, fa obrir davant notari una cambra de la casa del seu principal, on es troben tres pavesos 
amb els signes del bisbe Ennec, abans de Girona i ara de Sogorb, una llança i una caixa tancada, 12 abril 1371. G-53 f. 129v-130

Ramon Molera, prevere, insta l’absolució d’excomunió incorreguda per haver prestat obediència al prior de Santa Maria de Besalú, i li confereix el benefici que aquest 
darrer havia intentat conferir-li, 28 abril 1371. G-53 f. 136rv

El bisbe, atès que el mas Arenys, el mas Dorca i la casa de Morrocurt de Vila-romà, són deshabitats, redueix a cens de 35 sous les prestacions que fan i els uneix en un sol 
mas, dit d’Arenys, 2 maig 1271. G-53 f. 142v-144v

Bernat sa Plana, natural de Granollers, firma rebut al majordom del bisbe de 60 sous, salari de cinc mesos i dues setmanes que ha estat al servei del bisbe, 2 maig 1371. G-53 f. 145

Ramon Masó, clergue procurador del bisbe, arrenda a Ramon Bovet i Guillem Geroni, d’Ullà, les rendes del lloc durant quatre anys, pel preu de 2.500 sous, 28 maig 1370. G-54 f. 1rv

El bisbe fa definició general de comptes a favor de Bernat Carrió, regent de la casa episcopal de Paret Rufí, 26 juliol 1370. G-54 f. 3
El bisbe, atès que Francesc Plana, de Banyoles, que havia casat amb Caterina, filla de Galceran de Corçà, ciutadà de Girona i s’havia separat d’ella per impotència, després 
d’haver-los fet tancar al castell de la Bisbal, interroga dita Caterina la qual declara haver tingut relacions amb dit Francesc quatre vegades dins el mateix castell, 27 
novembre 1370.

G-54 f. 4



El bisbe i el capítol de la Seu, havent llegit una cèdula (TC) que els és presentada de part de Bernat Ribot i altres comissaris del pont nou del Ter, entre els quals es troba 
Pere sa Coma, mestre d’obra, sobre imposició de pontatge i administració de les almoines, l’aproven, 9 setembre 1370. G-54 f. 4v-5

El bisbe i el capítol precisen certs detalls de la celebració de l’ofici diví, cant d’antífones, port de bordons i semblants, 9 setembre 1370. G-54 f. 5-6

Pere Ros, obrer del pont nou del Ter, firma rebut de 20 lliures procedents de la marmessoria de Dalmau Corona, canonge de Sant Feliu de Girona, 13 setembre 1370. G-54 f. 7

El bisbe firma rebut a Pere de Puig, clergue de Girona, de 200 florins d’Aragò, en concepte de préstec, 20 setembre 1370; altre debitori a Bernat Bosser, clergue de Girona, 
per 100 florins f 12v-13. G-54 f. 8rv

El bisbe fa remissió a Nicolau Llorenç, clergue de Castelló, de delictes d’envenenament i assassinat que no havien estat provats, 28 octubre 1370. G-54 f. 14
El bisbe pren inventari de les robes de l’abat Ponç de Banyoles, que havia manat que es distribuissin entre servidors seus, 31 octubre 1370. G-54 f. 19v-20
Bernat de Sitjar, ciutadà de Girona, atès que Ramon d’Escala, de Montnegre, en testament de 1346 havia instituit hereus tres fills seus, i els havia substituit uns beneficis a 
fundar a Montnegre, dels quals el dret de patronat havia de ser de dit Sitjar, presenta al bisbe Nicolau de Font, beneficiat de Sant Joan a la Seu per obtenir un dels 
beneficis de Montnegre, 2 febrer 1371.

G-54 f. 24v-25

Codicil de Ramon Escuder, clergue de Girona, que pren per marmessor el seu germà Guillem Escuder, 14 febrer 1371. G-54 f. 26v
Ramon Masó, procurador del bisbe, atès que Jaume March de Palamós té una terra dita Illa a la parròquia de Vila-romà, al Pla de Nau que afronta a orient amb el rec vell 
del molí, a migdia amb el mur de Palamós i l’arena del mar, a ponent amb el mar i a tramuntana amb possessió de Jaume Constans de Palamós, i que és terra infructífera, 
li redueix la tasca i braçatge que fa a sola tasca, 14 abril 1371.

G-54 f. 32rv

El bisbe firma a Arnau Gelmar, de Tordera, un octau del delme d’aquest lloc, comprat a Arnau de Torrent, 10 maig 1371. G-54 f. 46v
El bisbe declara haver estat satisfet per Dalmau Assalit del foriscapi de la meitat del delme de Vilafant, que aquest té per doanció d’Arnau Riba, batlle d’Avinyonet, 20 
maig 1371. G-54 f. 55

Magdalena, esposa d’Asbert de Trilla, firma rebut a Nicolau de Font, majordom del bisbe, de 47 lliures, degudes en concepte de préstec, 27 maig 1371. G-54 f. 57
Testament de Bernat de Camps, canonge de la Seu, que institueix hereva l’obra de la Seu, 4 juny 1371. G-54 f. 58-59v
Testament d’Antoni Savarrés, diaca de Pujals dels Pagesos, que institueix hereus els pobres, 11 juny 1371. G-54 f. 61v-62
El bisbe uneix el benefici fundat per Dalmau de Garriga, cabiscol de Sant Feliu de Girona, a l’esmentada església, amb l’ofici de mestre de cant de la mateixa, 25 octubre 
1371. G-54 f. 70

Pere de Montsonís, donzell i nou veguer de Girona, jura observar les immunitats eclesiàstiques, 16 març 1372. G-54 f. 79v

Bernat de Camps, canonge de la Seu i Bernat de Rovira, prepòsit de Sant Pere de Galligants, firmen rebut a Pere Berenguer de Casesnoves, col·lector de talles fetes per al 
concili de Tarragona i per a pagar legats del papa, de 10 lliures, salari del treball de revisar els comptes de les talles fetes durant els darrers set anys, 24 abril 1372.

G-54 f. 91

El bisbe aprova a Feliu de Parets, domer de Sant Feliu de la Garriga, els comptes de la seva procura fiscal, 13 agost 1372. G-54 f. 99rv
Testament de Guillema, viuda de Bernat Esprac, de Sant Andreu Salou, que institueix hereu el seu fill Pere, 13 juny 1372. G-54 f. 107rv
Pere Vidal, sagristà de Juià, i Bartomeu de Valldemia, feligrés d’aquest lloc, prometen al bisbe satisfer el valor d’un calze que havia estat de Viladesens, la reparació del 
qual havia estat encomanada a Bartomeu Arloví, argenter de Girona, 30 agost 1372. G-54 f. 110

El bisbe nomena Pere Moles, jurista de Girona, advocat per als afers de causes pies, amb pensió de 10 lliures anuals, 18 setembre 1372. G-54 f. 113
Bernat Marquès, de Camprodon, procurador de Beatriu, filla de Jaume de Pomer, atès que dit Jaume havia manat en testament de 1348 instituir un benefici a Santa Maria 
de Camprodon, dotat amb béns qus són insuficients, els uneix a altres béns deixats per Berenguer Forner i Simó Marquès, germans de dit Bernat, per a la fundació d’un 
únic benefici, que el bisbe confirma, 23 octubre 1372.

G-54 f. 122v-124

Fra Berenguer Comte, prior dominic de Girona, firma rebut a Jaume Berga, clergue de Navata, col·lector dels béns dels pobres comissionat pel bisbe, de 20 florins, 
destinats al magisteri de fra Ramon Castelló, dominic, llicenciat en teologia, 24 abril 1373. G-54 f. 124v

Pere de Matacalda, beneficiat de Llançà, institueix un benefici sota invocació de les Onze Mil verges a Llançà, a presentació de la família Matacalda, dotat amb 15 lliures 
de censal que li fa la universitat de Colliure, comprades amb 6.000 sous en 1362, 1 desembre 1372. G-54 f. 129v-131

Nota de debitoris signats pel bisbe; de 500 florins al capítol, de 200 florins a Ramon Albert, prevere de capítol, de 300 florins a Pere Moles, jurista de Girona, 13 gener 
1373, amb nota de cancel·lació. G-54 f. 137

El bisbe uneix dos beneficis fundats a l’altar de Sant Miquel de la capella d’Anglès que rendeixen junts 18 lliures, 26 març 1373. G-54 f. 142rv



Asbert de Trilla, donzell de Vilanova, firma rebut a Bartomeu Moner, clergue de Castelló, de 50 lliures, preu d’un rocí de pèl rodat que li ha venut, 30 agost 1373. G-54 f. 158

Ramon d’Arenys, batlle de Vila-romà, presta homenatge al bisbe Bertran de Mont-rodon, 1 juny 1374; a continuació presta homenatge Guillem Pagès, batlle de Rupià. G-54 f. 175v-176

El bisbe Bertran de Mont-rodon firma debitori a Pere Solà, ciutadà de Girona, de 300 florins en concepte de préstec, 22 juny 1374. G-54 f. 177v-178
Pere Tomàs, miniador i escriptor de lletra rodona de Girona, com a procurador del seu fill Tomàs Tomàs, obtentor d’un benefici de Sant Pere de Galligants, firma rebut al 
majordom del bisbe de 83 sous deguts al dit benefici, 1 juny 1371. G-55 f. 1

El bisbe i el capítol firmen definició a Ramon Albert, prevere de capítol, dels comptes dels 36.000 sous que havien manllevat sobre el delme de Fornells, 7 juny 1371; li 
firmaren també debitori de 40 florins, per despeses fetes en afers comuns de la Seu. G-55 f. 4v-5

Testament d’Arnau Ceret, que institueix hereva la seva ànima, per misses a celebrar a la Seu, 11 juliol 1371. G-55 f. 18v-19

Ramon Masó, majordom del bisbe, firma rebut a Ramon Lledó, batlle del castell de Dosquers, de 56 lliures, arrendament d’un any de les rendes del castell, 1 agost 1371. G-55 f. 24rv

Arnau Bofill, de Cruïlles, trobant-se malalt, reconeix a Bernat Roig, domer de Cruïlles, tenir en comanda per ell dos bous i dos vedells, 23 juliol 1371. G-55 f. 24v
Inventari pres pels marmessors de Ramon Estany, clergue de la Seu, dels béns propis del benefici de la capella superior de Santa Maria del palau episcopal, en el qual 
s’esmenten taules pintades, una imatge de pedra de Santa Maria, ornaments i objectes de culte, 28 juliol 1371. G-55 f. 26v-27

Robert de Stracton, auditor papal, a instància del bisbe Ennec de Sogorb, en causa entre el mateix bisbe, com a bisbe estat de Girona, d’una part, i els abats de Sant Pere 
de Rodes, Sant Miquel de Fluvià i Santa Maria de Vilabertran, el comte d’Empúries, Gastó de Montcada, Gilabert de Cruïlles i Bernat Senesterra, noble, i diversos 
particulars de pobles de l’Empordà que s’enumeren, intima monitòria d’excomunió, publicada a la Seu, 3 agost 1371; lliurament de còpia a Pere Comte f 40v-41v.

G-55 f. 30-33v

Ramon Masó, majordom del bisbe, ven a Ramon Albert, prevere de capítol de la Seu, 300 migeres de blat pel preu de 9 sous 6 diners la migera, en total 2.850 sous, 11 
agost 1371. G-55 f. 37v

El bisbe Jaume de Trilla, que ha de traslladar-se a Montpeller a acompanyar la infanta de França esposa del príncep Joan d’Aragó, fa procura a Guillem de Roca, fiscal seu, 
per a una apel·lació dels jurats de Girona, 14 agost 1371; prengué a préstec pel viatge 500 florins f 42. G-55 f. 40rv

Els procuradors de mestre Martí de Leyscura, rector de l’altar de Sant Joan de la Seu, prenen inventari dels pergamins del benefici, un breviari amb cant «godesc» i altres 
objectes, que havia tingut Nicolau de Font, anterior obtentor del mateix, 11 setembre 1371. G-55 f. 57v-58

Guillem Ramon de Serres firma rebut a Ramon Masó, majordom del bisbe, de 110 lliures que li havia prestat, i per les que havia rebut en penyora una vaixella de plata de 
27 marcs de pes, 29 setembre 1371; altres devolucions de préstecs contrets pel bisbe amb penyorament de plata f 64rv. G-55 f. 63v-64

Jaume Roure renuncia el benefici curat de Tapis per insuficiència de rendes, 22 agost 1371. G-55 f. 73rv
Ramon Albert, vicari general, atès el dret dels rectors de Lloret a l’escrivania del lloc, nomena Jaume Cornellà, rector, notari del lloc, 30 octubre 1371. G-55 f. 82v-83v
El vicari general i el capítol aproven els comptes de Pere Miró, obrer de la Seu, d’1 de juny 1369 a 1 de juny 1371, per 48.925 sous d’ingressos, en els quals s’inclouen 
15.392 sous d’ingressos de 1367 i 1368, i 48.152 sous de despeses, 7 novembre 1371. G-55 f. 84v-85

Ramon Masó, procurador del bisbe, amortitza a Joan Rayret, obtentor del benefici fundat per Guillem de Planes, canonge de Sant Feliu de Girona a aquesta església, una 
casa que ha comprat i que afronta a orient amb els banys, a cens de 9 sous, 14 gener 1372. G-55 f. 88v-89v

Ramon Masó, que ha rebut del bisbe la batllia de Paret Rufí i no desitja exercir-la, la renuncia, 8 desembre 1371; a continuació, el bisbe confereix el càrrec a Bernat Carrió 
f 99v-100. G-55 f. 99

Inventari pres per Pere Arnau, nou obtentor del benefici de Sant Carlemany i els Quatre Màrtirs de la Seu, dels objectes esmentats al núm. 3491, 15 desembre 1371. G-55 f. 109v-110v

Ramon Masó, procurador del bisbe, firma rebut a Francesc Celrà, vidu de Gueraua, hereva de Berenguer Veguer i propietària del mas Veguer de Corçà, de 60 sous per 
l’intèstia de dit Berenguer, i renuncia als drets corresponents a l’eixorquia del mateix, 18 desembre 1371. G-55 f. 113v

El bisbe Jaume, atès que Marquesa, esposa de Ramon de Catllar, filla de Guillem de Montcorb i neta de Berenguer de Freixe, havia venut a Jaume Portal, rector de Santa 
Maria de Camprodon i als marmessors d’Arnau Ricart, domer de Beget que havia instituit hereva la capella de Sant Valentí de Salarsa, la meitat del delme de Begudà i 
Montagut, l’amortitza a cens de 60 sous per cada comprador, 23 gener 1362 (=PM núm. 1288).

G-55 f. 131-133

Jaume Portal, rector de Santa Maria de Camprodon, institueix un benefici a la seva església, dotat amb els delmes de Begudà i Montagut, 3 febrer 1372. G-55 f. 141rv
Antoni Cellera, de Mallorca, firma rebut al bisbe de 14 lliures, salari d’un any que l’ha servit com a pastador i en altres negocis, 11 febrer 1372. G-55 f. 145



El bisbe remet a Arnau Cerdà, clergue de Mallorca i antic reboster seu, certs excessos per 12 florins d’Aragó, 11 febrer 1372. G-55 f. 145

El bisbe i el capítol reconeixen a Ramon Albert, prevere de capítol, que ha pagat 414 florins d’Aragó a Bernat de Brugueroles, ardiaca de la Selva, pel viatge que ha fet a la 
cúria romana a gestionar afers de la mateixa seu, i 12 florins a Pere Vilana, prevere de capítol per gingebre vert, 20 setembre 1372.

G-55 f. 150

El bisbe nomena Bernat de Pla de Corçà batlle d’aquest lloc durant la seva vida i la d’un fill seu, 20 setembre 1372. G-55 f. 151-152
El bisbe i el capítol fan procura a favor de Diego de Heredia, abat de Sant Feliu de Girona, per a afers a la cúria romana, 20 setembre 1372; altra procura a Pere de 
Montcorb per a plets a la mateixa cúria, 15 octubre 1372 f 158v. G-55 f. 152rv

Guillem Ferriol, enfermer, i Galceran Examúç, monjo de Santa Maria de Roses, atès que havien rebut notícia falsa procedent de Bernat Planes, que fra Bernat, nou abat, 
era arrestat a la cambra papal per satisfer els drets de la vacant del monestir, i que es podia perdre un plet que es duia a la cúria romana entre l’abat i el comte 
d’Empúries, per la qual el monestir havia venut un violari de 6.000 sous, prometen fer el possible perquè l’abat nomeni procuradors a fi de rebre les rendes i redimir el 
violari, 27 octubre 1372.

G-55 f. 159

El bisbe firma debitori a Ramon Albert i Pere Roig, preveres de capítol, de 600 florins, pels que els penyora una barca de plata, 6 novembre 1372; altre debitori a Bonanat 
Veray, per 400 florins, amb penyorament de plata f 161rv. G-55 f. 160v-161

Eimeric Donat, llicenciat en decrets i obtentor de la capellania de Lligordà, atès que el papa Gregori XI ha unit la capellania a la mensa comú del capítol, accepta un vitalici 
de 35 lliures anuals per no pledejar, 14 setembre 1375; resignació semblant d’Enric Hug, obtentor de la de l’Armentera, per pensió de 18 lliures f 168-172; de Bernat de 
Brugueroles, ardiaca de la Selva, obtentor de la de Fonolleres per pensió de 70 lliures f 172-173.

G-55 f. 164v-165

El bisbe, atès que Pere Bianya de Camprodon i Arnau Portal han venut a Jaume Portal, rector de Camprodon, i a la confraria de clergues d’aquest lloc, en vista a la dotació 
d’aniversaris, la meitat del delme de Bolós, l’amortitza a cens de 36 sous, 21 febrer 1375. G-56 f. 2-3

Bernat Serra firma rebut a Bonanat Veray, majordom del bisbe, de 6 lliures 15 sous, preu de palla que li ha subministrat, 21 febrer 1375. G-56 f. 15v
Antoni d’Olives, candeler de Girona, firma rebut a Bonanat Veray, de 6 lliures 6 sous, preu d’un quintar i mig de candeles, 5 juny 1375. G-56 f. 21v
Bernat de Mont-rodon, donzell, firma rebut a Bonanat Veray, majordom del bisbe, de 1.000 florins dels que tenia debitori, 27 juny 1375; el mateix firma rebut de 100 
florins que el bisbe manà donar-li f 25. G-56 f. 24

El bisbe aprova els comptes de la marmessoria de Pere Vidal, domer de Rupià, per 109 lliures, 20 febrer 1376. G-56 f. 41rv
Bernat Riera, de Bàscara, firma rebut a Pere Solà, domer de la Bisbal i procurador del bisbe, de 60 sous que ell i altres de Bàscara havien prestat al mateix bisbe, 27 març 
1376. G-56 f. 48v

Pere de Roure, manescal de Girona, firma rebut a Bonanat Veray, majordom del bisbe, de 6 lliures 17 sous de salari per curar animals del bisbe, 31 març 1376. G-56 f. 48v

Martí Estrader, moner de Paret Rufí, firma rebut a Bonanat Veray, majordom del bisbe, de 6 lliures, part de les 15 de la seva soldada anual, 1 maig 1376. G-56 f. 52v

Jaume de Monell, jurista de Girona, atès que a causa de ser veguer del duc de Girona no pot exercir l’advocacia del capítol, la renuncia, 3 agost 1376. G-56 f. 57v
Bernat de Camps, sotscol·lector de la dècima triennal, firma rebut a Francesc Benet, sagristà de Santa Maria de Roses i procurador de l’abat Bernat, de 40 lliures, 30 
desembre 1376. G-56 f. 65v

Pere Joan, domer de Cabanes, que ha fundat un benefici en aquesta església, l’assigna a Miquel Beló, 5 febrer 1377. G-56 f. 70v
Pere Valls, ciutadà de Girona, firma rebut a Bonanat Veray, majordom del bisbe, de 82 sous per seda i vetes, 21 març 1377. G-56 f. 73
Guillem Ferrer, de Fortià, dota un benefici a la capella de Sant Martí que es proposa d’edificar a l’hospital de Fortià, que dota amb un censal de 10 lliures i 10 migeres de 
blat censals, 23 abril 1377, amb augment de dotació f 76v-77v. G-56 f. 74-76v

Francesc Oliveres, de Terradelles, firma rebut a Bonanat Veray, procurador del bisbe, de 8 lliures 2 sous per 6’5 somades grosses de vi que li ha venut, 18 novembre 1377; 
altres rebuts de vi f 80, 83rv, 87v, 133, 151rv. G-56 f. 79v

Simó de Padrés, de Santa Llogaia de Terri, jura davant Arnau de Colomer, vicari general, que sempre captarà per a un ciri per a la parròquia de Sant Quirze, o bé pagarà 
anualment una lliura de cera, 24 desembre 1377. G-56 f. 84

Francesc Martí, de Santa Llogaia de Terri, jura que sempre captarà per l’església de Santa Maria de Rocacorba o bé donarà una lliura de cera anual, 24 desembre 1377. G-56 f. 84rv



Antoni Olives, candeler de candeles de seu, firma rebut al majordom del bisbe de 87 sous per un quintar i una lliura de candeles subministrades, 4 gener 1378; altres 
rebuts f 105v, 124v, 141rv. G-56 f. 85v

Joan Maçot de Juià, escuder de Ramon de Juià, firma rebut al majordom del bisbe, de 85 florins d’Aragó, preu d’un mul que li ha venut per mediació de Nicolau Boera, 
manescal de Girona, 11 gener 1378. G-56 f. 86v

Pere Nicol, natural del comtat de Saboia, palafrener del bisbe, firma rebut al majordom d’aquest de 44 sous que se li devien de soldada, 23 gener 1378; rebut semblant 
firma Ramon de Feixons, escuder del bisbe originari del bisbat de Lescure f 90rv; Pere Prat, ferrer de Girona, firmà rebut de 7 lliures 14 sous per haver anat durant 38 dies 
amb dos rocins a Barcelona pel concili provincial f 91v; altre lloguer de rocí f 97v-97vbis.

G-56 f. 90

Pere Serra, ferrer de Girona, firma rebut a Pere Solà, majordom del bisbe, de 8 lliures per cadenes, lloses, collars i golfos per a la presó episcopal, 30 gener 1378; el mateix 
signa a Bonanat Veray rebut de 105 sous per ferrar i referrar cavalls f 92v; rebut del fuster, per cinc florins f 123v. G-56 f. 92v

El bisbe i el capítol nomenen Bernat de Bach advocat de la Seu, amb pensió de 20 lliures anuals, i li assenyalen les obligacions del càrrec, 30 gener 1378; els mateixos 
nomenen Nicolau Sifred, beneficiat de Sant Feliu de Girona, igualment advocat, amb pensió de 10 lliures f 95-96v. G-56 f. 93-94v

Bernat de Camps, sotscol·lector de la dècima, firma rebut a Bonanat Veray, majordom del bisbe, de 59 lliures 7 sous, 11 febrer 1378. G-56 f. 100v
El bisbe nomena Bernat Eiximèn, clergue de Girona, notari, 13 febrer 1378. G-56 f. 101
Antoni Sellera, coc del bisbe, firma rebut al majordom d’aquest de 20 lliures, salari seu d’un any, 13 febrer 1378. G-56 f. 101v-102
Pere Solà, majordom del bisbe, reconeix a Guillem Bernat de Perles, beneficiat de la Seu, tenir en comanda dos pitxers d’argent amb marca de Girona, lliurats en penyora 
per un préstec de 100 florins fet al bisbe, 24 febrer 1378. G-56 f. 105

Guillem Albert de Rupià firma rebut a Bonanat Veray de 15 lliures, preu de 100 quartons d’oli adquirits per proveïr el bisbe, 27 febrer 1378. G-56 f. 105rv
Guillem Ramon de Lloret, nou veguer de Girona, jura observar les immunitats eclesiàstiques, 3 març 1378. G-56 f. 105v-106
Deposicions rebudes sobre Niquel Noya, prevere de Mallorca al qual hauria estat donat pel papa, trobant-se a Anagni, un dels dotze llocs presbiterals de la Seu, i sobre 
Guillem Bayer, que pretèn la seva successió amb butlla del papa Urbà, 5 març 1378. G-56 f. 106v-111

Pere Pinya, ciutadà de Girona, firma rebut a Pere Solà, majordom del bisbe, de 33 sous, lloguer d’un mul per anar el bisbe a Elna a consagrar-hi el bisbe, 11 març 1378. G-56 f. 112

Primera presentació del benefici fundat per Jaume Albert, prevere de capítol, a la capella dels sants Iu i Honorat de la Seu, a favor de Pere Bernat de Canelles, 29 març 
1378; el susdit Pere pren inventari dels ornaments f 124rv. G-56 f. 118v- 119v

El bisbe admet la primera presentació, a favor de Pere Rabassa, per al benefici fundat per Berenguer de Pas, domer de Tordera, en aquesta església, 2 abril 1378. G-56 f. 122v-123

Bernat de Camps, canonge de la Seu, fa donació a aquesta església d’una capa de vellut on hi ha el seu escut, i amb un botó de perles, 1 maig 1378. G-56 f. 128v-129

Pere Romeu, sabater de Girona, firma rebut a Bonanat Veray, majordom del bisbe, de 6 lliures 10 sous per sabates proporcionades als familiars del bisbe, 10 maig 1378. G-56 f. 130v

El bisbe, atès que Bernat Embrí, beneficiat de la Seu de Barcelona, ha fundat en 1377 un benefici a l’altar de Sant Jaume de Dosquers, i ha designat Joan de Pujol per tenir-
lo, assigna a aquest el benefici, 10 maig 1378. G-56 f. 130v-131

El bisbe, atès que vaca l’abadia de Sant Daniel per mort de l’abadessa Ermessenda i que ell mateix ha declarat nul·les les eleccions practicades, nomena abadessa Gueraua 
de Blanes, 11 maig 1378; a continuació, l’elegida presta obediència canònica i pren possessió f 133v-134v. G-56 f. 133rv

Simó Estrader, apotecari de Girona, firma rebut al majordom del bisbe de 8 lliures, preu d’arrós, ametllons i panses comprades a la seva botiga, 19 juny 1378. G-56 f. 144v

Fra Bernat de Cases, cellerer de Santa Maria de Ripoll, atès que Joan ses Cases, germà seu, havia ordenat en testament fundar un benefici a la capella de Sant Antoni del 
castell des Far, parròquia de Sant Llorenç del Mont en 1376, l’institueix i rep la confirmació del bisbe, 10 juliol 1378. G-56 f. 146-147

Bernat de Brugueroles, ardiaca de la Selva, firma rebut a Pere Berenguer de Casesnoves, col·lector de la talla entre eclesiàstics, de 106 florins, per despeses d’un viatge fet 
com a enviat del papa al rei d’Aragó, 15 juliol 1378. G-56 f. 151v

El bisbe i el capítol de la Seu fan estatuts sobre les capellanies perpètuament unides a la mensa comú del capítol, 15 juliol 1378. G-56 f. 157-158v
El bisbe aprova els comptes de Pere Solà, procurador general seu, per 1.873 lliures d’ingressos i 1904 lliures de despeses, 14 agost 1378. G-56 f. 167v-168
Guillem Sala, que ha instituit un benefici a l’altar de Santa Maria, de Sant Martí d’Arenys, a presentació dels hereus del mas Sala, presenta Ramon Folch per obtenir-lo, 2 
setembre 1378. G-56 f. 172v



Pere Nicol, natural de València, declara que mai ha contret matrimoni amb Gueraua, filla de Berenguer Joan, teixidor de Rupià, 11 setembre 1378. G-56 f. 176v
Francesc Salvador, natural de Sant Feliu de Boada, es dona com a hospitaler de Sant Pere Pescador, 26 octubre 1375. G-57 f. 5rv
Soldades de servidors del bisbe. G-57    4v, 115, 144rv, 1  
Compres de vi. G-57  7, 63, 74, 76v, 82  

Miquel de Santjoan, vicari general, atès que Guillem de Bruguera havia instituit un benefici a Cadaqués i havia encomanat al beneficiat de regir l’hospital que havia fundat 
al mateix lloc, ratifica la disposició i encomana a Bernat Mascort, obtentor del benefici l’administració de l’hospital, 8 novembre 1375.

G-57 f. 10-11v

Guerau Patau i Pere Roig, procuradors de les 93 capellanies unides a la Seu, aproven els comptes de Bernat de Camps, canonge administrador de les mateixes, per 392 
lliures d’ingressos i 344 lliures de despeses, 1 desembre 1375. G-57 f. 14v-15

Guillem Rodó, mestre de les escoles de gramàtica i lògica de la Seu i procurador de Bernat Vinya, obtentor del diaconil de Palau Sardiaca, renuncia el benefici en vista a 
una permuta, 20 desembre 1375. G-57 f. 28-29

Pere Patge, pellicer o albadiver de Girona, firma rebut a Bonanat Veray, majordom del bisbe, d’11 lliures 6 sous, per pells i salari seu, 4 gener 1376. G-57 f. 23v-23bis
Galceran de Vilanova, ardiaca de Besalú a la Seu, atès que Jaume Teixidor, natural de Sant Miquel de Campmajor, desitja esdevenir clergue, li defineix la remença, 4 febrer 
1376. G-57 f. 29v- 30

Havent-hi controvèrsia entre Alfonso Lope de Luna, ardiaca d’Empordà, i Galceran de Vilanova, ardiaca de Besalú, d’una part, i Pere Roig, sagristà segon de la Seu, sobre 
l’obligació d’aquest de donar a cada un cada dia un pam de candela de cera, acorden que el pam sigui a mida de Montpeller, i el pes, d’una unça, 15 març 1376.

G-57 f. 35

Pere Patge, pellicer de Girona, firma rebut a Pere Solà, procurador del bisbe, de 314 sous, per 174 peces de «vays» posades entre el curtapeu i el mantelet de Constança, 
esposa de Bernat de Mont-rodon, quatre erminis i una pell rula d’un curtapeu, 12 abril 1376; altre rebut de 9 lliures f 114. G-57 f. 42v

Miquel de Santjoan, vicari general, firma rebut a Bonanat Veray, procurador del bisbe, de 65 florins que restaven a pagar del seu salari del vicariat general de l’any 
anterior, i cinquanta florins corresponents a l’any actual, 19 abril 1376; el dia 2 de juny cobrà 100 florins que se li havien de satisfer fins al present f 57v.

G-57 f. 45

El bisbe i el capítol de la Seu elegeixen Bonanat Gironès com a metge, amb pensió de 10 lliures anuals, 28 maig 1376. G-57 f. 51rv
El bisbe nomena notari de Rupià Francesc Guinart, que ha arrendat la notaria per tres anys als hereus de Guillem Ponç, notari de Rupià, 31 maig 1376. G-57 f. 52
El bisbe, atès que Miquel de Santjoan, vicari general, ha d’anar a Avinyó, nomena Pere Vilana, llicenciat en decrets, vicari general, 3 juny 1376. G-57 f. 52v-53

Pere Serra, argenter de Girona, firma rebut a Bonanat Veray, procurador del bisbe, de 107 lliures 2 sous per una mitra de plata i altres treballs, 4 juny 1376. G-57 f. 53

El bisbe aprova a Bonanat Rigau, claver del castell de la Bisbal, els comptes de la claveria, 19 juny 1376. G-57 f. 56v-57
Fra Batalla de Ventenac, prior de Sant Tomàs de Fluvià, firma debitori a Bonanat Veray, majordom del bisbe, de 20 florins, en concepte de composició per no haver 
Bernat, abat de Sant Miquel de Fluvià, acudit al sínode, 11 juliol 1376. G-57 f. 58v

El bisbe aprova a Bonanat Veray, procurador general seu, els comptes de la seva procura des de 24 de juliol de l’any anterior, per 3.773 lliures d’ingressos i 3.778 lliures de 
despeses, 24 juliol 1376. G-57 f. 59

El bisbe i el capítol, atès que Guillem Colteller, mestre en medicina, i Ramon Querol, també mestre en medicina, substitut seu, són absents de Girona, encomanen l’ofici 
de metge a Bernat Llor, físic, amb dret a rebre la porció canonical, 22 agost 1376. G-57 f. 60v-61

El bisbe, atès que Joan Peralta ha estat presentat per al benefici instituit darrerament per Guillem de Pau, canonge d’Ullà a l’altar de Sant Salvador del monestir, confirma 
la presentació, 12 setembre 1376. G-57 f. 63v-64

Nicolau Boera, manescal de Girona, firma rebut al majordom del bisbe de 70 sous per cures fetes als seus animals, 7 novembre 1376; rebuts per ferradures f 102, 128. G-57 f. 74v

Guillem de Monell, cambrer de Santa Maria d’Olives, firma rebut a Bonanat Veray, procurador del bisbe, de 110 florins, preu d’una mula que li ha venut, 21 novembre 
1376. G-57 f. 77

El bisbe i el capítol, atesa la dimissió de Jaume de Monell, jurista, nomenen Bernat Malarç, jurista de Girona, síndic de la Seu, amb indicació dels seus deures, 2 gener 
1377; la seva pensió és de 20 lliures f 97; es nomena Bernat Cebrià advocat del Ferial amb 20 lliures de pensió f 97v. G-57 f. 91-92v



El bisbe i el capítol confereixen a Francesc de Terrades la sindicatura de la Seu vacant per mort d’Arnau de Terrades, jurista, amb indiciació dels seus deures, 30 desembre 
1338. G-57 f. 93-96

Arnau d’Eres del Pla, parròquia de Sant Feliu de Girona, firma rebut a Pere Solà, procurador del bisbe, de 27 lliures, preu de 100 migeres de civada, 2 abrilo 1377. G-57 f. 115v

A precs de Guillem Ferrer, curat de Bolós, que al·lega tenir 12 lliures de renda, el bisbe pren deposicions testificals i uneix al benefici curat la capellania de Bolós, 11 abril 
1377. G-57 f. 121-124v

El bisbe i el capítol, atès que la casa capitular situada al cap de l’escala de la Seu, prop del pedró, necessita ser reparada, l’assignen a Galceran de Vilanova, ardiaca de 
Besalú, amb obligació de reparar-la, 20 maig 1377. G-57 f. 135

Pere Gordi i Berenguer Pelló, de l’Armentera, atès que Francesc Gordi, fill del primer, desitja accedir a les ordes i no té benefici, li fan títol d’aliments, 22 maig 1377. G-57 f. 136v-137

El bisbe firma debitori a Pere Solà, ciutadà de Girona, de 200 florins rebuts en préstec, pels que obliga un Collectarium iuris i un Catolicon, 27 juny 1377. G-57 f. 147v-148

El bisbe aprova els comptes de Bonanat Veray, procurador seu, de 24 de juliol 1376 a 7 agost 1377, per 3.045 lliures d’ingressos i 3.037 lliures de despeses, 8 agost 1377. G-57 f. 160v

Ponç Franch, prevere procurador d’Alamanda de Boada, priora de Sant Bartomeu de Bell-lloc, presenta al bisbe la renúncia d’aquesta, que al·lega ser septuagenària, 25 
agost 1377. G-57 f. 161v-162

Pere de Llapart, prior de Sant Miquel de Cruïlles, promet a Pere Vilana, vicari general, fer residència i subministrar la porció als monjos, i dos monjos i dos beneficiats 
prometen ser assidus al culte, 25 setembre 1377. G-57 f. 167v-168

Pere Serra, argenter de Girona, firma rebut a Bonanat Veray, procurador del bisbe, de 54 lliures per un got o gobell d’argent daurat i una copa d’argent daurada i 
armautada, amb tapa, 20 octubre 1377. G-57 f. 174v-175

El bisbe aprova els comptes de Pere Arnau, beneficiat de la Seu i comissionat per als pius llegats, 13 novembre 1377. G-57 f. 179v
Felip de Palau, capellà de Vilafant, dona el seu consentiment a la unió de la sagristia i la doma d’aquest lloc, 16 setembre 1378. G-58 f. 1

Pere Galceran de Falgons, atès que Joan, fill d’Arnau de Canal, de Falgons, home propi seu, es proposa rebre la tonsura, li remet la remença, 23 setembre 1378. G-58 f. 2

Rebuts del preu de candeles de seu proporcionades al bisbe, signats per Antoni Olives, candeler de Girona. G-58   44v-45, 54, 84, 1  
Joan Albert, ciutadà de Girona, firma rebut a Bonanat Veray, procurador del bisbe, de 25 florins, preu d’un mul de pèl roig, 5 octubre 1378. G-58 f. 4
Rebuts de soldada de servidors del bisbe. G-58      15, 115rv, 119, 1     
Rebuts de Nicolau Boera, ferrer i manescal. G-58 f. 10v, 50
Joan sa Badosa, saig del castell de la Bisbal, promet al bisbe que custodiarà Pere Joan de Figueres, fra Jaume Dorrius, Bernat Romaguera i Guillem Carrera, condemnats a 
presó perpètua; als tres primers només els donarà «pa de dolor i aigua de plor» i els tindrà separats, 8 novembre 1378. G-58 f. 11rv

El bisbe nomena Miquel de Santjoan vicari general, amb descripció de facultats, 9 novembre 1378. G-58 f. 13
Miquel Vilar, pellicer de Girona, firma rebut a Bonanat Veray, majordom del bisbe, de 50 sous, preu d’una mantellada de pells negres posada a un mantell del bisbe, 4 
desembre 1378. G-58 f. 19v

Rebuts per vi. G-58 f. 28, 29v, 155v

Bernat Julià, mercader de Girona, firma rebut al majordom del bisbe de 36 sous per pedres destinades a l’obra que s’està fent al palau episcopal de Girona, 14 gener 1379. G-58 f. 38

Jaume Draper, draper de Girona, firma rebut a Bonanat Veray, majordom del bisbe, de 16 lliures, preu de 8 canes de verví de color verd que el bisbe ha fet comprar per 
als vestits de Ramon Xatmar i Bertran de Far, dit Llança, 24 gener 1379; a continuació, altre rebut de 74 lliures per tres peces de verví destinades a vestits de la família 
episcopal.

G-58 f. 40v

Pere Serra, argenter de Girona, firma rebut a Pere Solà, majordom del bisbe, de 7 lliures 19 sous per un anap d’argent daurat amb tres peus, 25 gener 1379. G-58 f. 41

Pere Pagès, seller de Girona, firma rebut a Bonanat Veray, majordom del bisbe, de 10 lliures per una sella amb els senyals del bisbe, 25 gener 1379; altre rebut per 
gambals i altres complements f 54r v. G-58 f. 41v



Pere Raset, draper de Girona, firma rebut al majordom del bisbe de 7 lliures 16 sous, preu de 9 canes de drap de llana de color gris destinat als macips que s’ocupen dels 
animals i a en Felip, sotscoc del bisbe, 12 febrer 1279. G-58 f. 46v

Pere Romeu, sabater de Girona, firma rebut al mateix de 94 sous per sabates de la família episcopal, 27 febrer 1379; altre rebut f 89v. G-58 f. 49v

Simó Estrader, apotecari de Girona, firma rebut al mateix de 15 lliures per mel, salsa d’ametllons, brandons i congres secs, 2 març 1379; altres rebuts f 55rv, 123, 124. G-58 f. 50rv

El vicari general uneix el benefici de Santa Maria de Sant Iscle d’Empordà, fundat en 1268 per Guillem Bernat, sotsdiaca de Parlavà, a la rectoria del  lloc, 8 març 1379. G-58 f. 51-52

Bernat Cervià, pellicer de Girona, firma rebut al majordom del bisbe de 6 lliures, preu de 27 migeres de civada, 15 març 1379; altre rebut semblant f 194. G-58 f. 53

Pere Padrés, draper de lli de Girona, firma rebut al majordom del bisbe de 68 sous per drap subministrat a Guillem Malver, clergue i cambrer del bisbe, per a roquets i 
camises, 23 març 1379. G-58 f. 54v

Bernat de Llach, draper de Girona, firma rebut al majordom del bisbe de 35 sous per mitja cana de drap de Malines comprat per folrar un capúç, 23 març 1379. G-58 f. 55

El bisbe firma rebut a Bonanat Veray de 15 florins procedents d’una multa imposada a Pere de Llapart, prior de Sant Miquel de Cruïlles, 19 abril 1379. G-58 f. 62v
El capítol de la Seu nomena Miquel de Santjoan i Bernat Oliva procuradors de les 93 capellanies unides, 13 abril 1379. G-58 f. 63-64
Arnau de Mont-rodon, donzell, firma rebut a la universitat d’Ullà de 18 lliures, per raó d’un censal mort que li han venut, 29 abril 1379. G-58 f. 67
Testament d’Arnau Bosch, prevere que mana instituir un benefici a l’altar de Santa Maria de Sant Esteve de Bas, de patronat del seu germà, 2 maig 1379. G-58 f. 67v-69
El bisbe nomena notari seu Lluís Carbonell, 11 maig 1379. G-58 f. 72v-73
Pere Nicol es contracta com a palafrener amb el bisbe per un any, 23 maig 1379; a continuació rep 100 sous, meitat de la soldada. G-58 f. 74
El bisbe reconeix a Elicsenda, viuda de Guillem d’Oix, cavaller, que ha dipositat 7.000 sous a la tresoreria de la Seu per dotar amb 14 lliures anuals un benefici al monestir 
de Sant Esteve de Banyoles, 25 maig 1379. G-58 f. 74v-75

Berenguer Bernich, rector de Borgonyà, que comença a regir la casa del bisbe a Paret Rufí, pren inventari del bestiar, amb 8 bous, robes i eines, 26 maig 1379. G-58 f. 75rv

Pere Serra, manescal de Palafrugell, firma rebut al majordom del bisbe de 103 florins, preu d’una mula que ha de comprar a la fira d’Osca, 31 maig 1379. G-58 f. 75v

El bisbe firma a Salvador de Banyeres, clergue que ha regit la seva casa de Paret Rufí, definició general de comptes, 3 juny 1379; semblant a Pere Escuder, domer i regent 
del castell de Rupià f 82v-83. G-58 f. 76rv

Simó Jonquer, corredor de Girona, firma rebut de 33 sous, preu de llegums comprades per als animals del bisbe, 12 juliol 1379. G-58 f. 90

Pere Vilana, vicari general, atès que Berenguer Miralles de Siurana havia fundat el benefici de Sant Antoni en 1376, l’aprova i el confereix a Guillem Miralles, 12 juliol 1379. G-58 f. 90v-91v

Joan Caner, clergue de Calonge, insta del bisbe la dispensa d’edat, en tenir 14 anys, a fi de poder obtenir el benefici fundat per Andreu Ferrer, sagristà de Vila-romà en 
aquesta església, 5 agost 1379. G-58 f. 109-111v

El procurador de Miquel de Santjoan, vicari general, firma rebut al majordom de bisbe de 30 florins, part de la pensió anual de dit vicari, 4 agost 1379. G-58 f. 113
El bisbe nomena notari Miquel de Casesnoves, clergue de Girona, 8 agost 1379. G-58 f. 114rv
Francesc de Peradalta, procurador de l’obra de la Seu, firma rebut al bisbe de 200 florins, 100 per a una causa contra Felip de Palau, que pretenia una canongia sense ser 
noble, i 100 per a una campana que s’està fent, 18 agost 1379. G-58 f. 117v-118

Bernat de Coll, rector de Sant Feliu del Bac, promet estudiar gramàtica per tres anys, 1 setembre 1379. G-58 f. 121v
El bisbe fa procura general per a administrar a favor de Vicenç Carbonell, prevere, 1 octubre 1379. G-58 f. 129rv

Pere Begur, rector de la Selva de Mar, que és obligat a Jacob Abram, jueu de Girona, en dos florins, pacta amb ell els terminis de la restitució, 9 novembre 1379. G-58 f. 138v-139

Pere de Saumana, ciutadà de Girona, firma rebut al vicari general de dues escriptures de deutes a Priçosa, esposa seva difunta, quan era jueu i es deia Jacob Issach de 
Peratallada, 24 novembre 1379. G-58 f. 144



Pere de Puig, beneficiat de la Seu, firma rebut al bisbe de 100 florins que li havia prestat, i li retorna un llibre dit Collectari que havia rebut en penyora, 31 desembre 1379; 
a continuació Guillem Ramon de Serres firma semblant rebut per 50 florins i retorna una sella, unes capçanes o fre i una «ballista»; igualment Bernat de Camps firma 
rebut de 150 florins i retorna dos llibres, una «Summa d’Ast» i un «Rosarium».

G-58 f. 151rv

El bisbe i el capítol nomenen administrador de les 93 capellanies unides i destinades a distribucions Pere de Montcorb, prevere de capítol, 18 gener 1370; aprovació dels 
comptes f 179v-180. G-58 f. 160v-161v

El bisbe, revocant tots els procuradors fiscals excepte Pere Català, fiscal de Castelló, nomena Berenguer Mugués, beneficiat de Salitja, i Miquel de Torrent, beneficiat de 
Sant Pere de Galligants, 4 febrer 1380. G-58 f. 165v-166

El bisbe firma rebut a Francesc Seguer i Berenguer Ferrer de Bàscara, de 110 lliures, preu de l’arrendament de les rendes de la vila, 10 febrer 1380. G-58 f. 167rv
Jaume Pagès d’Aiguaviva declara ser exempte de remença i ser vidu d’una única dona, amb la que casà essent verge; i Pere Amalric, d’Agullana li constitueix patrimoni 
perquè pugui ordenar-se, 18 febrer 1380; altra exempció de remença per a tonsura f 204v. G-58 f. 168v-169

Pere Roig, sagristà segon de la Seu, firma rebut a Guillem Riba, cambrer del bisbe, de 100 florins, pels que tenia en penyora del bisbe un Decretum i un Codex; rep en 
penyora per una quantitat restant un pitxer de plata amb una figura de gos damunt la tapa, 23 febre 1380. G-58 f. 170

El bisbe firma definició de comptes a Bonanat Veray, majordom seu, del 19 agost 1378 a 30 agost 1379, per 1.923 lliures d’ingressos i 1.913 lliures de despeses, 28 febrer 
1380. G-58 f. 171v

El bisbe firma definició de comptes a Pere Solà, majordom seu, del 14 agost 1378 a 30 agost 1379, per 638 lliures d’ingressos i 632 de despeses, 28 febrer 1380. G-58 f. 171v-172

Francesc Mestre, draper de Girona, firma rebut al bisbe de 100 florins, part de major suma del preu de roba comprada, 3 març 1380; altre rebut de 100 florins f 184v. G-58 f. 172

Arnau Gavella i Bernat Moner, jurats de Bàscara, havent suplicat al príncep Joan de poder fer fira, han rebut llicència de fer-la des de Sant Marc i durant quinze dies; el 
bisbe els permet d’usar-ne, 8 març 1380. G-58 f. 174v-175

Francesc Quot, subastador de Girona, firma rebut al bisbe de 19 lliures per dues taces de plata daurades i esmaltades, una amb l’efigie de Santa Maria Magdalena i l’altra 
amb la del baptisme de Crist, que pesen 3 marçs i tres unces i mitja, a preu de 113 sous el marc, 17 març 1380. G-58 f. 177v

Joan de Tournai, rellotger de Tournai, firma rebut al bisbe de 20 florins d’or per un rellotge amb la seva campana, col·locat al palau episcopal, 18 març 1380. G-58 f. 177v

El bisbe i el capítol de la Seu estableixen estatuts sobre la pabordia de setembre i octubre, 16 abril 1380. G-58 f. 192v-193

El bisbe firma rebut a Pere Arnau, beneficiat de la Seu, de 850 florins, dècima dels 110 sous que cada foc d’Església ha de pagar de bovatge, 17 abril 1380. G-58 f. 193v

Bernat de Bosch, domer d’Estanyol, promet no fer mal a Guillem Feliu i altres feligresos seus que s’enumeren, 17 abril 1380. G-58 f. 193v

El bisbe aprova els comptes de Vicenç Carbonell, comissari per recollir les pies deixes, amb enumeració de rebuts i lliurament de 48 lliures, 4 maig 1380. G-58 f. 198v-200

El bisbe aprova a Pere Arnau els comptes de deixes als pobres i per injúries incertes, 4 maig 1380. G-58 f. 200rv
Pere Serra, argenter de Girona, firma rebut al bisbe de 143 lliures, preu de dos pitxers esmaltats i daurats i dues copes, 10 maig 1380. G-58 f. 201v
El bisbe nomena notari de Bàscara Francesc Ruyll, veí de Siurana, 17 maig 1380. G-58 f. 105rv
El bisbe, atesa la pobresa de rendes, uneix la sagristia i la doma d’Ollers, parròquia de la qual s’enumeren alguns feligresos, 1 juny 1380. G-58 f. 206v-208
El bisbe, atesa la disminució de rendes, uneix les parròquies de Porreres, el curat de la qual té 14 lliures de renda, i Avellanacorba, que té 8 lliures, amb consentiment de 
l’abat Francesc de Sant Pere de Besalú, 9 juny 1380. G-58 f. 212v-213

Martí Barceló, picapedrer de Sant Cebrià de Lledó, promet reparar el teulat i els escons de pedra d’aquesta església, d’acord amb un contracte que ha fet amb els 
parroquians, 12 juny 1380. G-58 f. 215v

El bisbe aprova a Vicenç Carbonell els comptes de censos perpetus i dels delmes amortitzats que rep, des d’1 agost 1379, per 138 lliures d’ingressos, 18 juny 1380. G-58 f. 216v-217

Rebuts de soldada de servidors del bisbe. G-59  f. 3v, f. 22, f. 48rv   
El bisbe aprova a Pere Escuder, sagristà de Rupià, els comptes de les seves rendes de Rupià, Parlavà, Ultramort, Serra i Canet d’Empordà durant el darrer any, 22 juny 
1380. G-59 f. 2v-3



Pere Solà, domer de la Bisbal i procurador del bisbe, firma rebut a Francesc Seguer i Berenguer Ferrer, arrendadors de les rendes de Bàscara, de 100 florins, 26 juny 1380. G-59 f. 4v

El bisbe firma rebut a Bernat Serra, notari de Banyoles, de 20 lliures, part de les 40 per les que havia donat a manlleuta Francesc Serra, difunt rector de Castellfollit, acusat 
de la mort de Pere Toralles, escrivà de Castellfollit, 27 juny 1380; pagament d’altra part del deute f 37rv. G-59 f. 6rv

Pere Albert, de Madremanya, firma rebut al bisbe de 50 lliures 9 sous, rebuts per mà de Guillem Riba, cambrer del bisbe, preu de 9 somades de vi prim vermell i una bota 
de vi blanc, 7 juliol 1380; altre rebut de vi per 36 lliures f 16v. G-59 f. 11

Berenguer Axolí, picapedrer de Girona, firma rebut al bisbe de 16 florins d’or d’Aragó, part de major quantitat que li deu per una tomba de pedra destinada a guardar els 
ossos de Bernat de Mont-rodon, canonge germà del mateix bisbe, 20 agost 1380. G-59 f. 20

Pere Serra, argenter de Girona, firma rebut al bisbe de 50 florins d’or d’Aragó que li ha lliurat Guillem Riba, cambrer del mateix bisbe, part de les 59 lliures 19 sous que li 
devia per un pitxer i una copa daurats i esmaltats i dos barrals de coure, 3 setembre 1380. G-59 f. 30

Pere Pagès, seller de Girona, firma rebut al bisbe de 84 sous per un faristol per tenir llibres i reparació de selles, 5 setembre 1380. G-59 f. 30v
El bisbe aprova els comptes de Joan Riera, claver del castell de la Bisbal, dels quals s’assenyalen les quantitats pendents, 29 setembre 1380. G-59 f. 38v-39
Pere Ramon des Bosch, picapedrer de Girona, firma rebut al bisbe de 8 florins, per dues figures de pedra en forma de lleó que el mateix bisbe fa fer per a la seva pròpia 
tomba, 7 octubre 1380. G-59 f. 39v-40

Pere sa Coma, picapedrer i mestre de l’obra de la Seu, firma rebut al bisbe de 20 florins per l’obra feta a la capella dels Quatre Màrtirs de la Seu, al lloc on el mateix bisbe 
es fa preparar la tomba, 12 octubre 1380. G-59 f. 41v

Berenguer Axolí, picapedrer de Girona, firma rebut al bisbe de 19’5 florins, per sis columnes que li ha venut, 18 octubre 1380. G-59 f. 44v
Nicolau Cavallería, apotecari de Girona, firma rebut al bisbe de 50 lliures, preu de salses, medicines i especieríes, 19 novembre 1380. G-59 f. 48v-49
El bisbe reconeix a Pere Solà, procurador general seu, que ha rebut, de l’arrendament de la Bisbal, 153 lliures, del de Vila-romà, 33 lliures, del de Crespià, 18 lliures, del de 
Dosquers, 16 lliures, del de Bàscara, 55 lliures, del de Corçà, 36 lliures, en total, 312 lliures, 19 novembre 1380. G-59 f. 49

Miquel de Santjoan, vicari general, uneix els beneficis de Santa Maria i de Santa Caterina d’Espasèn, parròquia d’Ollers, amb consentiment de Ramon d’Espasèn, patró 
dels mateixos, 5 desembre 1380. G-59 f. 52v-53v

Guillem Borrassà, pintor de Girona, firma rebut al bisbe de 20 florins, per pintures i daurats fets en una tomba o carner del claustre de la Seu on s’han traslladat les restes 
de Bernat de Mont-rodon, canonge germà del bisbe, 6 desembre 1380. G-59 f. 54

El bisbe aprova els comptes de Pere Arnau, prevere col·lector dels llegats fets als pobres i per injúries incertes, 24 desembre 1380. G-59 f. 57v-58

Guillem Riba, cambrer del bisbe, firma rebut a Lluís Carbonell, regent de l’escrivania del segell, de 12 lliures 10 sous dels emoluments del mes de desembre, 8 gener 1381. G-59 f. 59

El bisbe nomena notari Pere Barceló de Coma, prevere, 8 gener 1381. G-59 f. 80rv

Pere Dalmau, clergue fill de Miquel Dalmau de Peralada, fa procura a Jaume Hospital, escrivà de Girona, i Guillem Malver, clergue, per instar del bisbe la col·lació d’un 
benefici fundat per Bernat Esteve a l’altar de Sant Nicolau de la parroquial de Peralada, del qual el primer obtentor havia estat presentat en 1380, 11 gener 1381.

G-59 f. 82

Joan Avescà, ciutadà de Carcassona i escultor, firma rebut al bisbe de 40 florins, salari seu per haver fet la tomba del mateix bisbe, 30 gener 1381. G-59 f. 84
Els procuradors dels aniversaris presbiterals de la Seu aproven a Pere Berenguer de Casesnoves, administrador dels mateixos, els comptes, per 762 lliures d’ingressos, de 
les quals 91 lliures són rebudes per a misses votives, 64 lliures són de rebudes del 1379, 134 lliures són de deutes antics, 235 lliures són en reserva per a la compra de 
rendes, 239 lliures són de censos; les despeses pugen a 681 lliures, segons aquesta distribució; distribucions matinals, 427 lliures; pensions anuals, 33 lliures; plets, 
escriptures i llibres, 5 lliures; adquisició de rendes perpètues, 215 lliures, 20 febrer 1381.

G-59 f. 85-86

El bisbe i el capítol, atès que el rei ha posat en venda la jurisdicció de Corçà i Sant Sadurní, i que perjudicaria molt la mitra si les compressin altres, declaren que és oportú 
de prendre a préstec 1.600 florins i de dedicar-hi la dècima de la suma pagada pels homes d’església pel bovatge, 30 gener 1381.

G-59 f. 90v-91

Eiximèn de Tovía, nou veguer, jura observar les llibertats eclesiàstiques, 2 març 1381. G-59 f. 96v-97
El bisbe firma a Ponç Ferrer de Corçà rebut de 16 lliures, part de l’arrendament de les rendes del lloc, 7 març 1381; semblant rebut de 22 lliures a Francesc Seguer per les 
de Bàscara f 99 (=PM, núm. 1398). G-59 f. 98



Francesc Poch de Castellfollit, atès que el seu fill Pere Poch ha estat proveït d’un futur benefici de la confraria de Sant Joan Baptista a l’església de Castellfollit, li fa 
patrimoni o títol d’ordenació, 8 març 1381. G-59 f. 99v-100

El bisbe aprova la marmessoria de Pere Marquès, clergue de Sant Pere de Besalú, per 116 lliures d’ingressos, de les quals resten per als pobres, que instituí hereus, 35 
lliures, 30 març 1381. G-59 f. 103-104

El vicari general i el capítol, atesa la vacant de mestre de les escoles de la Seu per òbit de Guillem Rodó, llicenciat en arts, confereixen el càrrec a Joan Roder, clergue del 
bisbat de Sant Flor, batxiller en arts, el qual promet observar els estatuts donats en 1365 que es transcriuen, 11 maig 1381. G-59 f. 121-123

El bisbe, atesa la pobresa de la sagristia i de la doma de Fellines, les uneix en un sol benefici, anomenat rectoria, 26 juliol 1381. G-59 f. 130v-131v
El bisbe firma rebut a Gispert Manselló de la Bisbal, Guillem Albert de Rupià, Bernat Mestre de Parlavà, Guillem Púbol d’Ultramort, Pere Saguer d’Ullà i Berenguer Riera i 
Pere sa Vall de Bàscara, procuradors dels respectius pobles, de 500 florins per a la compra de les jurisdiccions de Sant Sadurní i Corçà, repartits així; la Bisbal, 222; Rupià, 
Parlavà i Ultramort, 150; Ullà, 70; Bàscara, 80, 29 maig 1381.

G-59 f. 131v-132

El bisbe firma rebut a Pere Arnau, llevador del dècim del bovatge venut pel rei, de 150 florins d’or d’Aragó que li corresponen del dit dècim, 21 juny 1381. G-59 ll entre f. 138 i 13

El vicari general i el capítol fan procura a favor de Guerau Patau i Pere Carrera per administrar les 93 capellanies unides al mateix capítol, 23 abril 1381. G-59 f. 139v-141

Francesc de Peradalta, procurador de l’obra de la Seu, firma rebut a Ramon Albert, prevere de capítol, de 1.500 sous que aquest ha llegat a l’obra en el seu testament i de 
200 sous que havia de satisfer per la possessió de Sobirànigues, 6 juliol 1381. G-59 f. 144rv

El bisbe aprova a Ponç Arnau, mercader de Girona, els comptes del pont nou del Ter, d’1 juny 1377 a 31 agost 1378, per 170 lliures d’ingressos i 176 lliures de despeses; 
s’indiquen a continuació els deutes de l’obra, 12 juliol 1381. G-59  145v i full interca

El bisbe nomena notari Francesc Barrera, de Castelló, per regir la notaria de Bàscara a petició dels hereus de Jaume Sanç, 1 agost 1381. G-59 f. 157v-158
El bisbe aprova els comptes de Berenguer Bernich, rector de Borgonyà i regent de la casa episcopal de Paret Rufí, 19 agost 1381; a continuació s’aproven els de Bernat de 
Vilar, batlle de Sant Sadurní, per 91 lliures d’ingressos f 164, i les de Joan Riera, claver del castell de la Bisbal f 164v-165. G-59 f. 163v

El bisbe, atès que el mas Carrera de Crespià ha estat subhastat durant sis mesos i no s’han trobat persones que vulguessin prendre’l fent-se homes propis, sinó  que Pere 
Ferrer, del mateix lloc ha promès 75 lliures d’entrada i tasca, sense prestacions a l’església, a la fàbrega o al batlle de Crespià, l’estableix a dit Ferrer, 16 juliol 1381.

G-59 f. 166v-168v

El bisbe uneix la sagristia i la doma curada de Garrigàs, que en conjunt rendeixen 12 lliures anuals, en un sol, anomenat rectoria, 22 agost 1381. G-59 f. 170v-172
Joan Cebrià, obtentor del diaconil de Fitor, atès que no es pot fer promoure al diaconat per manca d’edat, el resigna durant dos anys, 29 agost 1381. G-59 f. 172v
El bisbe uneix el benefici de Santa Maria de la força de Juvinyà, parròquia de Sant Joan les Fonts, amb el de Sant Valentí de Sant Privat de Bas, fundat per Ramon de 
Vilanova, pare de Gueraua, esposa de Francesc Otger, cavaller, 13 setembre 1381. G-59 f. 173-174

Berenguer Mugués, de Salitja, i altres marmessors de Bernat Requesens, prevere de la Seu, firmen rebut a Pere Barceló de Coma, rector de Sant Martí del Castellar i notari 
de la cúria de l’oficialat, de 30 lliures, preu d’un breviari de pergamí segons la consuetud nova de Girona, 21 desembre 1381. G-59 f. 188v-189

Testament de Lluís Carbonell, beneficiat de Sant Llorenç de la Seu i notari episcopal, que institueix hereu l’altar del seu benefici, 14 desembre 1381. G-59 f. 189-191
Pere Berenguer, prevere, pren possessió d’un benefici novament fundat per Guillem d’Oix a Sant Esteve de Banyoles, 28 desembre 1381. G-59 f. 192rv
El bisbe Bertran de Mont-rodon funda el benefici de Sant Gregori en una capella a construir a la Seu, i el dota amb censos sobre cases dels carrers Auriga, Fontanilles, 
Llémena, Albereda, Pujada de la Mercè i Taverneries de Girona, i en reserva la presentació al claver de la Seu, 18 desembre 1381. G-59 f. 198-205

El bisbe firma a Pere Català, fiscal de Castelló, rebut de 24 florins, pels drets episcopals sobre la seva fiscalia, 12 febrer 1382. G-60 f. 1v
El bisbe firma rebut a Nicolau de Pou i Pere Bonet, arrendadors de les rendes de Bàscara, de 45 lliures, part de major quantitat que corresponia pagar el dia 1 de febrer, 
13 febrer 1382. G-60 f. 2

Bernat Oliver, mercader de Barcelona senyor de Gualta, promet a Pere Solà, procurador del bisbe, satisfer els perjudicis causats en obrir un rec per portar aigua del Ter als 
seus molins de Gualta, 10 març 1382. G-60 f. 7v-8

El bisbe firma rebut a Pere de Soler, clergue de Rupià, i Arnau Manllo, paraire de Girona, arrendadors de les rendes de Rupià, de 56 lliures, pel termini acabat el primer de 
febrer, i inclou en aquesta quantitat els 100 sous pagats a Guillem Ferrer, bada del castell, 13 març 1382. G-60 f. 8rv

El bisbe, atesa la vacant de la cabiscolia de la Seu per mort de Guillem Galceran de Rocabertí, la confereix a Bernat de Brugueroles, canonge, 8 abril 1382. G-60 f. 9v-11



El bisbe, confereix l’ardiaconat de la Selva, vacant per renúncia de Bernat  de Brugueroles, canonge, a Miquel de Santjoan, llicenciat en dret canònic, 8 abril 1382. G-60 f. 11rv

El bisbe, atès que a Vilajuïga hi ha dos beneficis, doma curada i sagristia, que tenen 25 lliures de renda, i la claveria que té 25 sous, i que no es troben clergues que els 
vulguin residir, i a súplica dels parroquians, els uneix en una rectoria, 9 juny 1382. G-60 f. 20rv

Castelló Cortadella i la seva esposa Elicsenda, de Sant Llorenç de la Muga, s’ofereixen amb tots els seus béns com a donats a la capella del Fau, parròquia de Carbonills, 
amb reserva per dita Elicsenda de 100 sous per al testament, i reben del vicari general Miquel de Santjoan l’administració de la mateixa capella, 18 setembre 1382.

G-60 f. 36v-37

Pere Arnau, beneficiat de la Seu, aprova a Joan Vilanova, sagristà de Santa Eulàlia de Mallorca, els comptes del Vestuari a l’esmentada illa, 7 octubre 1382. G-60 f. 40

Francesc de Bosch, capellà de Tortellà, arrenda a Pere Franch, curat de Sales de Llierca, la seva capellania per 20 lliures, 20 desembre 1382. G-60 f. 51rv
Sentència d’Arnau de Colomer i Pere de Carrera, prevere de capítol, en controvèrsia entre el capítol de la Seu i Lluís Carbonell, obtentor del benefici de Sant Llorenç de la 
mateixa seu, sobre recepció de porció canònica i satisfacció de candeles, 17 febrer 1383. G-60 f. 59-60v

Martí Gimont, del bisbat Lombarien. es lliura com a donat, junt amb la seva esposa Guillema, a l’hospital de Siurana, i es compromet a portar vestit de color burell amb 
una creu vermella al pit; el vicari general li confia l’administració del mateix hospital, 25 juny 1383. G-60 f. 72rv

El bisbe, a petició dels administradors de la caritat de Castelló, aprova la transferència d’un llegat de 60.000 sous llegada pel comte Malgaulí, primitivament carregat sobre 
ingressos de Gandía, en una renda de 3.000 sous sobre Monells, Ullastret i Sant Iscle d’Empordà, 27 juny 1383. G-60 f. 72v-73v

El bisbe defineix els comptes de Pere Bernat de Canelles, beneficiat de la Seu i procurador seu general, de 1 febrer 1382 a 31 juliol 1383, per 1.147 lliures d’ingressos, 3 
agost 1383. G-60 f. 80rv

Miquel de Santjoan, vicari general, i el capítol de la Seu, dispensen l’estatut que prohibeix tenir un benefici a la Seu i un a Sant Feliu de Girona, a favor de Berenguer de 
Socarrats, 2 gener 1384. G-60 f. 105rv

El bisbe defineix els comptes de Guillem Malver, procurador seu, de 1 gener 1383 a 1 gener 1384, per 742 lliures, 12 gener 1384; a continuació aprova els de Pere Bernat 
de Canelles, d’1 agost 1383 a 1 desembre 1383, per 414 lliures f 107rv. G-60 f. 107

El bisbe i el capítol de la Seu reconeixen a Bernat de Camps, canonge i col·lector de la talla feta a fi d’eximir els homes d’església del bovatge, per 15.283 sous d’ingressos, 
16 gener 1384. G-60 f. 108v-109v

El vicari general, Miquel de Santjoan, atès que Ramon de Puigmoradell ha estat presentat per a obtenir un benefici novament fundat per Joan de Cases, veí de Ripoll a 
l’altar de Sant Joan del monestir de Sant Llorenç del Mont, confirma la presentació, 29 febrer 1384. G-60 f. 112

Testament de Pere Folquer, domer de Sant Genís de Palafolls, que institueix hereva la seva ànima a fi de celebrar misses a la Seu, 14 març 1384. G-60 f. 113v-114
El capítol de la Seu nomena batlle de sac a Vilamacolum Berenguer Sinyol, 14 maig 1384. G-60 f. 122rv
Testament d’Antoni Masaler, beneficiat de Sant Domènec de la Seu, que institueix hereva l’Almoina del Pa, 28 febrer 1382. G-61 f. 3- 5

Pere Roig, sagristà segon de la Seu i Bonanat Veray, prevere de capítol, aproven a Pere de Fàbrega els comptes dels aniversaris de la Seu, per 596 lliures d’ingressos (253 
dels aniversaris de l’any, 91 de deutes vells, 121 de misses pregades, 43 destinades a compra de rendes i 86 de romanent de l’any passat) i 457 de despeses, 8 març 1382.

G-61 f. 5-6

Testament d’Elicsenda Novell, natural de Rupit i criada d’Antoni Masaler, que institueix hereus els aniversaris presbiterals de la Seu, 7 març 1382. G-61 f. 6-7
Pere, electe abat de Sant Pere de Galligants, promet obediència canònica al bisbe, 13 abril 1382. G-61 f. 10v
Lluís Carbonell, procurador d’Alfons de Thous, canonge de la Seu, insta l’execució de gràcia papal (la primera des d’el cisma) datada a Fondi 16 novembre de l’any primer, 
que li confereix una canongia de la Seu, 9 abril 1382. G-61  1 i quadern anne

El bisbe, atès que Gispert Jaume, domer de Valveralla, ha mort intestat, disposa que els seus béns s’inverteixin en aniversaris a celebrar a la dita església, 16 maig 1382, 
amb venda d’una vinya de propietat del difunt per 25 lliures f 16. G-61 f. 13-14v

El bisbe aprova els comptes de Guillem Riba, administrador de les rendes episcopals, d’1 de juny 1381 al dia present, per 2.602 lliures d’ingressos, 21 maig 1382. G-61 f. 16rv

El bisbe firma rebut a Pere Arnau i Vicenç Carbonell, procuradors seus de testaments, de 47 lliures, 21 maig 1382. G-61 f. 16v
El bisbe aprova els comptes de Pere Solà, procurador seu, de 1 setembre 1380 a 12 agost 1382, per 3.534 lliures d’ingressos, i especifica algunes de les despeses fetes 
d’ordre seva, 9 setembre 1382. G-61 f. 20rv



El bisbe aprova a Guillem Riba, procurador seu, els comptes des de 21 maig a 12 agost de l’any corrent, per 638 lliures, 9 setembre 1382; detall dels mateixos, en full solt 
després de f 21. G-61 f. 21

El vicari general uneix la sagristia de Pujals dels Cavallers, que té 15 lliures de renda, amb el diaconil, que en té 6, en una sola rectoria, 16 desembre 1382. G-61 f. 23rv

El bisbe aprova una capitulació entre els domers de Peralada i els carmelites del mateix lloc sobre drets de sepultura, 14 gener 1383. G-61 f. 24v-25v
Arnau Porcell i la seva esposa Cília, de Perpinyà, es lliuren com a donats a l’hospital de Sant Miquel de Fluvià, i reben del vicari general l’administració del mateix, 14 gener 
1383. G-61 f. 25v-26

Bernat de Vilademany, nou veguer de Girona, presta l’acostumat jurament, 12 febrer 1383. G-61 f. 29v-30
El bisbe fa procura a Pere Bernat de Canelles, familiar seu, per a administrar, 20 febrer 1383. G-61 f. 31-32

El bisbe aprova a Pere Solà, domer de la Bisbal, els comptes de la seva procuració d’1 agost 1382 fins a desembre del mateix any, per 597 lliures, 23 febrer 1383. G-61 f. 32

Pere Roig, sagristà segon de la Seu i antic sotscol·lector de la cambra papal, reconeix haver rebut de Galceran de Vilanova, ardiaca de Besalú, 30 lliures per l’annata, i de 
40 per la vacant de l’ardiaconat, 2 març 1383. G-61 f. 32v-33

El bisbe aprova a Guillem Malver, cambrer seu, els comptes des de novembre 1381 a gener 1383, per 721 lliures, 26 març 1383. G-61 f. 34v
Guillem Ferrer, de Fortià, dota el benefici de la capella de Sant Martí, que ha fet construir a l’hospital de Fortià, del que s’indica la dotació, 28 març 1383, amb subsegüent 
aprovació del bisbe. G-61 f. 35v-37v

Pere Broquetes, porter reial, intima al bisbe, com a sospitós, ordre de sortir dels dominis del rei, i el prelat respon que està malalt, 23 abril 1383. G-61 f. 39-40
El vicari general aprova els comptes de la confraria de Sant Sadurní de Cistella, 4 maig 1383. G-61 f. 41
El capítol de la Seu reconeix al bisbe que aquest ha comprat les jurisdiccions de Sant Sadurní i Corçà per 36.000 sous amb consentiment del mateix capítol, i que hi ha 
invertit 17.903 sous procedents del redelme del dret de bovatge, 15 maig 1383. G-61 f. 41v

El vicari general, atès que el diaconil de Sant Esteve de Bas i la mongia del mateix lloc no superen junts les 16 lliures de renda els uneix en un sol benefici, dit mongia, 25 
juliol 1383. G-61 f. 43rv

El bisbe firma rebut a Bernat de Cornellà, donzell, de 500 sous, part dels 1.000 que li deu per la transportació de domini del delme d’Espolla que ha comprat a Simó de 
Biure pel preu de 6.000 sous, 20 juliol 1383. G-61 f. 47v

El bisbe i el capítol aproven a Berenguer de Font, ferialer de la Seu, els comptes del ferial dels anys 1381 a 1383, per 937 lliures d’ingressos, 7 agost 1383. G-61 f. 49v-50

El bisbe dispensa Pere Toses de l’estatut que prohibeix tenir simultàniament beneficis a la Seu i a Sant Feliu de Girona, 29 setembre 1383. G-61 f. 54
Pere Traver, prepòsit electe de Sant Martí Sacosta, presta al vicari general jurament de fidelitat, 31 octubre 1383. G-61 f. 62v
El bisbe i el capítol fan estatuts per a l’administració dels aniversaris de la Seu, 18 abril 1384; aprovació dels comptes f 93-94. G-61 f. 72v-74
El bisbe i el capítol, atès que en moltes esglésies parroquials s’ha introduit el costum que el dia de la festa de l’altar major hi acudeixin els clergues de les esglésies veïnes, 
disposen que hi siguin presents amb sobrepelliç, almussa i birret, disposició que és publicada en sínode, 21 abril 1384. G-61 f. 74rv

El bisbe aprova a Pere Berenguer de Casesnoves els comptes de la dignitat episcopal des de 27 juliol 1383 per 1.976 lliures, 29 setembre 1384; al mateix full, aprovació 
dels comptes del mateix pels anys 1382-1383, per 1.070 lliures. G-61 ll després de f. 8

Nota de la mort del bisbe Bertran de Mont-rodon, ocorreguda el 4 octubre 1384; el capítol elegí Miquel de Santjoan, Arnau de Gurb i Pere Carrera com a vicaris generals, i 
aquests nomenen notaris Lluís Carbonell, Bernat Eiximenis i Pere Barceló de Coma. G-61 f. 85

El bisbe Berenguer i el capítol, atès que el ferial necessita 8.000 sous, arrenden a l’Almoina del Pa les rendes de Fornells fins a 1388 per 2.000 sous durant quatre anys, 8 
març 1385. G-61 f. 86v-88v

Les monges de Sant Daniel, traslladades a Girona a causa de la guerra del comtat d’Empúries, atesa la necessitat d’aliments, prenen en préstec de l’Almoina del Pa 2.000 
sous, i deixen en penyora certes joies que s’enumeren, 14 març 1385. G-61 f. 88v-90

Joan Gassó, nou veguer de Girona, presta l’acostumat jurament, 5 abril 1385. G-61 f. 91rv
El bisbe i el capítol, atesa la vacant de l’ofici de mestre de gramàtica de la Seu per mort de Joan Roder, el confereixen a Bernat Tarragona, prevere del bisbat de Barcelona, 
batxiller en arts, amb inserció dels habituals capítols de l’ofici, 4 maig 1385. G-61 f. 91v-92



Pere Costa, escrivà de Girona i comissari reial, aprova a Pere Barceló de Coma, notari de la cúria de l’oficialat, els comptes de dita cúria pels mesos de gener a abril, de 56 
lliures d’ingressos i 37 lliures de despeses, compresa la part proporcional de salari anual dels escrivans Berenguer Moragues (40 lliures) i Francesc Lladó (30 lliures), i del 
porter del palau episcopal, Pere Badas, 3 agost 1385; a continuació, Bernat de Camps, procurador del bisbe, firmà rebut a dit Pere Costa de 35 lliures d’emoluments 
sobrants i endarrerits de la mateixa cúria.

G-61 f. 97v-98

El capítol de la Seu, a instància d’Arnau de Gurb, canonge possessor de la torre de Freixenet, parròquia de Sant Medir, i atès l’informe dels comissionats, acorda no 
carregar sobre la marmessoria de Guillem de Santvicenç, canonge difunt i possessor anterior de la mateixa torre, les despeses de reparació de la mateixa, per considerar 
que no s’havia deteriorat per culpa seva, 18 setembre 1385.

G-61 f. 100v-101v

El bisbe, a instància de Bernat Alemany d’Orriols, senyor del castell de Foixà, redueix a dos els quatre beneficis fundats a la capella de Santa Maria del mateix castell, atès 
que les rendes anuals pugen a 105 lliures, i disposa els cultes que han de celebrar el prior i els dos beneficiats, 27 gener 1392. G-61 f. 112v-115v

Guillem Oliver d’Estany, que té provisió obtinguda del papa Climent VII de la sagristia segona de la Seu, fa procura a favor de Berenguer Riera, batxiller en decrets de 
Girona que es troba a la cúria romana, per pledejar contra els que li contrasten la possessió, 14 juny 1384. G-62 f. 2v-3

El bisbe aprova els comptes de Guillem Malver, administrador dels fruits de la mitra des d’1 gener 1384 a 1 juliol, per 964 lliures, 6 juliol 1384. G-62 f. 9rv
L’abat Bernat de Sant Miquel de Fluvià i l’abat Ferrer de Sant Salvador de Breda permuten les seves abadies, 16 agost 1384. G-62 f. 19v
El procurador de Bernat de Vassinyac, xantre de la Seu, atesa la mort de Guillem de Coll, mestre de música de la Seu, confereix l’ofici a Guillem de Santafe, prevere de 
Girona, 19 agost 1384. G-62 f. 23v

Pere Berenguer de Casesnoves, obtentor del benefici del castell de la Bisbal, consenteix en nom del seu benefici que en endavant hi hagi dos nuncis o saigs al castell, tal 
com hi havien sigut antigament, 2 octubre 1384. G-62 f. 37

Joan de Bosch, domer de Vidreres, arrenda a Mateu Negressa, prevere del mateix lloc, les rendes del seu benefici per 9 lliures, 7 novembre 1384. G-62 f. 48v
Blanca, viuda de Guillem Carbonell, draper de Girona, fa donació al seu fill Lluís Carbonell, que ha despés per aliments d’ella 3.000 sous, un censal mort de 75 sous que li 
fa Guillem Salip, espaser de Girona, 12 desembre 1384. G-62 f. 56rv

El bisbe Berenguer jura els estatuts de la seva seu, de no alienar els béns comuns, de no conferir les capellanies de capítol a persones que no són del capítol, de no trencar 
la unió de les 93 capellanies i de firmar les pabordies, 15 febrer 1385; a continuació rep el jurament d’obediència del capítol f 68. G-62 f. 67v-68

El bisbe dispensa Domènec Cardona de la prohibició de tenir simultàniament un benefici a Sant Pere de Galligants i un altre a Sant Daniel, 11 abril 1385. G-62 f. 79rv

Lluís Carbonell, sagristà de Vilablareix, arrenda a Guillem Cloposa, diaca de Bescanó, les rendes del seu benefici per una tercera part dels ingressos, a condició de que dit 
Guillem li faci el servei, 25 maig 1385. G-62 f. 92v-93v

El bisbe Berenguer estableix estatuts per al culte de la Seu, i prohibeix dir l’epístola als que han estat absents a maitines, celebrar missa al claustre mentre hi ha processó 
al mateix claustre, celebrar missa en les grans festes durant la missa major i entrar al cor quan s’ha cantat el primer salm, 2 juny 1386.

G-63 f. 17-18

El bisbe i el capítol, atès que ha vacat la canongia que obtenia Bertran de Vessinac, per matrimoni d’aquest, la confereixen a Jaume d’Olzinelles, clergue de Lleida, 1 agost 
1386. G-63 f. 28-29

Tortosa Juinyà, clergue de Girona, obtentor dels sínodes «seu responsiones sinodales seu sínets» de Serinyà, Porqueres, Crespià, Orfes, Vilanant, Terrades, l’Estela, Maià, 
Dosquers, Montagut, Beget, Vilallonga, Lligordà, Beuda, Sant Salvador de Bianya, Santa Margarida de Bianya, Sant Privat de Bas, Joanetes, Begudà, Fontcoberta, Llorona, 
les Preses, Batet, Montpalau, Setcases, Biure, Ribelles, Molló, Capsec i Olot, els renuncia en mà de Galceran de Vilanova, ardiaca de Besalú, 24 agost 1386; a continuació 
l’esmentat ardiaca els confereix a Joan Gilabert, clergue de València.

G-63 f. 82v-83

El capítol de la Seu dona possessió a Pere de Bosch, rector de Santa Coloma de Queralt, d’un lloc de prevere de capítol, 29 febrer 1404 G-64 f. 1-3.

Inventari de caixes de la tresoreria de la Seu de les quals s’havien perdut les claus, 31 maig 1404; en una d’elles es troba un Ezequiel amb glossa; a continuació hi ha un 
estatut del mateix any per augmentar la celebració dels Quatre Màrtirs, i un altre de 1420 sobre fer festa de precepte pels mateixos. 

G-64 f. 5rv

El cardenal Berenguer de Pau, per encàrrec papal, funda el benefici de Sant Mateu de l’Almoina del Pa, dotat amb la marmessoria de Bernat Estruch, ciutadà de Girona, 
30 març 1305 G-64 f. 7-10.

El capítol de la Seu, a fi d’auxiliar econòmicament el papa Benet XIII, acorda prendre a préstec certes quantitats dipositades a la mateixa seu, 27 maig 1405 G-64 f. 11-12.

El cardenal de Girona pren possessió de la sagristia major de la Seu, 3 juny 1405 G-64 f. 13-15.



El bisbe Ramon executa una butlla papal que nomena Bernat de Pontós per a una canongia de la Seu, 12 octubre 1412 G-64 f. 17-20.
El mateix bisbe executa una butlla papal que li concedeix de tenir al seu servei vuit beneficiats sense cura, 12 octubre 1412 G-64 f. 24-28.
El mateix executa una butlla papal que l’autoritza a tenir al seu servei dotze beneficiats amb cura, 12 octubre 1412 G-64 f. 30- 35.
Procés de confirmació de l’elecció de Bernat de Carrera com a prior de Santa Maria del Roure, vacant per mort de Jaume de Serrat, 1314 G-64 f. 37-38v i 54.
Joan Montanya pren possessió d’una canongia de Sant Feliu de Girona, 21 maig 1418 G-64 f. 41.
Inventari de béns de l’hospital de la Seu, pres per mort de Bernat de Verdaguer, 1362, amb notícia de llibres, f 47-48, i esment de jueus, f 49. G-64 f. 42-52
Procés davant el vicari general de denúncia de beneficiats absents, 25 març 1364 G-64 f. 57-60.
Procés de presa de possessió de Ramon Badía àlias Barraca, de la pabordia d’Aro de la Seu, 26 setembre 1387 G-64 f. 67-71.
Estatut del bisbe sobre absolució d’excomunicats per deutes en perill de mort, 15 abril 1393 G-64 f. 75-80v.
Procés de presa de possessió de la pabordia de desembre de la Seu per Berenguer de Riera, abreviador papal, 24 abril 1394; a continuació es troba l’elecció de Martí de 
Josa, clergue de Corçà, per a disfrutar del privilegi de gaudir les rendes del benefici servint el cardenal Anglesola, 21 maig 1394, f 85v-86 (se li havia donat la doma d’Olot, f 
87-91), i la de Gabriel Joan de Pavía, capellà de Viladamí, per al mateix privilegi, 15 juny 1394, f 86.

G-64 f. 81-85

El bisbe Berenguer d’Anglesola, ateses les dificultats que de vegades es posen als oficials que transmeten les seves citacions, excomunica els culpables d’entorpir la seva 
comesa i se’n reserva l’absolució, 30 abril 1394 G-64 f. 93-94.

Escrit adreçat a Ramon Roig, canonge de la Seu, que pretén ser col·lector d’una dècima concedida pel papa al rei d’Aragó, i que contradiu les seves facultats, 23 juliol 1394 G-64 f. 95-96.

Procés de col·lació a Joan de Bosch, servidor del bisbe, d’una canongia de Sant Feliu de Girona, 16 novembre 1394 G-64 f. 97-100v.
Procés de col·lació a Guillem Coma d’una canongia de Sant Feliu de Girona, 21 juny 1395 G-64 f. 101-102v.
Procés de col·lació a Joan Montanya, clergue de Girona, d’una canongia de Sant Feliu, 22 setembre 1395 G-64 f. 103-106.
Procés de col·lació d’una canongia de la Seu a Joan de Bosch, 24 juliol 1396; el mateix fa procura a favor de Pere Berenguer de Casesnoves, Pere Mata i Benet Guerau per 
acceptar beneficis, 16 agost 1396, f 111rv. G-64 f. 107-110

Estatut sobre arrendament de capellanies unides al capítol de la Seu, amb minutes, 26 maig 1397 G-64 f. 113-118.
Inventari d’animals i coses existents a la casa episcopal de Paret Rufí, pres per Pere Berenguer de Casesnoves, procurador del bisbe, 30 juliol 1397 G-64 f. 119-121.
Procés de col·lació a Berenguer Esteve, àlias Juià, familiar del cardenal Anglesola, d’un benefici de l’església de Sant Feliu de Girona, 24 desembre 1399 G-64 f. 125-128.
Procés de col·lació de benefici a Guillem Lombard, clergue d’Elna, 31 desembre 1399 G-64 f. 129-132.
Protesta de l’abat de Sant Feliu, Domingo Jurado, per haver l’abat Guillem de Vilabertran portat un ciri pasqual massa petit a la catedral, 17 abril 1400 G-64 f. 133rv.
Joan de Bosch fa procura a favor de Ponç de Bru, cabiscol de la Seu i altres, per a l’acceptació de beneficis, 2 setembre 1402 G-64 f. 134-135.
Procés de col·lació de benefici a Pere Albert, clergue de Girona, 27 febrer 1403 G-64 f. 136-139.
Joan Gabriel Pavía, prevere de capítol de la Seu i rector de Conesa, bisbat de Tarragona, fa procura a favor de Berenguer de Rovira i altres per a plets a la cúria papal, 21 
abril 1403; altra procura del mateix, f 142. G-64 f. 140-141

Procés de col·lació de benefici a favor de Pere Ros, familiar del cardenal Anglesola, 7 novembre 1403 G-64 f. 144-149.

Els marmessors de Joan Font, de Llançà, institueixen el benefici de Sant Joan a la seva església, i li assignen els béns i drets que s’enumeren, 12 novembre 1403 G-64 f. 150-153.

Estatut sobre precedències a les processons de la Seu, 23 juny 1399 G-64 f. 154-155.
Procés de nomenament de Berenguer d’Olzinelles, canonge de la Seu, 7 febrer 1403 G-64 f. 156-161.

Vicenç Carbonell, prevere de la Seu, funda el benefici de Santa Tecla a la capella de les santes Marta i Tecla de Santa Maria de Castelló, 13 novembre 1403 G-64 f. 162-163.

El cardenal Berenguer d’Anglesola defineix al seu procurador, Pere Gibert, els comptes de l’administració de rendes procedents del bisbat de Girona,  de 2 agost 1401 a 31 
maig 1402, per 2.825 lliures, 19 abril 1403 G-64 f. 164-165.

Domingo Jurado, abat de Sant Feliu de Girona, dona possessió a Joan de Bosch de la tresoreria de la Seu que li ha conferit el papa, 26 novembre 1403 G-64 f. 166-167.
El bisbe uneix el diaconil de la Pera a la doma del mateix lloc, 6 setembre 1423 G-65 f. 1v-2.



Bartomeu Penya, vicari general amb dret de sotsdelegar, nomena vicari general Arnau de Roca, ardiaca d’Empordà, 25 gener 1432 G-65 f. 3v-4.
Francesc Vilella, vicari general, atès que Joan Bruguera, obtentor del benefici de Sant Antoni de l’hospital de Cadaqués, és menor de 14 anys i major de 12, li dona com a 
tutor Pere Bruguera, prevere de la Bisbal, 11 agost 1434 G-65 f. 9v-10.

Pere Traver, vicari general, uneix la capellania de Sant Martí de Canyà a la cambreria del monestir de Sant Pere de Rodes, amb reserva de pensió de 15 lliures per a l’actual 
obtentor de la mateixa capellania, 12 març 1335 G-65 f. 10-12.

Francesc Vilella, vicari general, reitera l’obligació de publicar a les esglésies per les festes principals un edicte de l’arquebisbe de Tarragona del 1354 sobre pagar fidelment 
delmes i primícies, 3 juny 1335; reiterada f 128rv. G-65 f. 12v-13v

Narcís de Santdionís, ardiaca de Besalú i vicari general, executa la dispensa concedida pel papa per al matrimoni entre Antoni Aulet i Eulàlia, filla de Pere Flora, tots dos de 
Caldes de Malavella, 4 octubre 1435 G-65 f. 15rv.

El vicari general Pere Traver uneix el benefici fundat per Pere Clota a Santa Maria de Castelló, que no supera les 13 lliures de renda, a la sagristia major de la mateixa 
església, 4 octubre 1435 G-65 f. 15v-16v.

El vicari general i el capítol de la Seu, atès que els jurats i consell de la ciutat de Girona han imposat als eclesiàstics l’impost de 3 diners per lliura de carn, de 3 sous 4 
diners per una bota de vi, i de 8 diners per un quintar de farina, i que es produeixen sovint injúries a eclesiàstics, acorden que les presentacions que puguin fer a beneficis 
eclesiàstics no tinguin efecte i que no puguin tenir feus d’església, 7 novembre 1435

G-65 f. 17-18v.

Joan de Santmartí, vicari general, uneix perpètuament el diaconil de Sant Esteve de Bas a la doma del mateix lloc, amb un total de 40 lliures de renda, 5 gener 1336 G-65 f. 19-20.

El vicari general dona a Berenguer Matalí, beneficiat de Santa Maria a la Santa Creu de Rodes, menor de 14 anys, Jaume Llop, domer del Far, com a tutor, 14 gener 1336 G-65 f. 20-21.

El vicari general Dalmau de Raset uneix el diaconil de Porqueres a la rectoria d’aquest lloc, que no supera les 40 lliures de renda, 22 maig 1436 G-65 f. 26-27.

Antoni Mitjà, vicari general, uneix les parròquies d’Oix i Santa Maria d’Escales, atès que els seus beneficis curats no superen, en conjunt, les 30 lliures, 20 juny 1436 G-65 f. 30v-32.

Jordà d’Avinyó, vicari general, executa la butlla papal d’absolució de Joan Julià, prevere, que haurà de celebrar missa durant un temps a la capella de Santa Maria prop del 
castell de Montgrí i dejunar els divendres, i l’habilita per tenir beneficis, 30 setembre 1436 G-65 f. 38v-39.

Dalmau de Raset, vicari general, uneix el benefici de Santa Maria del monestir de Valldemaria, parròquia de Maçanet, que té12 lliures de renda, amb el de Sant Miquel de 
la mateixa església, que té 29 lliures, 14 octubre 1437 G-65 f. 39v-40.

El bisbe, després de beneïr el cementiri de Sant Jordi Desvalls, autoritza Andreu de Biure, senyor del lloc, a ocupar deu pams del cementiri vell per a l’obra de fortificació 
que fa, 19 gener 1438 G-65 f. 42v-43.

El bisbe uneix els beneficis de Santa Magdalena, fundats per Bernat Ferrer a la parroquial de Peralada, que rendeixen plegats 22 lliures, en un de sol, 29 abril 1438 G-65 f. 45-46.

El bisbe disposa que els beneficiats de Castelló absents paguin 80 sous anuals a la comunitat, on hi ha uns 50 preveres, 30 abril 1438 G-65 f. 46rv.
Antoni Mitjà, vicari general, executa la dispensa concedida pel penitencier papal, d’impediment de consanguinitat per al matrimoni de Joan Vert i Joana Padró, de Breda, 
11 setembre 1438 G-65 f. 49v-50.

Dalmau de Raset, vicari general, executa lletres del penitencier del concili de Basilea, de dispensa d’irregularitat a favor de Joan Segalar, comanador de la Mercè de 
Castelló d’Empúries, 16 abril 1439 G-65 f. 52v.

Jordà d’Avinyó, vicari general, uneix la capellania curada i la doma de Sant Climent Sasebes, amb renda inferior a 40 lliures, 10 juny 1439 G-65 f. 53v-54.
El vicari general executa dispensa dels penitenciers del concili de Basilea a favor de Joan de Busquets, fill de religiós i religiosa, 6 agost 1439 G-65 f. 55rv.
El bisbe aprova a Francesc de Vilar, beneficiat de Castelló, fiscal, els comptes de la fiscalia, 7 octubre 1439 G-65 f. 55v-56.
El bisbe nomena Narcís Aulina, beneficiat de Celrà, procurador fiscal, amb descripció de facultats, 29 abril 1440 G-65 f. 63rv.
El bisbe, com a executor del concili de Basilea, suspèn la confirmació de Pere de Pujol, laic de Roses, com a batlle del monestir, 4 juliol 1440 G-65 f. 64.
El bisbe executa lletres del cardenal d’Arles, legat del concili de Basilea, de dispensa matrimonial a favor de Pere Benet, ciutadà de Girona, i la seva esposa Violant, per 
consanguinitat en tercer grau, 29 agost 1440 G-65 f. 64v.65v.

El bisbe, com a comissari del cardenal Jordi bisbe de Lausana, penitencier del concili de Basilea, dispensa Joan Miquel, canonge de Girona, del jurament fet de permutar el 
seu benefici, 14 octubre 1440 G-65 f. 66v-67.



El bisbe executa dispensa matrimonial concedida pel concili de Basilea a favor de Felip Benet Falcó, de Girona i Coloma sa Trilla, de Figueres, per consanguinitat en tercer 
grau, 14 octubre 1440 G-65 f. 67rv.

El bisbe executa semblant dispensa a favor de Pere Illa i Margarida, filla de Pere Cavaller, de Pals, per parentiu espiritual, 19 octubre 1440 G-65 f. 67v-68v.
El bisbe uneix la capellania de Vilajoan  al benefici de l’hospital de la Seu, 30 gener 1441 G-65 f. 71-72.
El bisbe confirma, després de plet, la unió del diaconil de Sant Esteve de Bas amb la doma del mateix lloc, 20 gener 1441. Cf. num 9. G-65 f. 72rv
El bisbe uneix el benefici de Santa Anna de Fortià, fundat per Bernat Roger, domer del lloc, amb el de Santa Maria de la mateixa església, fundat per Berenguer Roger, 
clergue de Fortià, i Castelló Roger, sagristà de Palacalç, que en conjunt rendeixen 15 lliures, 27 febrer 1441 G-65 f. 73v-74.

El bisbe uneix el benefici de Sant Salvador, fundat per Guillem de Pau, canonge d’Ullà, a l’església d’aquest monestir, al que havia fundat Pere Ros, també canonge, 17 
febrer 1441 G-65 f. 74v-75.

El bisbe dispensa Miquel Segurioles, de Girona, de tretze anys, d’edat per a tenir benefici, 22 març 1441 G-65 f. 75.

El bisbe uneix la doma curada de Serinyà amb el benefici de la capella de Sant Miquel de Vinyes del mateix lloc, que no supera les 30 lliures  de renda, 27 març 1441 G-65 f. 76rv.

Dalmau de Raset, vicari general, uneix les dues domes de Garriguella, que en conjunt tenen 27 lliures de renda, s.d. G-65 f. 78v.
Sentència arbitral de Dalmau de Raset en la causa entre el bisbe i el tresorer de la Seu sobre les oblacions de pa, vi i llums que es fan a les esglésies de Girona i a la de Sant 
Daniel en ocasió de benediccions d’abats, que ordena dividir-les per meitat, 2 maig 1441 G-65 f. 79.

El bisbe i el capítol de la Seu, atès que Dalmau de Raset ha fet construir una capella dedicada als sants Jordi i Dalmau, disposen que se celebri la festa de Sant Dalmau el 4 
de desembre amb solemnitat de signes majors, i la de Sant Jordi amb igual solemnitat, 1 juliol 1441 G-65 f. 80rv.

Jordà d’Avinyó, vicari general, executa dispensa del sínode de Basilea a favor de Sança de Busquets, abadessa de Santa Clara de Girona, que li permet de traslladar-se a 
casa seva per enfortir la salut, 10 juliol 1441 G-65 f. 81v-82.

El vicari general, atès que Gispert de Puig, mercader de Figueres, havia instituit en 1377 una capellania sota invocació de Sant Miquel a la parroquial de Figueres, que 
rendeix 8 lliures 6 sous, la redueix a una missa setmanal, 19 agost 1441 G-65 f. 82v-83.

Antoni Mitjà, vicari general, uneix el benefici de Sant Nicolau de Santa Maria de Castelló amb el que havia estat fundat al castell de Carmençó i després havia estat 
traslladat a l’esmentada església, 19 desembre 1441 G-65 f. 85rv.

El bisbe uneix la sagristia i la doma de Sant Vicenç de Canet d’Adri, amb una renda total de 45 lliures, 19 abril 1442 G-65 f. 90rv.
Jordà d’Avinyò, vicari general, executa una dispensa del cardenal penitencier del concili de Basilea a favor de Caterina de Puig, religiosa de Santa Clara extramurs de 
Girona, per traslladar-se a prendre banys o a casa dels seus per recuperar la salut, 27 abril 1442 G-65 f. 91rv.

El vicari general, atès que Gabriel des Vilar obté un benefici a Santa Maria de Castelló i que té set anys, li dona per tutor el seu pare, Ponç Andreu de Vilar, de Banyoles, 23 
maig 1442 G-65 f. 92v-93.

El vicari general executa dispensa del concili de Basilea a favor de Cristòfol Ridellots, clergue, fill de prevere i soltera, 25 maig 1442 G-65 f. 93-94.
El bisbe aprova els comptes de Francesc Salvador, familiar seu, per 2.215 florins d’ingressos, 9 juny 1442 G-65 f. 94rv.
El bisbe, atès el plet entre els jurats de Girona i la clerecia per causa de les inundacions del Ter, per les quals es feren talles, en el qual Antoni Mitjà despengué més de 40 
lliures procedents d’un benefici que tenia, les hi defineix, 19 juny 1442 G-65 f. 94-95.

Pere Miralles, obrer de la Seu, firma rebut a Dalmau de Raset, ardiaca major, de 100 lliures destinades a l’obra de la capella que es fa al portal de migdia de la mateixa seu, 
23 agost 1442 G-65 f. 95rv.

Execució de dispensa de vot del concili de Basilea a favor de Joan Coma i la seva esposa Margarida, de Sant Climent Sasebes, un fill dels quals, trobant-se malalt, havia fet 
vot de no menjar carn ni beure vi perpètuament, 15 maig 1443 G-65 f. 100-101.

El bisbe uneix perpètuament la sagristia i el diaconil de Quart, amb un total de 40 lliures de renda, 24 maig 1443 G-65 f. 101rv.
El bisbe, amb facultats del concili de Basilea, concedeix dispensa de parentiu espiritual per al matrimoni de Francesc Artau, ciutadà de Girona, i Eleonor Mercadal, 1 juliol 
1443 G-65 f. 104rv.

El vicari general executa dispensa del penitencier del concili de Basilea a fi que Isabel de Port, monja de Santa Clara de Castelló, pugui sortir del convent per motius de 
salut, 17 juliol 1443 G-65 f. 104v-105v.

El bisbe assigna com a curador de Ponç Esteve, clergue de sis anys i mig, el seu pare Ponç Esteve, notari de Girona, 5 octubre 1443 G-65 f. 107v-108.
El vicari general confirma l’elecció de fra Dalmau de Canadal com a abat de Sant Esteve de Banyoles, 18 novembre 1443 G-65 f. 108v-109.



Andreu Alfonsello, vicari general, executa una dispensa del papa a fi que Magdalena Febrer, claressa de Castelló d’Empúries, pugui sortir del convent per motius de salut, 
4 setembre 1444 G-65 f. 121v-122v.

Joan de Margarit, ardiaca d’Empordà i vicari general, executa dispensa papal d’irregularitat a favor de Francesc Campolier, beneficiat de la Seu, que havia mort cert home 
per qüestions d’honor, 1 març 1445 G-65 f. 123v-124v.

Execució de dispensa papal de consanguinitat a favor de Bernat Coma i la seva esposa Margarida, de Sant Climent Sasebes, 9 març 1445 G-65 f. 124v-125.

Joan de Margarit, ardiaca d’Empordà i vicari general, executa dispensa papal d’irregularitat a favor de Narcís Esteve, beneficiat de Sant Feliu de Girona, 1 abril 1445 G-65 f. 126-127.

El vicari general autoritza els beneficiats de la Seu a reunir-se per una sola vegada, 27 abril 1445 G-65 f. 127v-128.
Andreu Alfonsello, a instància de Berenguer de Catllar, abat, uneix la cambreria de Sant Miquel de Fluvià, de 40 lliures de renda, a l’abadia del mateix monestir, 27 
setembre 1445 G-65 f. 130v-131v.

Dalmau de Raset, vicari general, executa dispensa papal de consanguinitat a favor de Bartomeu de Raset, de Medinyà, i Sibil·la, filla de Bernat Estruch, cavaller de 
Madremanya, 22 abril 1446 G-65 f. 135rv.

Joan de Margarit, vicari general, uneix les rendes de la confraria dels pellicers de Castelló, de la que apenes resten confrares i que pugen a 15 lliures anuals, a l’almoina del 
pa del quartó del mateix lloc, 30 abril 1446 G-65 f. 135v-136.

Còpia del testament del bisbe Arnau d’Aiguaviva, 1214 G-65 f. 126rv.
Execució de dispensa matrimonial d’impediment de consanguinitat a favor de Pere de Sarriera, cavaller, i Francesca Santceloni, 30 maig 1446 G-65 f. 137rv.

Execució de dispensa matrimonial d’impediment de consanguinitat a favor de Sebastià Carreres, de Serinyà, i Francesca, filla de Joan Julià àlias Vilamalla, 5 juliol 1446 G-65 f. 138rv.

Execució de dispensa matrimonial d’impediment de consanguinitat a favor de Pere Serra, metge de Palafrugell, i Pericona, filla de Miquel Soler, del mateix lloc, 10 octubre 
1446 G-65 f. 139- 140.

Semblant dispensa a favor de Lluís Mallol, apotecari de Sant Feliu de Guíxols, i Tecla, filla d’Antoni Marra, 4 novembre 1446 G-65 f. 140v-141.
El capítol de la Seu pren per metge Jaume Querol, mestre de medicina de Girona, amb transcripció dels capítols del contracte (TC), 30 novembre 1446 G-65 f. 141-142.
Andreu Alfonsello, vicari general, uneix la pabordía de Sant Martí Sacosta, que té 100 lliures de renda, amb la sagristia de la mateixa església, que en té 15, 27 desembre 
1446 G-65 f. 142v-143.

Execució de dispensa papal a favor d’Agnès de Lloret i Isabel de Port, claresses de Castelló d’Empúries, de sortir del convent per motius de salut, 17 febrer 1447 G-65 f. 143-144.

Joan Margarit, vicari general, uneix la sagristia de Vilamalla, que té 25 lliures de renda, amb la doma, que en té 20, 15 abril 1447 G-65 f. 144rv.
Execució de dispensa matrimonial de consanguinitat a favor de Lluís Estrader i Jaumeta Rovira, 17 octubre 1447 G-65 f. 148rv.
El bisbe uneix la sagristia i la doma de Cabanes, que tenen cada una 15 lliures  de renda, 18 octubre 1447 G-65 f. 148v-149.
El bisbe executa dispensa papal a favor de Sança de Busquets, abadessa de Santa Clara de Girona, per poder sortir del monestir i atendre la seva mare, de la que s’espera 
un bon llegat per a la casa, 19 octubre 1447 G-65 f. 149-150.

El bisbe executa dispensa papal a favor del monestir de Santa Clara de Girona, per admetre visites de parentes de les monges que podrien a favorir-lo, atesa la pobresa de 
la casa, 24 novembre 1447 G-65 f. 151.

El bisbe uneix la doma de Vidreres amb la de Caulés que té 6 lliures de renda i un sol parroquià, 27 febrer 1448 G-65 f. 154rv.
Andreu Alfonsello executa lletres del concili de Basilea, que permeten a Eleonor Miquel, monja de Santa Clara de Girona, de sortir del monestir per causa de salut, 18 juny 
1448 G-65 f. 155rv.

Execució de dispensa matrimonial de consanguinitat, concedida pel papa, a favor de Ponç, fill de Dalmau Ponç, batlle de Camallera, i Sibil·la, filla de Bernat Batlle, batlle de 
Colomers, 10 juny 1460 G-65 f. 158v-159.

Semblant dispensa a favor de Joan Vallmajor, de Juià, i Constança, filla de Berenguer Guinart, de Celrà, 2 juliol 1460 G-65 f. 159rv.
El bisbe tonsura Pere, fill de Francesc de Segurioles, ciutadà de Girona, 14 juny 1427 G-66 f. 2.
Els abats Asbert de Sant Quirze de Colera i Berenguer, de Sant Miquel de Fluvià, permuten les seves abadies, 30 octubre 1447 G-66 f. 6.
El bisbe uneix els beneficis fundats per Bernat Fabra, mercader de Peralada, a aquesta església, que rendeixen plegats 15 lliures, 29 abril 1338 G-66 f. 8.



El bisbe uneix la doma i la sagristia de Cartellà, 27 octubre 1439 G-66 f. 9.
Còpia “vidimus” de la compra de la ferreria de Sant Sadurní per a la confraria de Sant Joan de Salelles, 1351 G-66 f. 11-13.
Visita pastoral de l’església de Sant Pere Pescador, 18 novembre 1432 G-66 f. 34v-35.
Còpia “vidimus” dels nomenaments de Dalmau de Raset i Antoni Mitjà com a vicaris generals, fets pel bisbe mentre es trobava a Bolonya, 21 maig 1436 G-66 f. 37 i 44.
Taxa de la cúria eclesiàstica de Castelló, 14 febrer 1449 G-66 f. 80-84.
Dispensa matrimonial de consanguinitat a favor de Gabriel Soler i Magdalena Joan Vidal, 27 març 1450 G-66 f. 99.
Dispensa papal a favor de Pere Esquert, clergue de Besalú fill de solter i soltera, 27 maig 1450 G-66 f. 102.
El bisbe uneix la dignitat de prior d’Ullà, que té 220 lliures de renda, a la catedral, 23 març 1451 G-66 f. 126-127.
El bisbe revoca la unió del diaconil de Quart a la sagristia del mateix lloc, 22 desembre 1450 G-66 f. 143.
El bisbe aprova capítols presentats per la vila de Bàscara, 18 maig 1451 G-66 f. 149-150.
Citació a diversos deutors de la cambra papal, amb indicació de les quantitats degudes en florins, 14 juny 1452 G-66 f. 194-195.
Dispensa matrimonial papal d’impediment de consanguinitat a favor de Francesc Domènech, ciutadà de Barcelona, i Isabel, filla d’Andreu Horts, ciutadà de Girona, 12 
agost 1452 G-66 f. 203-204.

El bisbe publica lletres del papa Sixte IV que indulgencien la devoció del Rosari i la confraria del mateix nom, 3 agost 1491 G-67 f. 8v-11.
El bisbe, amb assistència de Francesc, bisbe Tagasten. i Bernat, bisbe Hiponen., consagra Vicenç, bisbe Geropolitan., 16 octubre 1491 G-67 f. 14v-15v.
El bisbe, amb autoritat del papa, absol Miquel Moner, prevere, de desobediència a un mandat apostòlic beneficial, 22 abril 1491 G-67 f. 27.
El bisbe beneeix l’abat Jaume de Vallbona, bisbat d’Elna, i en rep jurament de fidelitat al papa, 20 maig 1492 G-67 f. 28-29.
Pere Francesc de Santceloni, vicari general, uneix les domes de Maçanet de Cabrenys, que juntes tenen 20 lliures de renda, a instància de l’obtentor, Joan Rosselló, 
prevere del bisbat de Sant-Flor, s. d. G-67 f. 34rv.

Còpia “vidimus” de nomenament d’Andreu Alfonsello, ardiaca de Besalú i Pere de Santceloni com a vicaris generals, Roma, 28 desembre 1486 G-67 f. 38.
Execució de dispensa papal a favor de Jeroni Rovira, clergue, fill de prevere i casada, 18 juliol 1492 G-67 f. 49.
El bisbe nomena fiscal Antoni Estrany, rector de Cassà de Pelràs, 7 maig 1494 G-67 f. 51.
Bartomeu Barrera, jurista de Girona i fiscal de la cort reial, presenta a Francesc Albanell, vicari general, una butlla del papa Alexandre VI sobre càstig de tonsurats 
facinerosos, que en concedeix el càstig a les corts seculars, 7 maig 1495 G-67 f. 59- 60.

El bisbe uneix les esglésies de la Jonquera i Solans, còpia incompleta amb la nota “est notata in sequenti quaterno”. G-67 f. 77
El bisbe nomena fiscal Gabriel Coll, prevere de Sant Joan de Palamós, 11 abril 1497 G-67 f. 78.
El bisbe dona ordinacions per a la comunitat  de preveres de Torroella de Montgrí, amb llista dels beneficis existents. G-67 f. 93-94v
A instància de Bartomeu Eres, rector del Mercadal, i mestre Pere Garimbot, normand i hostaler de Girona, el bisbe aprova els capítols que es transcriuen, de la confraria 
de les santes Bàrbara i Victòria, dels forasters de Girona, que es reorganitza, 24 abril 1500 G-67 f. 97v-98v.

Pere Francesc de Santceloni, vicari general, uneix el diaconil, que té 9 lliures, i la rectoria, que té 17 lliures, de Palau Sardiaca, 22 maig 1502 G-67 f. 109.
El bisbe nomena Antoni Prats procurador de les causes pies, 11 desembre 1502 G-67 f. 123-124.
El bisbe dona estatuts a la comunitat de preveres d’Olot, 21 setembre 1505 G-67 f. 140-142v.
El bisbe nomena fiscal Jaume Vilosa, domer de Sant Gregori, 23 maig 1503 G-67 f. 142-143.
Onofre Palet, vicari general, dona estatuts a la comunitat de preveres d’Hostalric, 13 octubre 1506 G-67 f. 157v-159.
El bisbe nomena Sebastià Esparregueres, rector de Santa Maria de Camós, procurador de causes pies, 10 febrer 1508 G-67 f. 174v-175v.
El capítol de la Seu fa estatut sobre la distribució dels ploms de les capellanies als beneficiats de la Seu, 17 maig 1503 G-67 f. 177.

Antoni Toralles, prior de Puigpardines, fill de Pere Toralles, mercader de Camprodon, institueix una causapia per dotar donzelles de la família, 22 abril 1501 G-67 f. 178-179.



Joan de Cartellà, procurador del capítol de la Seu, després de procés, fa cabrevar a Bernat Moner, Bernat Matamala, Salvi Rahull, Pere Agustí àlias Pasqual, Anton Fuyrac, 
Bernat Riera, Guerau Picornell, Pere Pla, Anton Metge, Joan Suardell, Lluís Oliveres, Antoni Fort, Jaume Flor, Carles Blanch, Pere Feliu, Antoni Figuera, Antoni Faló, Esteve 
Parera, Benet Puig, Joan Calaf, Salvi Ferrer, Francesc Miquel, Miquel Garriga, Joan Tió, Salvi Rourell, Miquel Duran, Marc Dot, Joan Picalull, Joan Manresa, Miquel Garriga, 
Pere Feliu, Pere Martí de Montcorb, Pere Forroi, Bartomeu Toses, Bartomeu Basses, les terres dessecades de l’estany de Sils que han de pagar primícia, 23 maig 1506

G-67 f. 182-194.

El bisbe i el capítol de la Seu restitueixen al convent de sant Francesc de Girona la lectoria i els drets funeraris de les persones de capítol que els havien substret, i que 
consisteixen en proporcionar a la Seu un bon mestre per a la lectura i predicació, i en participar als enterraments i sufragis, 10 gener 1453

G-68 f. 1rv.

Narcís Cartellà, antic beneficiat de la Seu de Barcelona i rector de Palamós, que havia fundat una capellania a la Seu de Barcelona en 1435 i n’havia donat el dret de 
patronat a alguns familiars seus i a Jaume Padró, atès que aquest s’ha lliurat a bandositats, confereix dit dret a Jaume Marí, mercader ciutadà de Girona, 13 gener 1453

G-68 f. 3rv.

Execució de dispensa matrimonial de consanguinitat donada pel papa a favor de Bernat sa Masó, cavaller, i Caterina Sampsó, 13 febrer 1453 G-68 f. 4rv.
Pere Ferrer, sagristà de Bescanó, dota un benefici a la capella del claustre de la Seu, amb diversos censals que s’enumeren, 4 juliol 1453 G-68 f. 10-12v.
El capítol de la Seu fa procura a favor de Jordà d’Avinyó i Galceran Sarriera, ardiaques, per a les corts convocades a Barcelona, 19 abril 1460 G-68 f. 13.

En reunió sinodal el bisbe, després d’exhortar els seus oficials al bon exemple, indica als reunits que, si algú es considera gravat pel bisbe, per Miquel de Berga, procurador 
seu general, per Bartomeu Travesset, regent de l’oficialat o per Antoni Corbera, procurador fiscal, manifesti davant la reunió les seves queixes, 15 abril 1461

G-68 f. 15.

El bisbe i el capítol, atesa l’absència de Joan ça Vila, paborde de l’Almoina del Pa, nomenen Rafael Pou ecònom de la mateixa, 23 març 1465 G-68 f. 21.
El bisbe nomena Pere Cots prevere comissionat de causes pies, 10 febrer 1470 G-68 f. 21rv.
El bisbe nomena Lluís Hospital comissionat per llegats fets a favor de les ànimes del purgatori i a favor dels pobres, 19 novembre 1473 G-68 f. 21v-22.
Dispensa matrimonial papal de Joan Paroig i Francina, filla de Pere Moret, de Pals, per impediment de pública honestedat, 23 maig 1453 G-68 f. 23.
Dispensa matrimonial de Joan Castelló, batlle de Palau Sardiaca i Antònia, filla de Pere Roig, d’Estanyet, per parentiu espiritual, 16 agost 1453 G-68 f. 26.
El bisbe fa procura a Bartomeu Riquer per aplegar nel subsidi de 185.000 florins i 400 florins de cambra sobre les rendes eclesiàstiques del regne, que a la diòcesi es paga a 
raó de 3 sous 6 diners per lliura, 21 abril 1462 G-68 f. 27rv.

El bisbe i el capítol, atesa la renúncia de Gabriel de Clapers, clergue de Mallorca, confereixen l’ofici de mestre de les escoles de gramàtica de la Seu a Bartomeu Oller, 
prevere natural de Vilafranca del Penedés, batxiller en teologia i en arts, 8 agost 1460 G-68 f. 33.

El capítol de la Seu, atesa la construcció de la font a la banda de migdia del palau episcopal, en la que s’havien invertit 30.000 sous de l’obra de la Seu, consigna a l’obra de 
la dita font els “beures” que es donen en certs dies, 7 febrer 1454 G-68 f. 39-40.

Dispensa matrimonial de consanguinitat a favor de Pere de Sant Esteve i Sibil·la de Canet, donzells, 29 març 1454. G-68 f. 47-48
Altra semblant a favor de Pere Aulet i Agnès Araroles, de Capsec, 13 novembre 1456 G-68 f. 49-50.
Altra semblant a favor de Joan Andreu de Perpinyà i Eulàlia Benet, de Girona, 17 juny 1461 G-68 f. 50v-51.
Francesca de Biure, monja de Sant Daniel, resigna el priorat de Santa Margarida del Prat, de Roses, que el vicari general agrega vitalíciament a la renda de l’abadessa 
Beatriu de Sant Daniel, 20 desembre 1461 G-68 f. 55v-56.

Sentència de l’oficial Joan des Llor en causa entre el sagristà i el diaca del monestir de Sant Martí Sacosta, 7 desembre 1454 G-68 f. 66 i 73-74
Dispensa matrimonial papal a favor de Francesc Serra i Isabel de Santceloni, 27 agost 1455 G-68 f. 79.

Semblant a favor de Gil Gracia, de Girona, i Aldonça, filla de mestre Francesc Gracia, mestre en medicina de Saragossa, 9 desembre 1460, foliat 88 per error. G-68 f. 80

El vicari general uneix la sagristia de Santa Pellaia, de 25 lliures de renda, amb el diaconil, de 10 lliures, 30 juny 1461 G-68 f. 81v-82.
Execució de butlla papal que, a instància del vescomte Dalmau de Rocabertí, uneix les rendes de la capella de les Salines, de les que havia de viure un ermità, al benefici de 
Sant Nicolau de Maçanet de Cabrenys, 25 gener 1455 G-68 f. 87-88.

Dispensa matrimonial a favor d’Andreu de Puig i Eulàlia, filla de Guillem Gelmar, de Tordera, 27 març 1455 G-68 f. 89-90.
Dispensa papal a favor de Sibil·la Escala, monja de Santa Clara de Girona, per poder sortir del convent per motius de salut, 23 abril 1455 G-68 f. 101-102.



El bisbe i el capítol de la Seu reiteren l’estatut de 1347 que prescriu que s’assignin a l’obra de la mateixa seu les rendes d’un any dels beneficis vacants del bisbat, 20 juny 
1455 G-68 f. 94-95.

El capítol de la Seu concedeix a Joan de Pau, cavaller germà del bisbe i als seus descendents sepultura perpètua a la capella de Sant Pau de la Seu que dit bisbe ha fet 
edificar, 6 setembre 1455 G-68 f. 99.

Gaspar de Cruïlles, abat de Vilabertran, promet obediència al bisbe, 5 abril 1362 G-68 f. 102v-103.
Dispensa matrimonial a favor de Jaume Alemany i Francesca de Rocabruna, de Peralada, 6 juliol 1463 G-68 f. 103v-104v.
El bisbe i el capítol uneixen  51 capellanies de les parròquies que s’enumeren al ferial de la Seu, 21 juny 1455 G-68 f. 112-113
En contenció entre el bisbe i el capítol de la Seu sobre la forma de procedir contra capitulars delinquents, es concorda que aquest doni un adjunt al bisbe, 6 setembre 
1455 G-68 f. 114-115.

El bisbe estableix la carnisseria de Rupià a Antoni Valls, del mateix lloc, vitalíciament, a cens d’11 sous, 5 juliol 1455 G-68 f. 116-117.
Joan Alió, prevere, dota el benefici de Sant Joan a l’església de Palau-sator, 2 desembre 1455 G-68 f. 121-123.
Dispensa papal de consanguinitat per al matrimoni de Bernat Torroella i Martiriana Monet, de Pineda, 3 juny 1462 G-68 f. 124.
Altra semblant a favor de Bernat Serra i Susanna Negrell, d’Hostalric, 9 setembre 1462 G-68 f. 125.
Altra semblant a favor de Gabriel Ornós i Francina Pelegrí, d’Argelaguer, 8 maig 1456 G-68 f. 137.
Altra semblant a favor de Pere Bernat de Torroella, cavaller, i Violant de Llabià, 28 maig 1456 G-68 f. 138.
Altra semblant a favor de Jaume Calmet de Riudarenes i Caterina, filla de Pere Sureda, de Sant Andreu Salou, 17 agost 1456 G-68 f. 142.
Dispensa papal a favor de Bartomeu Heres, clergue fill de solter i soltera, 15 setembre 1460 G-68 f. 147.
Dispensa papal d’impediment d’afinitat per al matrimoni entre Francesc Roca, ciutadà de Girona, i Caterina, filla de Pere de Bell-lloc, 20 març 1471 G-68 f. 152.
Altra semblant a favor de Gilabert de Cruïlles i Aldonça Eufràsia de Basella, 23 juliol 1456 G-68 f. 155-156.
Altra semblant a favor de Joan Blanch i Maria, filla de Pere Boscà, de Palau-sator, 15 maig 1471 G-68 f. 156rv.
El bisbe nomena vicari general Miquel, bisbe Niocen., professor de teologia, 11 octubre 1456 G-68 f. 158.
El bisbe uneix la capellania de Galliners amb el benefici de la confraria de Sant Honorat del mateix lloc, amb renda total de 25 lliures, 7 gener 1457 G-68 f. 173.
Jordà d’Avinyó, vicari general, a instància de Francesc Colom, ardiaca de la Selva, fa constar als auditors de Rota els beneficis eclesiàstics que hi ha a la ciutat de Girona i 
certifica la dotalia del benefici fundat a la Seu per Dalmau de Raset, ardiaca, 5 març 1457 G-68 f. 185-186.

Dispensa matrimonial papal a favor de Joan Esteve i Maria, filla de Jaume Margarit, de Calonge, 18 març 1457 G-68 f. 189rv.
Jordà d’Avinyó, vicari en seu vacant, encomana el vicariat general i l’oficialat eclesiàstic a Dalmau Ferrer, batxiller en ambdós drets, 28 març 1457 G-68 f. 192.
Dispensa matrimonial papal a favor de Pere Negrell i Constança, filla de Joan Alemany, d’Hostalric, 3 gener 1460 G-68 f. 193-194.
Altra semblant a favor de Joan Castelló, de Vila-romà, i Francesca Guerau, 5 agost 1469 G-68 f. 195v-196.
Altra semblant a favor d’Esteve Calvó i Margarida Rostoll, d’Esclanyà, 16 juliol 1472 G-68 f. 201v-202.
Execució de breu papal que confereix l’abadia de Sant Miquel de Fluvià a Gonzalo, bisbe Angueren. 30 setembre 1472 G-68 f. 204v- 205.
El vicari general Jordà d’Avinyó, atès que hi ha a Gaüses la confraria de Sant Joan, amb un benefici fundat en 1331, i que no en resten confrares i les rendes són només de 
90 sous, uneix dit benefici a l’obra parroquial, amb l’obligació de celebrar certs sufragis, 3 juny 1457 G-68 f. 213-214.

Dispensa papal matrimonial a favor de Joan Caritat de Calonge i Constança Bofill de Palamós, 17 setembre 1457 G-68 f. 219.
Guillem Cardona, mestre de cant de la Seu, atès que per manca de salut no pot fer l’ofici, pren com a substitut Joan Miquel, prevere de Besalú, amb salari de 6 lliures del 
dret d’alfuller, 12 lliures de les oblacions dels escolars i altres drets, 6 octubre 1457 G-68 f. 220.

Dispensa matrimonial de Bartomeu Rossell i Narcísa, filla de Pere Artau àlias Masbernat, 13 juliol 1470 G-68 f. 227.
Altra semblant a favor de Bartomeu Masó i Eulàlia filla de Miquel Pols, de Vilademuls, 7 febrer 1471 G-68 f. 228v-229.
Altra semblant a favor de Pere Noves i Agnès, filla de Pere Marés, de Cadaqués, 3 maig 1475, foliat 265. G-68 f. 242
Altra semblant a favor de Joan Pellicer, de Sant Climent Sasebes, i Caterina, filla de Pere Masó, de Cantallops, 24 març 1458 G-68 f. 247.

El vicari general en seu vacant, Jordà d’Avinyó, dona llicència al bisbe Pere, de Santa Justa, regne de Sardenya, per celebrar actes pontificals a la diòcesi, 18 abril 1458 G-68 f. 249.



Dispensa matrimonial a favor de Joan Berger, mercader, i Caterina, filla de Joan Sabet, de Girona, 3 juny 1458 G-68 f. 252.
Altra semblant a favor de Pere Marcó i Narcísa Joan(sic) Marcó, de Girona, 12 juny 1473 G-68 f. 255.
Concòrdia entre el capítol de la Seu i Bernat Estruch, donzell de Madremanya, sobre la forma de satisfer el delme de Madremanya G-68 f. 256v-258v.
El vicari general uneix la sagristia i la doma de Brunyola, que juntes no superen les 30 lliures, en un sol benefici, 30 abril 1474 G-68 f. 262v-263.
Dispensa matrimonial a favor de Guillem de Biure amb Sibil·la sa Roca, i de Joan de Biure amb Magdalena sa Roca, 18 agost 1458 G-68 f. 268-269.
El capítol, atesa la mort de Bernat Anglès, doctor en decrets i ciutadà de Girona, nomena Gabriel de la Via advocat de la Seu, amb inserció dels pactes per a l’exercici del 
seu ofici, 3 març 1460 G-68 f. 280-281v.

Bartomeu Travesset, vicari general, a instància de Ponç Andreu de Vilar, abat de Sant Pere de Galligants, certifica que l’arquebisbe Dalmau de Tarragona en 1423 havia 
taxat la mensa abacial del referit monestir en 188 lliures, 16 octubre 1460 G-68 f. 284.

Dispensa papal de Bernat Sort, clergue fill de monjo i de monja, 26 març 1467; la de Pere Sort, possible germà seu, f 304v-305. G-68 f. 286
Clàusules del testament de Pere de Coromina, domer de Sant Privat de Bas, fet el 8 d’octubre 1457, que funda aniversaris a la seva església, i un benefici sota advocació 
de Sant Pere G-68 f. 290-293v.

Unió del benefici de Sant Pau d’Aiguaviva a la doma del mateix lloc, 9 juny 1459 G-68 f. 297-298.
Execució de dispensa matrimonial papal de Joan Vidal, hostaler de Figueres, i Antònia Ferrer, 3 novembre 1459 G-68 f. 299-300.
Altra semblant de Gaspar Escuder i Caterina, filla de Francesc Ros, de Torroella de Montgrí, 25 novembre 1460 G-68 f. 301.
Altra semblant de Joan Pou i Antònia Taverner, de Celrà, 9 juny 1461 G-68 f. 301v-302v.
Altra de Mateu Pujades, de Figueres, i Angelina, filla de Francesc Calvo, 12 setembre 1467 G-68 f. 403v-404.
Altra de Joan Pujades i Constança filla de Joan Nadal, de Foixà, 23 febrer 1475 G-68 f. 305v-306.
Els marmessors de Joana, viuda de Bernat de Busquets, ciutadà de Girona, que havia instituit hereva la seva filla Sança de Busquets, abadessa de Santa Clara de Girona, i 
després la seva ànima, funden un benefici a la capella de Sant Miquel de Santa Maria de Castelló, 11 febrer 1466. G-68 adern final del vo

El capítol de la Seu defineix a Pere Ramon Mut, col·lector del tall de 4 diners per lliura de tots els beneficis de la diócesi posat per oposar-se a un subsidi imposat per 
Roderic de Borja, legat papal a Espanya, els comptes presentats, que pugen a 361 lliures, 7 juliol 1475 G-69 f. 5v-6.

Dispensa matrimonial a favor de Francesc Falcó, mercader de Girona i Leonor, filla de Jaume Benet, mercader, 22 setembre 1475 G-69 f. 10v-11.
Altra a favor de Bernat de Santdionís, donzell, i Elena Anglès, filla de Bernat Anglès, per afinitat, 3 novembre 1475 G-69 f. 12v-13.
Altra a favor de Miquel Boet, àlias Pagès, de Madremanya, i Constança, filla d’en Pagès de les Peres, 11 gener 1476 G-69 f. 17-18.
Altra a favor de Martirià Colomer, de Salitja, i Anna, filla de Pere Boet, del mateix lloc, 27 gener 1476 G-69 f. 18.
Altra a favor de Guillem Estornell i Joana, filla d’Arnau Carabot, 30 gener 1476 G-69 f. 20.
Joan de Vallgornera, cavaller, rep del bisbe l’absolució per atemptats a la jurisdicció eclesiàstica i promet submissió en tot, excepte en les nafres causades a Joan Duran, 
oficial de Castelló, de les que es proposa defensar-se, 30 gener 1476; a continuació, Jaume de Vallgornera, Miquel Roca i Llobet de Vaquedano, escuders seus, fan 
submissió per les esmentades nafres, f 23v-24v.

G-69 f. 21v-22v

Dispensa matrimonial a favor de Bartomeu Rossell, de Sant Gregori, i Narcísa, filla de Pere Artau, 8 febrer 1476 G-69 f. 23.
Altra semblant a favor de Gaspar Salamó, de Fenals, i Eleonor, filla d’Antoni Rosselló, 16 febrer 1476 G-69 f. 24v-25.
El bisbe firma rebut a Andreu Alfonsello, ardiaca de Besalú, de certa vaixella d’argent, cortines i coixins de seda, 24 desembre 1476 G-69 f. 29.

Concòrdia entre el capítol de la Seu i els franciscans de Girona sobre el mestre de teologia de la Seu i l’acudir als enterraments de canonges, 22 gener 1475 G-69 f. 29v-31.

El capítol de la Seu fa procura a Joan de Llor, sagristà segon, per a oposar-se a la imposició de la dècima que vol concedir Nicolau Franco, nunci papal, 16 novembre 1476; 
altra procura a favor de Berenguer de Pau pel mateix objecte, f 43. G-69 f. 41

Dispensa matrimonial concedida per Francisco Ortiz, abreviador de Nicolau Franco, nunci papal, a favor de Pere Gironès, sastre d’Estanyol, i Joana, filla de Joan Morell, 20 
novembre 1476 G-69 f. 42.

El bisbe uneix els beneficis de la Trinitat de Batet i Santa Maria de Puigpardines, 18 abril 1477 G-69 f. 47v-48.
Dispensa matrimonial concedida pel nunci a favor de Gaufred Baldiri sa Torra i Caterina, filla de Pere Miquel, de Girona, 6 maig 1477 G-69 f. 49.



“Vidimus” d’estatut de 1399, sobre precedència a la Seu G-69 f. 51-52v.
El vicari general Andreu Alfonsello uneix la pabordia de Xungla de Sant Feliu de Girona a una canongia de la mateixa església, 13 novembre 1477 G-69 f. 55.
Guillem de Vic, vicari general de València, certifica una butlla del papa Sixte IV que indulgencia les almoines fetes al convent de dominics de Llutxent, bisbat de València; 
altra indulgència pel mateix convent, f 95v-97v G-69 f. 58v-59v

“Vidimus” de Francesc, bisbe d’Osma, de butlla papal que concedeix jubileu a la seva església, 20 desembre 1477 G-69 f. 65-67v.
Andreu Alfonsello, vicari general, comissiona Joan Caralps per a administrar causes i llegats pius, 31 juliol 1477 G-69 f. 68
El bisbe, executant una butlla papal, beneeix Antoni Bernat, abat de Sant Feliu de Guíxols, 27 març 1478 G-69 f. 70v-71v
El bisbe, atès el seu treball a la cancelleria reial, sense revocar el vicariat general d’Andreu Alfonsello, nomena vicari general Joan de Santmartí, nebot seu, amb facultat 
per efectuar visites pastorals, 17 agost 1478 G-69 f. 76rv.

“Vidimus” de privilegis concedits pel papa Sixte IV als franciscans; altre per als mercedaris, f 87-92. G-69 f. 77-85

Dispensa matrimonial, concedida pel penitencier papal a favor de Joan Vilaret, de Sant Feliu de Guíxols, i Narcísa, filla de Miquel Barrera, de Llambilles, 27 gener 1478 G-69 f. 92v-93v.

Altra a favor de Bernat de Raset, i Elisabet, filla de Gaspar d’Abellars, 1 febrer 1478 G-69 f. 93v-94.

“Vidimus” de lletres de la reina Maria que ordenen que el portal de Sant Cristòfol de Girona no es tanqui abans que els altres, per comoditat dels clergues, 1436 G-69 f. 100v-101.

El bisbe sentencia una causa entre la universitat dels homes de Castellfollit i el domer de Cabirol i els parroquians de Montagut, assenyalant que dit domer té obligació de 
residir a Castellfollit, 25 juny 1479 G-69 f. 106v-108.

El bisbe beneeix l’abadessa Violant Xatmar, de Sant Daniel, 24 juny 1479 G-69  i full després de  
Dispensa matrimonial de Pere de la Via i Francesca de la Via, de Girona, 21 desembre 1477 G-69 f. 110.
Altra semblant a favor de Pere Bosser i Margarida Carrera, de Bordils, 31 agost 1479 G-69 f. 111v-112.
Altra semblant a favor de Bartomeu Blanc i Miquela Codres, d’Arbúcies, 27 desembre 1479 G-69 f. 120.
El bisbe uneix el diaconil de Sant Esteve de Llémena a la rectoria d’aquest lloc, 28 desembre 1479 G-69 f. 122rv.
Dispensa matrimonial a favor de Sebastià Serra, de Palafrugell, i Caterina Joanals, de Sant Feliu de Guíxols, 17 febrer 1380 G-69 f. 125v-126v.
El bisbe comissiona Bartomeu Brescó per a l’administració de causes pies, 9 maig 1480 G-69 f. 132-133.
Dispensa matrimonial de Pere de Vallgornera, donzell, i Rafaela de Serraí, 18 agost 1480 G-69 f. 134v-135.
Altra a favor de Pere Almar àlias Verach i Rafaela Mascort,  de la Bisbal, 30 agost 1480 G-69 f. 135-136.
Altra a favor de Francesc Maynau i Francina Mars, d’Olot, 16 setembre 1480 G-69 f. 136-137.
Altra a favor de Bartomeu de Montpalau i Constança de Vivers, 27 novembre 1480 G-69 f. 141.
Altra a favor de Joan Batlle, de Sarrià, i Antònia Lloberes, de Celrà, 16 febrer 1481 G-69 f. 144v.
El bisbe encomana el castell de la Bisbal a Miquel de Vilanova, cavaller, 23 març 1481; se li encomanà igualment la vila de Corçà, f 149v. G-69 f. 148v-149
Dispensa matrimonial a favor de Joan Fornaguera i Llorença Sagrera, d’Arenys, 6 novembre 1481 G-69 f. 158v.
El vicari general uneix el diaconil de Marenyà a la doma i sagristia unides del lloc, 30 maig 1482 G-69 f. 154v-155v.
El vicari general, atès que Joan Benet Sala, obtentor del benefici de Santa Maria de les Planes té set anys, li dona com a curador Francesc Sala, cavaller i coper del rei, 6 
agost 1482 G-69 f. 165v-166.

Dispensa matrimonial a favor de Joan Pere Ferrer i Caterina, filla de Pere Pagès, de Sant Jordi Desvalls G-69 f. 167.
Execució del dispensa del penitencier papal a favor de Joan Antic Prats àlias Garriga, escolar de Girona, fill de clergue i soltera, 9 febrer 1483 G-69 f. 173.
El vicari general uneix el benefici de Sant Jaume a la confraria de Santa Maria d’Avinyonet, 9 abril 1483 G-69 f. 174.
Dispensa matrimonial a favor de Bernat Dur, abaixador de Girona, i Victòria Pareta, de Monells, 10 abril 1483. G-69 f. 174v-175v.
Altra a favor de Joan Capmany, ciutadà de Girona, i Anna de Terrades, 12 maig 1483 G-69 f. 177rv.
“Vidimus” de la fundació de Santa Margarida de Roses, 1226 G-69 f. 179rv.



Dispensa matrimonial a favor de Bernat Baroncell, d’Amer, i Caterina, filla de Bernat Gornés, 4 juliol 1483 G-69 f. 180.
Altra semblant a favor de Joan Sagrera i Eulàlia Deuloféu, de Palafrugell, 27 agost 1483 G-69 f. 185-186.

Testament d’Andreu Cases, de Fornells, que pren per marmessors Jaume Escola, cirurgià, i Pere Figuera, de Fornells, que institueix hereva la seva ànima, octubre 1450 G-69 f. 193v.

Els marmessors de Francina Ferrer, viuda de Joan Ferrer, blanquer de Girona, funden una missa d’estaca  a la Seu, 19 desembre 1483 G-69 f. 197-198.
El bisbe nomena vicari general Joan de Santmartí, canonge de la Seu, 24 març 1481 G-69 f. 199v-200v.

“Vidimus” de butlla del papa Inocenci III que confirma les possessions del monestir de Sant Pere Cercada, 1198; altre privilegi de la mateixa casa de 1245, f 277-278. G-69 f. 205-206

Pere Volta, prevere de la Seu i procurador del bisbe, funda el benefici de la confraria de Sant Nicolau a l’església de Vilaüt, del qual s’indica la dotació en censals, 20 abril 
1487 G-69 f. 212-214.

Dispensa matrimonial a favor de Joan Escot, burgès de Castelló d’Empúries, i Francina, viuda de Pere Cellers, 15 gener 1484 G-69 f. 218 
El bisbe nomena procurador fiscal Antoni Traver, beneficiat de Sant Feliu de Girona, 17 abril 1486 G-69 f. 229v-230.
El bisbe nomena procurador de causes pies Pere Volta, beneficiat de la Seu, 13 maig 1486 G-69 f. 233v-234v.
El capítol de la Seu, atesa la mort del cardenal Joan Margarit, del títol de Santa Balbina, nomena vicaris generals Joan de Santmartí, Pere Francesc de Santceloni i 
Bartomeu Oristà, 3 desembre 1484 G-69 f. 237rv

El vicari general uneix el diaconil de Quart amb la rectoria del mateix lloc, 16 juliol 1487 G-69 f. 253.
Testimonial de la mort d’Andreu Alfonsello, ardiaca de Besalú, ocorreguda el 3 abril 1488 G-69 f. 264.
Joan Roig àlias Moret i Antoni Jonama, obrers de la parròquia de Pals, doten el benefici de Sant Fructuós a la seva església, 21 abril 1488 G-69 f. 268-270.
Pere Corretger i altres procuradors de la universitat dels homes de la Pera doten el benefici de la confraria de Santa Maria de la Pera, 29 maig 1488 G-69 f. 271-276v.
Els marmessors de Guillem Mascaró, domer de Peratallada, funden el benefici de Sant Joan Baptista a l’esmentada església, 21 febrer 1488 G-69 f. 279-282.
Acte referent al benefici de Sant Antoni, 11 agost 1508. G-70 f. 179
Alfons de Mur, vicari general, uneix el benefici de Santa Maria de Castelló fundat per Joan des Pou, que obté Pere Parrot, amb el que vaca per òbit de Francesc Oliver, 
durant la vida de dit Parrot, 18 agost 1508. G-70 f. 179

Gaspar March, apotecari d’Hostalric, presenta Pere Jordà, clergue de Barcelona, per al benefici de Sant Miquel d’Hostalric, vacant per òbit de Francesc Marc, 6 agost 1506. G-70 f. 179v

El mateix presenta Guillem Jordà, clergue, per al mateix benefici, 1 setembre 1506. G-70 f. 180
Onofre Palet, vicari general del bisbe Guillem de Boil, certifica unes lletres de 1476 del canonge Alfonsello als clergues de [la Cellera d’]Anglès, possessòries del benefici de 
Sant Sebastià, permutat per Joan Boada, a favor de Marc Vila, prevere de Vic, 15 setembre 1508. G-70 f. 181

Alfons de Mur, vicari general, a Francesc Cristià, obtentor del benefici de Santa Maria de Castelló fundat per Guillem Corsana. S’uneix a aquest un dels beneficis fundats 
per l’ardiaca Sardina, per la vida de l’obtentor, 22 setembre 1508. G-70 f. 181v

El bisbe fa procura a Joan Çapata, familiar seu, 9 novembre 1508. G-70 f. 182v
El vicari general confereix el benefici de Sant Miquel de Maçanet de la Selva, recentment fundat per Marc Xifre, a Pere Barrot, clergue, 25 maig 1470. G-70 f. 183

Jaume Xifre presenta Rafael Barrot àlias Masferrer, prevere, per al benefici de Sant Miquel de Maçanet de la Selva, vacant per òbit de Joan de Cartellà, 17 maig 1507. G-70 f. 183v

El vicari general confirma la col·lació del benefici porcioner de Sant Feliu de Guíxols, vacant per òbit de, conferit per l’abat a Benet de Rocacrespa, clergue, germà seu, 25 
abril 1495. G-70 f. 184

El vicari general confereix el benefici porcioner de Sant Feliu de Guíxols, vacant per permuta de Macià Ferrer, prevere, a Sebastià Massa, clergue, 1 març 1498. G-70 f. 184v

El vicari general confereix el benefici porcioner de Sant Pere de Sant Feliu de Guíxols, permutat per Antoni Pous, prevere, a Feliu Pous, clergue, 16 juliol 1489. G-70 f. 185

El procurador de l’arquebisbe de Saragossa, administrador apostòlic del monestir de Sant Feliu de Guíxols, consenteix a la resignació del benefici de Sant Cugat del 
monestir per part de Mateu des Pla, 11 abril 1575. G-70 f. 185v



El vicari general confereix el benefici de Sant Cugat, porcioner de Sant Feliu de Guíxols, permutat per Antoni Mateu des Pla, a Pere Retxen, clergue, 11 abril 1475. G-70 f. 185v

El vicari general confereix el benefici porcioner de Sant Feliu de Guíxols, resignat per Pere de Terrades, canonge de la Seu, a Francesc de Pau, clergue, 18 febrer 1467. G-70 f. 186

El bisbe confereix el benefici porcioner de Sant Feliu de Guíxols, resignat per Francesc de Pau, a Lluís Tort, prevere de Girona, 14 juny 1491. G-70 f. 186v
El vicari general confirma la col·lació de la capellania curada de Sant Feliu de Guíxols, vacant per òbit de Joan Castany, feta per l’abat Benet Antoni de Rocacrespa a Benet 
de Rocacrespa, clergue, 20 setembre 1487. G-70 f. 187

El vicari general uneix la sagristia de Llançà, que no arriba a les 20 lliures de renda, al benefici de Sant Pere del mateix lloc, fundat per Clara, viuda de Julià Reial, per la vida 
de Miquel Ferrer, sagristà, 14 gener 1509. G-70 f. 187v

El bisbe nomena Sebastià Marquès, prevere de la Bisbal, comissari de causes pies, 26 desembre 1509. G-70 f. 188v-189
Certificació vidimus de possessòria de la rectoria de Sant Pol de la Bisbal, expedida el 1503 a favor d’Antoni Boquer, prevere, 15 febrer 1509. G-70 f. 189v
Jaume Gifre, pagès de Riudarenes, presenta Joan Estrada àlias Vidal, prevere de Maçanet, per al benefici de Sant Miquel de Maçanet de la Selva, vacant per òbit de 
Bartomeu Miquel, prevere, 8 agost 1487. G-70 f. 190v

Miquel Negrell, prevere de Cruïlles, insta la col·lació del benefici de Santa Maria de Fontanilles, vacant per òbit de Pere Riba, a presentació del tutor dels fills de Joan 
Estanyol, pagès de Cruïlles, 13 gener 1507. G-70 f. 191

El vicari general uneix la sagristia de Sant Llorenç de la Muga i el benefici de Sant Antoni durant la vida d’Antoni Coromines, 15 març 1509. G-70 f. 191v

El vicari general uneix el benefici de Santa Marta i el fundat per Joana Riba de Santa Maria de Castelló per durant la vida de Pere Antoni March, prevere, 16 abril 1509. G-70 f. 192v

Certificació vidimus de possessòria de la rectoria de Peramitja, expedida el 1504 per l’abat Gabriel Miquel, del monestir de Gerri, resident al priorat de Cervià, a favor de 
Joan Fabra, 9 juny 1509. G-70 f. 193v

El bisbe confereix el benefici de Santa Maria porcioner de Sant Feliu de Guíxols, permutat per Esteve Masdevall, prevere, a Joan Castany, prevere, 2 juliol 1463. G-70 f. 194

Testimonial de tonsura conferida a Bernat Rafael Bas, 2 març 1504. G-70 f. 195
El vicari general confereix l’ardiaconat d’Empordà, vacant per òbit de Pere Dies d’Aux, a Pedro de Pueyo, prevere d’Osca, familiar i procurador general del bisbe, 11 juny 
1507. G-70 f. 195

El bisbe nomena comissaris de causes pies Sebastià Marquès, domer de Sant Feliu de Boada, Joan Agustí, sagristà de Sords, i Pere Llobet, rector de Sant Feliu de Pallerols, 
16 març 1509. G-70 f. 196-197

El vicari general nomena Alfons de Mur i Bartomeu Gibert, prevere de capítol, marmessors de Pere Bartomeu, canonge de la Seu, mort intestat, 1 desembre 1509. G-70 f. 197

El bisbe i el capítol prorroguen per cinquanta anys l’estatut que atribueix a l’obra de la Seu una anyada dels beneficis vacants, 13 agost 1506. G-70 f. 197v-199
El bisbe nomena procurador fiscal Antoni Goy, beneficiat de Sant Feliu de Girona, 7 novembre 1508. G-70 f. 199-200
El vicari general confirma la col·lació de la rectoria de Breda, vacant per òbit de Francesc Bosc, feta a favor de Pere Joher, prevere d’Hostalric, feta pel monjo infermer, 
Feliu Soler, 29 maig 1507. G-70 f. 200v

Certificació vidimus de lletra de manutenció de la doma de Tordera, a favor d’Antoni Marquès, prevere resident a Roma, 2 agost 1509. G-70 f. 201
Certificació vidimus de Jaume de Luna, lloctinent general del rei a favor de Salvador Daví, prevere de Girona, domer de Tordera, 20 juny 1509. G-70 f. 202
El bisbe, atès que en temps del seu predecessor s’havia construit a Pedret una capella del Pilar, en dona l’administració a Salvi Rupit, canonge de la Seu, Joan Vicenç de 
Terrades, ciutadà de Girona, i altres, 12 març 1510. G-70 f. 203-204

Berenguer Gombau, clergue, cabiscol major de Sant Feliu de Girona, presenta Antoni Veí, prevere resident a Roma, per al benefici de Sant Narcís de la mateixa església, 
vacant per òbit de Joan Clar, 20 maig, 1510. G-70 f. 204

El capítol de la Seu dispensa de l’estatut militar Joan de Bell-lloc, clergue, 28 abril 1508. G-70 f. 204v

El vicari general confereix el benefici de Sant Rafael de Sant Vicenç de Besalú, vacant per òbit de Pere des Palau, a Lluís Figueres, clergue de Barcelona, 21 setembre 1507. G-70 f. 205

Certificació vidimus de la venda del delme de Salt, feta el 1405 per Cília, esposa de Berenguer de Vilalleons a Bernat Beuda pel preu de 13.450 sous. G-70 f. 205v-208v



Certificació vidimus de possessòria expedida el 1505 del diaconil de Pineda, permutat per Pere Sanz de Maya, a favor de Pere Pau Coll, clergue, 20 maig 1508. G-70 f. 212

Possessió del benefici de Sant Iu i Honorat de la Seu, vacant per òbit de Joan Seguer, a favor de Rafael Rosselló, 2 agost 1502. G-70 f. 213
Pere Pau Coll permuta el diaconil de Pineda amb Antoni Desclapers, obtentor del diaconil de Sant Gregori, 30 maig, 1508. G-70 f. 213v

El vicari general uneix la rectoria de Beuda que obté Miquel Sunyer amb el benefici de Sant Nicolau que obtenia Joan Picó, clergue, per a la vida del primer, 22 maig 1511. G-70 f. 214v

Certificació vidimus de possessòria del benefici de Sant Miquel de les Planes, vacant per òbit de Joan Cors, a favor de Paris de Vilamala, clergue, a presentació de Joan de 
Vilamala, 1502. G-70 f. 215

Beatriu de Pau, esposa de Francesc de Pau, donzell de Castelló, presenta Jaume de Pau, clergue, per al benefici de Sant Joan d’Olot, vacant per òbit d’Esteve Camps, 14 
novembre 1510. G-70 f. 216v

El vicari general uneix el benefici de Santa Maria de Castelló que obté Baldiri Puig al de la mateixa església fundat per Joan Pou, per la vida de l’obtentor, 16 octubre 1511. G-70 f. 216v

El vicari general uneix el benefici de Sant Miquel de Cornellà que obté Bernat Ros amb el de Sant Genís de la mateixa església, per la vida de l’obtentor, 20 octubre 1511. G-70 f. 218

El vicari general uneix la cabiscolia de Santa Maria de Castelló que obté Gabriel Marcet amb el benefici de la mateixa església fundat per Ramon Pere Guillem Pascol, per 
la vida de l’obtentor, 6 novembre 1511. G-70 f. 218v

Certificació vidimus de substitució de procura feta per Gaspar de la Ala, procurador de Saporito de Saporitis, clergue de Nocera, favor d’Antoni Prats, paborde de 
l’Almoina del pa de la Seu. G-70 f. 219

Rafael Massot permuta la doma de Rabós d’Empordà amb Pere Capítol àlias Sarderoles, prevere de Castres (França), obtentor del diaconil de Sant Gregori, 7 febrer 1498. G-70 f. 221

Leonor, esposa de Guillem Ramon de Rocabertí, firma rebut als clavaris de la Seu de 340 lliures que havia dipositat a la tresoreria, 23 maig 1495. G-70 f. 222
Guillem Ramon de Rocabertí firma rebut als mateixos clavaris de 45 lliures que tenia dipositades, 12 novembre 1495. G-70 f. 222v
Leonor, esposa de Guillem Ramon de Rocabertí, firma rebut als mateixos clavaris de 204 lliures que tenia dipositades, 1 maig 1498. G-70 f. 222v
Leonor, dita, firma rebut als mateixos clavaris de 350 lliures a lluïció d’un censal, 1 maig 1498. G-70 f. 223
Leonor, dita, firma rebut als mateixos clavaris de 250 lliures que havia dipositat Berenguer de Pau, bisbe de Girona i germà de l’atorgant, 1 maig 1498. G-70 f. 223
Certificació vidimus de butlla de la Creuada, abril 1512. G-70 f. 223v

El vicari general uneix el benefici de Sant Pau de Santa Maria de Castelló fundat per en Bordoner al que obté Jordi Mestres, per a la vida d’aquest, 24 abril 1512. G-70 f. 224

El vicari general uneix el benefici de la confraria de Sant Pere d’Ordis a la sagristia del mateix lloc per a la vida de Bartomeu Vehí, 24 abril 1512. G-70 f. 224v
Guerau Puig permuta el benefici de Santa Maria de Santa Cristina d’Aro i el de Santa Maria del Castell d’Aro amb Jeroni Bruguera, clergue, obtentor del diaconil de Sant 
Miquel de Pera, 28 març 1510. G-70 f. 225v

Possessió del benefici dit aiguaderia de la Seu, a favor de Narcís Carles, prevere, 13 abril 1512. G-70 f. 226
El vicari general uneix dos beneficis de Sant Ponç de Sant Llorenç de la Muga per a la vida de Bartomeu Solana, 25 maig 1512. G-70 f. 227
El capítol de la Seu dispensa de l’estatut militar Ponç Traver, beneficiat de la Seu, 16 juny 1512. G-70 f. 227v
El capítol de la Seu dispensa Antoni Vilar, prevere de capítol, de l’estatut militar, 16 juny 1512. G-70 f. 228

Els confrares de Santa Maria i Sant Miquel d’Amer presenten Pere Ramon de Montcada, clergue, per al seu benefici que acaben de fundar, 24 febrer 1512. G-70 f. 228

Jaume Roca, canonge de la Seu, permuta la pabordia de Castelló de la Seu amb Pere Bofill, prevere de Castelló, obtentor del diaconil de Sant Gregori, 18 març 1490. G-70 f. 229

El bisbe nomena fiscal Pere Llobet, 9 febrer 1513. G-70 f. 229v- 230
El vicari general uneix el benefici de Sant Jaume i el de Sant Joan de Torroella de Montgrí per la vida de Baldiri Bas, 18 març 1513. G-70 f. 230v



El vicari general certifica que a Sant Climent Sasebes hi ha la capellania que obté Jaume Roca, canonge de la Seu, dues domes i una sagristia, 4 maig 1513. G-70 f. 231v

El vicari general uneix la rectoria de Taialà amb la de Fontajau per durant la vida de Nicolau Galí, 20 abril 1513. G-70 f. 232
Joan Mata, prevere de Llers, permuta el benefici de la confraria de Santa Maria de les Escaules amb Joan sa Mata, clergue, obtentor del diaconil de Sant Miquel de Pera, 3 
febrer 1508. G-70 f. 233

Gabriel Marcer, cabiscol de Santa Maria de Castelló, insta la col·lació del benefici de Sant Joan d’Espolla, vacant per òbit d’Hipòlit Fresc, a presentació de Baldiri Cordoner, 
pagès de Sant Climent, 26 novembre 1512. G-70 f. 233v

Certificació vidimus de prodigi de mosques de Sant Narcís, extret de la crònica del rei Pere. G-70 f. 234v-236
Pere Miquel, jurista de Girona, presenta Pere Benet de Pla, clergue, familiar del bisbe, per al benefici de Santa Magdalena de Santa Maria de Castelló, vacant per òbit de 
Guillem Albert, 24 abril 1476. G-70 f. 236

El vicari general uneix el benefici de la Creu de la Seu, fundat per Guillem Gaufred, que obté Sebastià Miralles, prevere, amb la capellania de Pujals dels Pagesos que obté 
Francesc Miralles, nebot de l’anterior, per a la vida del sobrevivent, 22 abril 1514. G-70 f. 236v

El bisbe lliura a Pere Llobet un procés de contenció amb la cort secular sobre Jaume Riera de Bellfort, clergue conjugat, del qual la sentència és copiada per a Narcís Martí, 
notari reial, 27 maig 1514. G-70 f. 237v

Antoni Marquès arrenda la doma de Tordera a Joan Pla, prevere de Blanes, per 36 lliures, 15 febrer 1509. G-70 f. 237v
El vicari general certifica l’anterior document, 30 juny 1513. G-70 f. 239v
El vicari general confereix la sagristia de Serra, permutada per Guerau Puig, canonge de Sant Feliu de Girona, a Jaume Ferrer, canonge de la mateixa església, 3 novembre 
1511. G-70 f. 240

El vicari general confereix la sagristia de Serra, permutada per Jaume Ferrer, prevere de capítol de la Seu, a Pere Verdera, beneficiat de Sant Feliu de Girona, 1 juliol 1513. G-70 f. 240

El vicari general dispensa Miquel, fill de Rafael Llorens, nascut de solter i casada, 14 març 1508. G-70 f. 240v
El vicari general confereix la sagristia de Serra, permutada per Francesc Bofill, prevere, a Guerau Puig, prevere de Palamós, 6 maig 1511. G-70 f. 240v
Francesc Bofill, cabiscol major de Sant Feliu de Girona, presenta Nicolau Ferrer, clergue de Palol de Revardit, per al benefici de Tots Sants de la mateixa església, vacant 
per òbit de Pere Feixes, 19 desembre 1513. G-70 f. 241

Joan sa Mata, clergue de Llers, insta la col·lació del benefici de Santa Maria de Ferracas, vacant per òbit de Joan sa Mata, prevere, a presentació de Guillem sa Mata, pagès 
de Llers, propietari del mas Ferracas de Navata, 22 setembre 1514. G-70 f. 241v

Berenguer Roca, prevere de Tarragona, capellà curat de Sant Feliu de Guíxols, presenta lletres possessòries del benefici, 5 febrer 1515. G-70 f. 242
Ordinacions per a l’església de Sant Vicenç de Besalú, 23 març 1515. G-70 f. 243-245
Bernat Sala, d’Arenys de Munt, presenta Bartomeu Sala, clergue, germà seu, per al benefici de Santa Maria de la seva parroquial, vacant per òbit de Jaume Teixidor, 7 
gener 1515. G-70 f. 247

El bisbe, atès que el benefici de Santa Caterina fundat per Gispert Fulcarà i el que fundà Bernat de Vilert són vacants per òbit de Jaume Gibert, clergue, els confereix a 
Benet Finó, prevere familiar seu, 2 juny 1515. G-70 f. 247v

Certificació vidimus d’un acte pel qual Jaume de Coll, prior de l’Om de Meserac i vicari del monestir de Vilabertran confereix el diaconil de Figueres, vacant per òbit de 
Gaspar Serra, a Joan Maimó, clergue de Rupià, 11 juliol 1515. G-70 f. 248

Vidimus de possessòries a favor de Pere Bagueny, clergue, del benefici de Santa Magdalena de Santa Maria de Castelló, permutat per Jaume Bonany, clergue de 
Tarragona, 11 setembre 1515. G-70 f. 249

Autèntica de la relíquia del Sant Drap conservat a la capella de Sant Elm de Sant Feliu de Guíxols, adquirit el 1474, 7 agost 1515. G-70 f. 250-251
Possessió del benefici de la Creu de la Seu, a favor de Francesc Miralles, 7 maig 1515. G-70 f. 251v

Jordi Sarriera, paborde de Lloret de la Seu, confereix la sagristia de Pontós, vacant per òbit de Joan Ros, a Bartomeu Farrés, beneficiat de la Seu, 6 febrer 1515. G-70 f. 253

El capítol de la Seu dispensa Jaume de Santceloni de l’estatut militar, 28 abril 1508. G-70 f. 253v
Francesc Reixach, clergue, fill de Francesc Reixach, apotecari de Girona, pren possessió del benefici de Santa Maria del claustre de la Seu fundat per Leonor Roca, 13 
desembre 1510. G-70 f. 254



Certificació de l’elecció feta pel capítol de la Seu de Pere Almar, canonge, i Pere Volta, prevere de capítol, com a obrers i receptors dels drets de fàbrica de la Seu, 12 maig 
1509. G-70 f. 255

El vicari general uneix la doma i el benefici de Sant Joan de la Bisbal per durant la vida d’Esteve Massot, 5 desembre 1516. G-70 f. 256
Pere Mató, prevere de Begur, insta la col·lació de la sagristia de Torrent, sufragània de Sant Feliu de Boada, vacant per òbit de Pau Climent, a presentació de Bernat Bofill, 
sagristà de Sant Feliu de Boada, 8 novembre 1516. G-70 f. 256v

Fra Francesc Albanell, abat de Sant Llorenç del Mont i cambrer de Sant Pere de Rodes, presenta Pere Ferrer, clergue i criat seu, per a la rectoria de Camallera, vacant per 
renúncia de Bartomeu Roger, el qual morí en el termini de 20 dies de la renúncia, 18 desembre 1513. G-70 f. 257

Bernat Castellar, claver de la Seu, confereix el benefici de Santa Anna de la mateixa seu, resignat per Francesc Carbonell, prevere, a Bernat Garrigues, prevere, 26 
setembre 1449. G-70 f. 257v

Martí Giberch, claver de la Seu, confereix el benefici de Santa Anna de la mateixa seu, vacant per òbit de Miquel Papi, prevere, a Miquel Alrà, beneficiat de la Seu, 30 
octubre 1515. G-70 f. 258

Antoni Mallol, claver de la Seu, confereix el benefici de Santa Anna de la mateixa seu, vacant per òbit de Llorenç Llorenç, a Guarí de Novelles, secretari del bisbe, 1475. G-70 f. 259

Certificació vidimus de possessòria del benefici de Santa Maria de Sant Andreu de Terri, permutat per Joan Coll, canonge de la Seu, a favor de Miquel Valls, prevere de 
Medinyà, 18 abril 1517. G-70 f. 259v

Certificació d’escriptura per la qual el vicari general uneix la doma i el benefici de Sant Pere de Medinyà, per durant la vida de Miquel Valls, clergue, 23 juliol 1483. G-70 f. 260v

El vicari general certifica per a la cancelleria papal que la rectoria de Santa Eulàlia Sacosta de Girona és taxada a 5 lliures bar., 28 abril 1516. G-70 f. 262
El vicari general uneix la doma de Palau [Surroca] de Terrades amb el benefici de la confraria de Sant Joan de la mateixa parròquia, per durant la vida de Joan Cassanya, 
prevere, 24 abril 1517. G-70 f. 262v

El vicari general confereix el benefici de l’hospital dels clergues de Girona, dit rectoria de Sant Pere, vacant per òbit de Joan Fabre, a Joan Campolier, prevere, familiar del 
bisbe, 10 setembre 1515. G-70 f. 263v

Certificació vidimus de la possessió presa del benefici anterior per Joan Campolier i d’un llibre antic de la cúria, intitulat Regestrum Apostolicum, on es contenen 
denunciacions de beneficis vacants, i deposicions testimonials sobre el referit hospital, de l’any 1365, 11 maig 1517. G-70 f. 264

Els pabordes de la confraria de Santa Maria de la Seu presenten Joan Vilamala, prevere, per al benefici de Sant Andreu, fundat per Pere de Bergadà, vacant per òbit de 
Pau Peraseca, 21 febrer 1517. G-70 f. 265v

El vicari general uneix la sagristia i el diaconil de Sant Dalmai per durant la vida de Pere Moner, coc de la Seu, 22 novembre 1517. G-70 f. 266v
El capítol de la Seu dispensa Pere Moner, canonge d’Urgell, de l’estatut militar, 28 abril 1508. G-70 f. 267
El vicari general uneix les rectories de Sant Martí de Llémena i de les Serres per durant la vida de Bartomeu Perramon, 28 octubre 1517. G-70 f. 267v
Jordi Sarriera, canonge de la Seu, paborde de Lloret, confereix la rectoria de Massanes, vacant per òbit de Pere Carbonell, a Pere de Cartellà, canonge de la Seu, nebot 
seu, 18 març 1517. G-70 f. 268v

El vicari general uneix els beneficis de Sant Miquel i de la Santa Creu de Palamós per durant la vida d’Antoni Soler, prevere, 22 desembre 1517. G-70 f. 269
Pere Hospital, prevere de capítol i sagristà segon de la Seu, presenta Joan Vilamala, prevere de Sant Esteve de Bas, per al benefici de Sant Andreu de la mateixa seu, 
vacant per òbit de Pere Pau Peraseca, el qual pren possessió, 23 agost 1517. G-70 f. 270

El bisbe confereix el benefici de Santa Maria de Peratallada, vacant per òbit d’Antoni de Bell-lloc, a Esteve Miquel Ferrer, prevere de Palafrugell, a presentació de Rafael de 
Bell-lloc, veí de Peratallada, 7 agost 1455. G-70 f. 271

El bisbe erigeix el benefici de la rectoria de la capella del Pilar de Pedret, amb 40 lliures de renda de la confraria, 8 març 1516. G-70 f. 272-273
El bisbe erigeix el tribunal o taula de Testaments i causes pies, 9 febrer 1517. G-70 f. 272bis-274

Rafael de Raset, canonge de la Seu, pren possessió del benefici segon dels sants Jordi i Dalmau de la Seu, vacant per òbit de Joan Castellet, clergue, 2 novembre 1515. G-70 f. 274

Gombau de Bell-lloc, prevere, permuta el benefici de Santa Maria de Peratallada amb Antoni de Bell-lloc, obtentor del diaconil de Maià, 24 març 1452. G-70 f. 275
Erecció de la causapia de Gabriel Mir, pagès de Torroella de Montgrí, 6 març 1518. G-70 f. 276-277



Tomàs Roca, mestre en arts i medicina, procurador del seu germà Pere Roca, prior comanador d’Ullà, confereix a Pere Fonollet, clergue de Calonge, un benefici porcioner 
de la mateixa església, vacant per òbit de Guillem Jaume, a 25 febrer 1517. G-70 f. 277

Narcís Altimir, beneficiat del Corpus a la Seu, atesos els seus deutes, cedeix els fruits del benefici als seus creditors, 31 desembre 1517. G-70 f. 278

El vicari general assigna a Antoni Borrell, beneficiat de Santa Maria de Castelló de 9 anys, el seu pare, Antoni Borrell, mercader de Castelló com a tutor, 29 maig 1518. G-70 f. 278v

Fra Nicolau, abat de Sant Pere de Galligants, confereix el benefici porcioner vacant per òbit de Roc Cateura, clergue, a Miquel Lloberes, clergue, 5 juliol 1517. G-70 f. 279v

Fra Nicolau, abat de Sant Pere de Galligants, confereix el benefici porcioner vacant per òbit de Bernat Ferrer, prevere, a Andreu Xoriguera, clergue, familiar seu, 13 
desembre 1509. G-70 f. 280

El vicari general confirma la col·lació del benefici porcioner de Sant Pere de Galligants, vacant per òbit de Galí Margarit, feta per l’abat Bernat a Pere de Terrades, clergue 
de Girona, 12 setembre 1517. G-70 f. 280v

Baldiri Pagès permuta la sagristia d’Ultramort amb Joan Sánchez, prevere de Pamplona, obtentor del diaconil de Sant Gregori, 28 març 1506. G-70 f. 281

Certificació de possessòria del benefici de Sant Andreu d’Ullà, vacant per òbit de Joan Camós, a favor de Baldiri Bas, a presentació dels confrares, 16 febrer 1518. G-70 f. 282

El bisbe comissiona Benet Finó per a les causes pies del bisbat, 28 novembre 1514. G-70 f. 282rv
Narcís Isern, prevere de capítol i stator del bisbe, que té unida la capellania de Gaüses, confereix la sagristia de Gaüses, vacant per òbit de Jaume Bassols, a Jordi Joan 
Sitjar, canonge de la Seu, 27 març 1517. G-70 f. 283v

El vicari general certifica a la cancelleria papal que la sagristia de Gaüses és peça única curada, a col·lació del stator del bisbe, 3 febrer 1519. G-70 f. 284
El vicari general certifica a la cancelleria papal, a instància d’Antoni Baldomar, clergue de Girona i capellà papal que el priorat de Santa Maria de l’Om és a col·lació de 
l’abat de Vilabertran, 6 maig 1519. G-70 f. 284v

Francesc Cases, clergue obtentor d’un sots-diaconil de la Seu que té unida la capellania de Vilafreser, confereix la rectoria d’aquest lloc, vacant per òbit d’Ameri Sala, a 
Damià Valls, 14 març 1517. G-70 f. 285

Juan Sánchez, clergue de Pamplona, beneficiat de Barcelona i rector d’Ultramort, permuta la rectoria amb Pere Carabús, clergue obtentor del benefici de Santa Maria de 
Puigpardines, 17 maig 1519. G-70 f. 285v

Narcís Trias, prevere, insta la col·lació de la rectoria de Sant Esteve de Llémena, vacant per òbit de Gaspar Cavaller, a presentació de Jaume de Sentmenat, canonge de la 
Seu, obtentor de la capellania del lloc, 11 agost 1519. G-70 f. 286

Bernardo de Muñoz, prior comanador de Sant Miquel de Fluvià, confereix el benefici de la capella de Sant Miquel de Ventalló, parròquia de Valveralla, vacant per òbit de 
Joan Mollet, a Antoni Salavert, clergue de Girona, 19 octubre 1518. G-70 f. 286v

Pere Romaguera, prevere, resigna el benefici de Sant Joan de la Bisbal, 8 abril 1519. G-70 f. 287v
Margarida, viuda de Francesc Miquel, donzell de la Bisbal, presenta el seu fill, Jaume Miquel, clergue, per al benefici anterior, 11 abril 1519. G-70 f. 288

Pere Gomis, ardiaca d’Empordà, confereix la doma de [la Cellera d’]Anglès, vacant per òbit de Miquel Ripoll, a Joan Puig, prevere de Solsona, 18 setembre 1519. G-70 f. 288v

El vicari general certifica a la cancelleria papal que la taxa del priorat de Sant Joan les Fonts és de 18 lliures, 8 octubre 1519. G-70 f. 289v
Margarida, viuda de Francesc Miquel, donzell de la Bisbal, presenta Jaume Miquel, clergue, per al benefici de Sant Joan de la Bisbal, 15 març 1519. G-70 f. 289v

Baldiri Bas, prevere d’Ullà, insta la col·lació del benefici de Sant Andreu d’Ullà, vacant per òbit de Joan de Camós, prevere, a presentació de la confraria, 1 febrer 1518. G-70 f. 290

Peronella, filla de Pere Joan Bruguera, esposa de Joan Serra, presenta Miquel Simon per al benefici de la capella de l’hospital d’Ordis, vacant per òbit de Bartomeu Vehí, 7 
juliol 1517. G-70 f. 291

Miquel Simon, permuta la rectoria de l’hospital d’Ordis amb Benet Finó, obtentor del diaconil de Sant Gregori, 20 juliol 1517. G-70 f. 291v

El vicari general certifica alguns extrems de la sentència donada per Lluís de Valtierra, auditor papal, sobre els beneficis fundats per Jaume Beuda, 12 novembre 1519. G-70 f. 292v-

El vicari general uneix les rectories de Taialà i Fontajau durant la vida de Jeroni Amat de Palou, que les obté per permuta feta amb Nicolau Galí, 26 desembre (1520) 1519. G-70 f. 293



El bisbe dona estatuts per a l’església de Santa Maria de Palamós, transcripció incompleta. G-70 f. 294
Certificació de lletres possessòries de la rectoria de Marenyà, vacant per òbit de Narcís Campins, conferida a Jaume Ferrer, prevere de capítol de la Seu, 29 setembre 
1519. G-70 f. 295

Certificació de lletres del concili de Tarragona de 1517, que contenen la butlla de Lleó X Regimini universalis ecclesiae contra els exempts (COED p 627) del concili V del 
Laterà. G-70 f. 296

El vicari general confereix el diaconil de Vallcanera, resignat per Joan Piquer àlias Cariñena, clergue de Saragossa, a Bartomeu Pou, sagristà de Vallcanera, 18 octubre 
1518. G-70 f. 298v

Certificació de possessòria del benefici de les Onze Mil verges d’Amer, vacant per òbit de Miquel Ripoll, conferit a Guerau Solà, prevere, amb inserció de la clàusula 
fundacional de 1386. G-70 f. 299

Bernat Sala, d’Arenys de Munt, presenta Salvador Comes, prevere, per al benefici dels sants Pere i Joan d’Arenys, vacant per òbit del cardenal Lluís del títol de Santa Maria 
in Cosmedin dit d’Aragó, 17 maig 1519. G-70 f. 300v

El vicari general certifica a la cancelleria papal que la rectoria de Marenyà és unida al diaconil i és a col·lació de la capellania, 20 setembre 1520. G-70 f. 301v
El capítol de la Seu dispensa de l’estatut Approbantes Lluís Gomar, Joan Llobet i Sebastià Camps, 7 juliol 1519. G-70 f. 302

Pere Ferrer, prevere de Camallera, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Jaume Puig, prevere, obtentor de la doma simple de Colomers, 31 gener 1520. G-70 f. 302

Pere Hospital, sagristà segon de la Seu, vicari general confereix el benefici de Sant Antoni d’Amer, permutat per Jaume Puig, sagristà de Colomers, a Pere Quintana, 
prevere, 11 desembre 1519. G-70 f. 302v

Joan Freus, clergue de Vilobí, insta la col·lació del benefici de Santa Maria de la Serreda, vacant per òbit de Pere Oria, a presentació de Joan Bret, ardiaca de la Selva, i 
Jordi Sarriera, obtentor del benefici de Santa Margarida de Vilobí, 9 febrer 1519. G-70 f. 303

Els procuradors de la universitat dels homes de Sant Cebrià de Vallalta funden el benefici de Santa Maria, 3 març 1518. G-70 f. 303
Els veïns de Sant Cebrià de Vallalta que s’enumeren fan procura per a l’anterior fundació, amb presentacions. G-70 f. 303bis
Certificació de possessòria de la rectoria d’Estanyol, permutada per Bernat Ribot, canonge de la Seu, a favor de Gabriel Coll, 16 gener 1531. G-70 f. 304
Jaume Pagès permuta la doma de Tordera amb Joan Balle, obtentor del diaconil de Sant Gregori, 2 febrer 1517. G-70 f. 305
Bernat de Foixà presenta Guillem Saguer, prevere, per al benefici de Santa Maria del castell de Foixà, vacant per òbit de Jaume Pagès, 11 març 1517. G-70 f. 305v
Certificació de mandat papal que erigeix 12 canongies presbiterals a la catedral, 28 octubre 1524. G-70 f. 306
Concòrdia entre els canonges de la Seu i els preveres de capítol sobre donar la pau a Jaume Ferrussola, stator del bisbe, 14 juny 1517. G-70 f. 308
Pere Ponç Escola, clergue, pren possessió del benefici de Sant Domènec de la Seu, 18 desembre 1520. G-70 f. 308v
Testimonial adreçada a la Rota, de que Pere Albert, canonge de la Seu, des de 1514 obté la rectoria d’Estanyol, 13 març 1521. G-70 f. 309

Beneta Gallart, clarissa de Vic, presenta Bartomeu Roig, clergue, per al benefici de Sant Antoni de Sant Feliu de Guíxols, vacant per òbit de Pere Roig, 7 setembre 1520. G-70 f. 309v

Certificació de la possessòria de 1507 que confereix la rectoria de Santa Llogaia de Terri, vacant per òbit de Bartomeu Vila, a Pere Guixeres, prevere, 24 abril 1521. G-70 f. 310v

Els confrares de Santa Maria de Palafrugell presenten Pere Mascort, prevere, per al seu benefici, 14 desembre 1520. G-70 f. 311v
Caterina, filla de Miquel Boera, de Cadaqués, presenta Joan Pujol, per al benefici fundat per Joan Mateu a Sant Feliu de Guíxols, 2 octubre 1520. G-70 f. 312v
El capítol de la Seu confereix la canongia vacant per òbit de Jordi Joan de Sitjar a Rafael Llàtzer de Sitjar, 17 setembre 1521. G-70 f. 313
El vicari general uneix la sagristia i la doma de Sant Joan ses Closes per durant la vida de Pere Antoni Marc, 13 octubre 1521. G-70 f. 314
Leonor, viuda de Gabriel Fullà i filla de Bernat Ricart, presenta Salvi Rupit, canonge de la Seu, per al benefici de Sant Narcís de Sant Feliu de Girona, vacant per òbit de 
Francesc Llorens, 6 agost 1494. G-70 f. 315

Francesc Escales, clergue, insta la col·lació del benefici de Sant Narcís de Sant Feliu de Girona, vacant per òbit de Guerau Vilosa, clergue, a presentació dels tutors de 
Rafael Escales, 24 novembre 1517. G-70 f. 316

Antoni Bassols, prevere de Girona, insta la col·lació del benefici de Sant Medir de Llorà, vacant per òbit de Pere Jaume Peradalta, a presentació de Joan Peradalta, pagès 
de Llorà, 12 gener 1518. G-70 f. 317



El capítol de la Seu dispensa Guerau Marquet, clergue de Barcelona, de l’estatut militar, 4 novembre 1521. G-70 f. 318
Bernardí Espolla, veí de Bàscara, diposita a la Seu 60 sous per la redempció dels mals usos del mas Espolla, 3 juny 1516. G-70 f. 318v
Jaume Roca, clergue de Girona, permuta una canongia de la Seu obtinguda per concessió papal amb Guerau Solà, obtentor del benefici de la doma d’Ultramort, de Santa 
Maria de la capella del sagristà major, i de Santa Maria del castell de Begur, 11 desembre 1521. G-70 f. 318v

El capítol de la Seu dispensa Guerau Solà de l’estatut militar, 9 desembre 1521. G-70 f. 321v
El capítol de la Seu dispensa Joan Poses, beneficiat de Sant Feliu de Girona, de l’estatut militar, 25 novembre 1521. G-70 f. 322
Joan Poses, prevere, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Pere Roca, obtentor de l’ardiaconat de Besalú, 29 novembre 1521. G-70 f. 322v

El vicari general confereix la rectoria de Quart, permutada per Lluís Figueres, clergue de Barcelona, a Gabriel Alguer, prevere de Barcelona, 23 desembre 1513. G-70 f. 323v

El capítol de la Seu dispensa Gabriel Joan, clergue de Corçà, de l’estatut militar, 25 novembre 1521. G-70 f. 323v
Pere Riba, prevere de Monells, insta la col·lació del benefici de Sant Antoni de la Bisbal, vacant per òbit de Pere Terrobia, canonge de Barcelona, a presentació dels hereus 
de Guerau Guardiola àlias Corredor, blanquer de Castelló, 18 desembre 1520. G-70 f. 324

Bernat Ferrer, pagès de Fortià, presenta Gabriel Cabanes, clergue, per al benefici dels sants Pere i Andreu de Vila-sacra, vacant per òbit de Jordi Joan de Sitjar, 3 octubre 
1521. G-70 f. 324v

El capitol de la Seu dispensa de l’estatut Approbantes Antoni Domènec, beneficiat de la Seu i Nicolau Domènec, clergue del Mercadal, 3 març 1522. G-70 f. 325
El capítol de la Seu dispensa Miquel Traver, prevere, de l’estatut militar, 3 març 1522. G-70 f. 325v
Jaume Miquel, clergue, permuta una canongia de la Seu amb Miquel Traver, 12 març 1522. G-70 f. 326
Antoni Prats, paborde de l’Almoina, que havia presentat per al benefici de Sant Joan de la Seu, vacant per òbit de Rafael Entreserra, modifica la presentació a favor 
d’Antoni Perich, clergue de Celrà, 3 juliol 1521. G-70 f. 327

El vicari general uneix els beneficis de Santa Caterina i de Sant Esteve de Santa Maria de Castelló per durant la vida de Guerau Torrent, 25 desembre 1520. G-70 f. 328

Pere Seguer permuta el benefici de Santa Caterina de Santa Maria de Castelló amb Guerau Torrent, clergue, obtentor del diaconil de Sant Gregori, 30 maig 1503. G-70 f. 329

Llorenç Masjoan, rector de Camprodon, presenta Bernat Alemany, clergue, per al benefici de Santa Maria de Camprodon fundat per Simó d’Abella, vacant per òbit de 
Joan Coll, canonge de la Seu, 29 gener 1519. G-70 f. 329v

Alfons de Mur permuta una canongia de la Seu amb Antoni Prats, paborde de l’Almoina, obtentor del benefici de Santa Magdalena de Vulpellac, 29 abril 1522. G-70 f. 330

El vicari general uneix la sagristia i la doma de Sant Joan ses Closes per durant la vida de Joan Martí, prevere, 11 maig 1522. G-70 f. 331
Francesc Bofill, prevere de capítol de la Seu, promet obediència al mateix capítol, 20 setembre 1518. G-70 f. 332
Certificació de constitució capitular sobre les obligacions dels preveres de capítol a les celebracions, continguda al Liber capituli de la Seu. G-70 f. 332v
Certificació de constitució semblant. G-70 f. 335
El bisbe nomena fiscal Pere Sunyer, 2 setembre 1522. G-70 f. 338
El bisbe nomena fiscal Miquel Vilallonga, 4 setembre 1522. G-70 f. 339v

Pere Sabater, de Calonge, presenta Jaume Sabater, clergue, fill seu, per al benefici de Sant Antoni de Palamós, vacant per òbit de Pere Paró, 4 agost 1522. G-70 f. 339v

Certificació d’un text de la consueta de la Seu sobre les obligacions dels dotze nous canonges, abans preveres de capítol de la Seu, el dia de Nadal. G-70 f. 340
Francesc Gener, prevere, permuta el benefici de Sant Narcís de Sant Feliu de Girona amb Francesc Espinalt, prevere, obtentor del diaconil de Sant Miquel de Pera, 14 abril 
1447. G-70 f. 341

El capítol de la Seu dispensa Sebastià Bret, clergue, de l’estatut militar, 25 novembre 1521. G-70 f. 342
El vicari general aprova la presentació del benefici de Santa Maria de la confraria de Palafrugell, vacant per òbit de Pere Sagrera, a favor de Pere Girona, prevere, 10 gener 
1523. G-70 f. 342



Certificació de butlla papal que autoritza l’abat Miquel Sampsó, de Breda, a disposar en testament d’alguns béns, 1504, i del testament del mateix abat, que funda un 
benefici a la capella de Santa Margarida del seu monestir, 1508. G-70 f. 342v

El capítol de la Seu dispensa Lluís Gomar, canonge de Sant Feliu de Girona, de l’estatut militar, 3 gener 1523. G-70 f. 344
Certificació del Liber turni capituli, amb col·lacions de 1518-1522 fetes per canonges. G-70 f. 344v
El capítol de la Seu confereix una canongia vacant per òbit de Bernat Ribot, a Lluís Ximenis, canonge de Barcelona, 6 març 1523. G-70 f. 346v
Francesc Ullastre, clergue de Cruïlles, insta la col·lació del benefici de Sant Antoni de la Bisbal, vacant per òbit de Pere Torrobia, canonge de la Seu, a presentació del tutor 
de Joan Guardiola, de Castelló, 26 febrer 1521. G-70 f. 347v

Bernat Esteve, pagès de Celrà, propietari de la borda Bufart, presenta Antoni Domènec, clergue, per al benefici de Sant Antoni de Celrà, vacant per òbit de Martí Bertran 
de la Sala, 15 desembre 1522. G-70 f. 348

El vicari general aprova la presentació del benefici de Santa Maria de la Pietat de Sant Feliu de Guíxols, vacant per òbit de Narcís Alsina, a favor de Joan Pujol, 10 maig 
1522. G-70 f. 348v

Joan de Bell-lloc, paborde de Castelló de la Seu, confereix la rectoria de Garrigàs, vacant per òbit de Joan Martí, a Guillem Guerau, prevere de Cadaqués, 8 gener 1522. G-70 f. 348v

El bisbe autoritza els beneficiats de la Seu a reunir-se, 8 juny 1523. G-70 f. 349
Vidimus del testament de Guillem Serra, beneficiat de la Seu de Barcelona, fill de Pere Serradevall, de Puigpardines, que llega 300 lliures al benefici de Sant Jaume de 
Puigpardines, i funda un benefici a invocació de Sant Nicolau a la Seu de Barcelona, 20 maig 1444. G-70 f. 350-358
Certificació de possessòria del benefici de Santa Maria de Vilabertran fundat per en Orvai, vacant per òbit de Bernat Pagès, a favor de Miquel Pagès, beneficiat de la Seu 
de Girona, a presentació d’Eufrosina, viuda de Francesc Net, ciutadà de Girona, i de Miquela, esposa de Miquel Sitjar, escrivent de Girona, 1457; d’una altra semblant, en 
vacar el benefici per òbit de Bernat Eres, a favor de Miquel Benet Sitjar, 1521, i d’una anàloga, de l’any 1469, en vacar el benefici per resignació de Joan Pagès, a favor 
d’Antoni Ferrer.

G-70 f. 358

El capítol de la Seu dispensa Antoni Massanet de l’estatut militar, 3 juliol 1523. G-70 f. 360

Pere Llobet, prevere de capítol de la Seu, permuta la capellania de Sant Feliu de Pallerols amb Joan Llobet, obtentor de la capellania de Sant Aniol, 12 agost 1517. G-70 f. 360v

Pere Llobet permuta la capellania de Sant Aniol amb Joan Llobet, obtentor de la capellania de Sant Feliu de Pallerols, 5 juliol 1518. G-70 f. 361
El capítol de la Seu dispensa Lluís Ximenis, canonge de Barcelona, de l’estatut militar, 6 març 1523. G-70 f. 361v
Francesc Llobet, clergue, insta la col·lació del benefici de Sant Antoni d’Hostalric, vacant per òbit d’Antoni Joher, a presentació de Blanca, esposa d’Antoni Noguera àlias 
Rossell, pagès de Vallmanya, 15 maig 1523. G-70 f. 361v

El bisbe, atesa l’absència de l’abat Joan de Vilabertran, nomena vicari de la casa Joan Seguí, 29 juliol 1523. G-70 f. 362
Petronila, esposa de Francesc Joan Serra, mercader de Girona, i filla de Pere Joan Bruguera, presenta Guerau Cruquella, prevere, per al primer benefici del col·legi d’en 
Beuda, vacant per òbit de Miquel Colomer, 4 setembre 1523; a continuació, presentació semblant de 6 octubre 1523. G-70 f. 363

Rafael Llàtzer de Sitjar, clergue, permuta una canongia de la Seu amb Francesc de Vallgornera, obtentor del diaconil de Sant Gregori, 11 desembre 1523. G-70 f. 364

El vicari general confereix el benefici de Sant Antoni de Sant Feliu de Guíxols, vacant durant 20 mesos, a Antoni Oliu, prevere de Blanes, 4 novembre 1523. G-70 f. 365

El vicari general confereix el benefici de Sant Antoni d’Hostalric, vacant durant tres anys, a Francesc Llobet, prevere, 26 gener 1524. G-70 f. 365
El vicari general aprova la presentació de Vicenç Darder per al benefici de Sant Antoni de Sant Feliu de Guíxols, 5 gener 1524. G-70 f. 365v
El vicari general confereix l’ardiaconat de la Selva, vacant per òbit de Joan Bret, a Just Peris, canonge de la Seu, 13 març 1524. G-70 f. 366
Joan Bertran, sagristà d’Ullastret, presenta Pere Mercader, clergue, per al diaconil d’Ullastret, vacant per òbit de Pere Begur, 17 juny 1519. G-70 f. 367
Certificació de butlla de 1517, que trasllada quatre comensalies fundades per bisbes de Girona a l’altar de Santa Magdalena de la Seu. G-70 f. 367v
Baldiri Esteve, clergue de Valveralla, insta la col·lació del benefici de Santa Maria de Torroella de Montgrí, vacant per òbit de Miquel Gerro, a presentació de Francesc 
Esteve, 25 març 1524. G-70 f. 368

El vicari general aprova la presentació de Guerau Cruquella, prevere, al benefici de Santa Maria de la casa de les dones de l’hospital de Girona, vacant per òbit de Miquel 
Colomer, 3 març 1524. G-70 f. 368v



Francesc Massanet, pagès de Torroella de Montgrí, presenta Antic Miquel, clergue, per al benefici de Sant Joan de Torroella de Montgrí, vacant per òbit de Bartomeu 
Massanet, 23 setembre 1523. G-70 f. 369

Caterina, esposa de Segimon Darder àlias Olius de Caldes de Malavella, presenta Miquel Aluart, prevere, per al benefici de Santa Maria de Calonge, vacant per òbit de 
Joan Albert, 10 juliol 1524. G-70 f. 39v

El vicari general aprova la presentació de Baldiri Esteve, clergue, per al benefici de Santa Maria de Torroella de Montgrí fundat per Sibil·la de Pou, vacant per òbit de 
Miquel Gerro, 8 juliol 1524. G-70 f. 370v

Certificació vidimus de butlla papal, que, a querella d’Antoni, cardenal de Sant Crisògon, excomunica els depredadors de béns de Sant Pere de Rodes, 1455. G-70 f. 371

Joan Verdú, prevere de Solsona, permuta la doma de Sant Genís de Palafolls, amb Miquel García, prevere de Lleida, obtentor del diaconil de Sant Gregori, 21 març 1524. G-70 f. 372v

El capítol de la Seu confereix l’ofici de mestre de cant, vacant per òbit de Baldiri Foraster, a Pere Truyols, 10 setembre 1516. G-70 f. 373v-374v

Vidimus de possessòria de la sagristia de Sant Martí Vell, vacant per òbit de Guillem Brosses, a favor de Domènec Gallego, clergue familiar del bisbe, 5 setembre 1522. G-70 f. 374v

Guillem Brosses, sagristà de Sant Martí Vell, permuta la sagristia amb Joan Brosses, prevere de Rellac, bisbat de Tulle, obtentor del diaconil de Sant Gregori, 30 octubre 
1522. G-70 f. 375v

Miquel Portes, beneficiat de la Seu, i Francesc Escolà, mercader de Girona, marmessors de Gabriel Portes, canonge de Sant Feliu de Girona, doten un benefici a invocació 
de l’Anunciació en aquesta església, de patronat del mas Vidal d’Ullastret, 24 desembre 1522. G-70 f. 376-379

El vicari general confereix l’anterior benefici a Joan Boris, prevere de Castelló, 24 desembre 1522. G-70 f. 379

El vicari general aprova la presentació de Miquel Vinyavella per al benefici de Sant Antoni de la Bisbal, feta per Baldiri Soliveres, de Castelló, 14 desembre 1524. G-70 f. 380

Pere Ferrer, prevere de Camallera, insta la col·lació del benefici de Sant Joan de Peralada, vacant per òbit de Rafael Vilar, a presentació de Caterina, esposa de Gaspar 
Coma àlias Geli, de Llampaies, 19 juliol 1521. G-70 f. 380v

Joana, viuda de Francesc Asani, de Molló, presenta Joan Mercer, canonge de la Seu, per al benefici de Sant Tomàs de Molló, vacant per òbit de Joan Coll, canonge de la 
Seu, 5 novembre 1518. G-70 f. 381

Francesc de Jafre permuta la rectoria de Tregorà i dos beneficis de Santa Magdalena de Peralada fundats per Bord Fabre amb Baldiri Bas, prevere, obtentor del benefici 
del diaconil de Sant Gregori, 27 juliol 1524. G-70 f. 382

Vidimus de possessòria de la rectoria de Tregorà a favor de Baldiri Bas. G-70 f. 383
Miquel Estarriola, prevere, insta la col·lació del benefici de Santa Maria de la Font de Fontcoberta, vacant per òbit de Joan Agustí, a presentació de confrares de Banyoles, 
Fontcoberta, Usall, Centenys, Crespià i Segueró, 8 abril 1524. G-70 f. 384

Miquel Vinyavella, prevere, insta la col·lació del benefici dels sants Antoni i Llorenç de la Bisbal, vacant per òbit de Pere Torrobia, a presentació de Joan Corredor, de 
Castelló, 5 desembre 1520. G-70 f. 385

Ramon Portes, prevere, permuta el benefici de la Trinitat de Sant Feliu de Girona amb Bernat Ribot, canonge de la Seu, obtentor del diaconil de Viladamí, 19 juny 1510. G-70 f. 385v

Bernat Ribot, canonge de la Seu, permuta el benefici de la Trinitat de Sant Feliu de Girona amb Pere Castelló, clergue de la Tallada, obtentor del diaconil de Sant Gregori, 
23 desembre 1521. G-70 f. 386

Ramon Portes, prevere, insta la col·lació del benefici de la Trinitat de Sant Feliu de Girona, vacant per òbit de Pere Castelló, prevere, a presentació de Francesc Castelló, de 
la Tallada, 2 maig 1473. G-70 f. 387

Pere Martorell, beneficiat de la Seu de Tarragona, i Petronila, filla de Pere Burgués, presenten Bartomeu Brescó, beneficiat de la Seu, per al benefici de l’hospital d’Ordis 
fundat per Jaume Beuda, vacant per remoció d’Antoni Vehí, 15 maig 1488. G-70 f. 387v

Miquel Agustí, obtentor del benefici de Sant Joan de Vilatenim, presenta Ponç Pasqual, prevere, per al benefici de Santa Maria de Vilatenim, vacant per òbit de Joan 
Agustí, 15 març 1524. G-70 f. 388

Certificació vidimus de la fundació del benefici de Sant Tomàs de Setcases i de certes possessòries del mateix. G-70 f. 389-392

Narcís Altimir, obtentor del benefici del Corpus de la Seu, insta a Joan Estrac, paraire de Girona el consentiment per permutar amb Gabriel Guinau, 21 març 1523. G-70 f. 392



Jaume Ballia àlias Tor, de Torroella de Montgrí, presenta Ponç Tor, clergue, per al benefici de Sant Miquel de Torroella, vacant per òbit de Joan Jordà, 8 octubre 1524. G-70 f. 392v

Joan Robador, prevere de Llers, insta la col·lació del benefici de Sant Miquel de Llers, vacant per òbit de Pere Comte, a presentació dels cònsols de la universitat, 22 agost 
1522. G-70 f. 393

El vicari general nomena Jeroni Albanell, jurista de Barcelona, tutor de Pere Brodador, clergue menor d’edat, 2 juliol 1524. G-70 f. 393v
El vicari general certifica els beneficis que hi ha a la Seu de Girona i qui els confereix, en interès de Gabriel Camp, abat de Serrateix, 10 octubre 1525. G-70 f. 396
Certificació semblant sobre els preveres de capítol, 20 octubre 1525. G-70 f. 397
Francesc de Vallgornera permuta una canongia de la Seu amb Esteve Ginesta, obtentor del benefici de Sant Joan de Llançà, 12 juliol 1525. G-70 f. 397v
Pere Bagueny insta la col·lació del benefici de Santa Maria primer de la confraria de la Seu, vacant per òbit de Joan Martí Bertran de la Sala, i renunciat per un altre 
presentat, 6 febrer 1523. G-70 f. 398v

El capítol de la Seu dispensa de l’estatut militar Esteve Ginesta, 11 juliol 1525. G-70 f. 399
El vicari general assigna a Miquel de Santdionís, clergue de 12 anys, fill de Dalmau Marçal de Santdionís, donzell de Bordils, Joan Mercer, canonge de la Seu, com a tutor, 
21 gener 1525. G-70 f. 398v

Bartomeu Margall insta la col·lació del benefici de la confraria de Santa Maria i Sant Jaume d’Avinyonet, vacant per òbit d’Antoni Duran, 6 novembre 1525. G-70 f. 400

El vicari general confirma el benefici de Santa Anna de la Seu, vacant per òbit de Miquel Codina, a Pere Servià, prevere de Sant Feliu de Girona, 22 maig 1522. G-70 f. 400v

Joan Francesc Ferrer, clergue de Nàpols, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Climent Prat, prevere, obtentor del benefici de Sant Andreu de la Seu, 27 juliol 1524. G-70 f. 401v

Certificació vidimus d’una expectativa concedida pel papa a Miquel Pou, criat del bisbe Bernardí de Casale, 1525. G-70 f. 402v
Els pabordes de Santa Anna d’Argelaguer presenten Dimes Olius per al seu benefici, vacant per òbit de Pere Roig, 24 abril 1525. G-70 f. 404v
Nova presentació de Dimes Olius per al mateix benefici, 9 maig 1525. G-70 f. 406
Dimes Olius insta la col·lació del benefici de Sant Esteve del monestir de Camprodon, vacant per òbit d’Antoni Goy, prevere, a presentació de Joan Pere Coll, de Maçanet 
de Cabrenys, 15 març 1525. G-70 f. 406v

El vicari general fa procura a Joan Pagès, prevere de Sant Jordi Desvalls, per aplegar llegats per bé d’ànima, 3 desembre 1524. G-70 f. 407

Certificació vidimus de lletres d’Antoni Pucci, sots-degà de la Seu de Florència, legat papal al rei Manuel de Portugal, que concedeix exempció a Antoni Goy, prevere, 1514. G-70 f. 408

Jaume Ros, de Sant Mateu de Diana, dota el benefici de Sant Joan Baptista a l’església parroquial de Sant Jordi Desvalls, 18 juny 1523. G-70 f. 409v-414
Joan Miret, prevere de Blanes, insta la col·lació del benefici de Santa Maria del Mar de Torroella de Montgrí, vacant per òbit de Bartomeu Massanet, a presentació de 
Dalmau Sotera, cambrer del monestir d’Amer, 25 agost 1523. G-70 f. 415

Bernat Vilallonga, prevere de Blanes, permuta el diaconil de Sant Gregori amb altre Bernat Vilallonga, obtentor de la rectoria de Saus, 8 agost 1524. G-70 f. 415v
Joan Marcer, canonge, Guerau Oló, beneficiat i Joan Moler, mercader, pabordes de la confraria de Santa Maria de la Seu, insten als confrares més antics que no presentin 
el benefici segon de la confraria de la mateixa seu, 29 novembre 1521. G-70 f. 415v

Els pabordes dits presenten Miquel Franc, prevere, per al benefici segon de la confraria, dit de Sant Tomàs, vacant per òbit de Martí Oliver, 29 novembre 1521. G-70 f. 415v

Francesc Comte, clergue, insta la col·lació del benefici de Sant Miquel de Calonge, vacant per òbit de Pere Comte, prevere, a presentació de Isabel de Cardona i de 
Requesens, viuda de Ramon de Cardona, comtessa de Palamós, 7 octubre 1525. G-70 f. 416v

El vicari general assigna a Josep Carol, clergue de 12 anys, obtentor del benefici dels sants Pere i Pau de la Seu, el seu pare, Rafael Carol com a curador, 9 gener 1526. G-70 f. 417

Baldiri Soliveres, prevere, insta la col·lació del benefici de Sant Antoni de la Bisbal, vacant per òbit de Pere Torrobia, canonge de la Seu, a presentació de Joan Corredor 
àlias Guardiola, 12 desembre 1520. G-70 f. 418v

Esteve de Port, prevere de Santa Maria d’Arles, resigna el seu dret a la sagristia de Maià en favor de Pere Servià, 28 juny 1525. G-70 f. 419



Joan Comes, prevere, insta la col·lació del benefici de Sant Antoni dels carnissers de Castelló, vacant per òbit de Pere Joan Pol, a presentació dels pabordes de la confraria, 
14 maig 1525. G-70 f. 419v

Domingo Gallego arrenda la sagristia de Sant Martí Vell a Miquel Ginesta, prevere, per 11 lliures, 27 abril 1523. G-70 f. 420
Francesc de Soldevila, abat de Sant Feliu de Girona, presenta Baldiri Avinyó, sagristà de la mateixa església resident a Roma, per al diaconil de la refectoria de la seva 
església, vacant per òbit de Bartomeu Fuyrac, 15 juliol 1526. G-70 f. 421v

Miquel Amat pren possessió del benefici de Sant Esteve de la Seu, 30 agost 1527. G-70 f. 422
El capítol de la Seu dispensa Sebastià Mir, rector de Sords, perquè pugui precedir els beneficiats en les processons mentre obtindrà alguna pabordia de la Seu, 30 
desembre 1526. G-70 f. 423

El vicari general nomena tutor de Jordi Joan ça Torra, beneficiat de la Seu de set anys, Rafael Torra, ciutadà de Girona, 5 setembre 1526. G-70 f. 423v
Certificació vidimus d’una ordinació feta pel capítol de la Seu sobre la pabordia d’Aro. G-70 f. 425

Certificació vidimus d’un acte passat davant el vicari general de Narbona pel que Joan Ribes, mercader de Palamós lliura lletres de Domènec de Buoninsegna. G-70 f. 426

Pere Llobet, vicari general, nomena procurador de les ànimes i causes pies Jaume Ferrussola, 25 octubre 1519. Semblant s’expedí a Quirze Riera, beneficiat de Sant Feliu 
de Girona. G-70 f. 427v-428v

Certificació vidimus d’ordinacions de l’Almoina del Pa de la Seu. G-70 f. 428v
El vicari general revoca la tutoria de Jaume Martorell, conferida a Bartomeu Pou, 10 octubre 1526. G-70 f. 429v
El vicari general confereix en virtut de sentència a Rafael Ferrer el benefici de Sant Jaume de Puigpardines, 17 novembre 1524. G-70 f. 430
Els pabordes de la confraria de Sant Pere d’Ordis presenten Joan Olivet, clergue, per al seu benefici, vacant per òbit d’Antoni Vilar, 20 abri 1526, amb acceptació de la 
presentació f 431v. G-70 f. 430v

Lluís Ximenez, permuta una canongia de la Seu amb Llàtzer de Margarit, obtentor de la capellania de Torroella de Fluvià, 17 gener 1527. G-70 f. 432
El vicari general confereix el benefici de Sant Jaume de Puigpardines, permutat per Rafael Ferrer, a Sebastià Ferrussola, clergue, 28 febrer 1527. G-70 f. 433v
El vicari general uneix la sagristia i la doma de Begudà per la vida de Guerau la Riba, prevere, 19 març 1527. G-70 f. 434

El vicari general assigna rendes del benefici de Sant Pere de les Eres d’Argelaguer a fi que se celebrin dues misses setmanals a la capella del Guilar, 1352. G-70 f. 435

Els marmessors de Margarida Vilar, de Porqueres, doten una missa matinal a aquest lloc amb un capital de 55 lliures, 2 abril 1527. G-70 f. 436-438v
El capítol de la Seu dispensa Joan Pujol, prevere de l’estatut militar, 6 abril 1527. G-70 f. 438v
Miquel d’Agullana permuta una canongia i la cabiscolia mitjana de la Seu amb Joan Pujol, obtentor de la capellania de Lluçà, 21 maig 1527. G-70 f. 439v
Martirià Giberch, claver de la Seu, insta la col·lació del benefici de Sant Miquel de Madremanya, vacant per òbit d’Esteve Massot, a presentació dels pabordes de la 
confraria, 31 març 1527. G-70 f. 441

Lluís Gomar assegura amb fermances la pabordia de Juliol de la Seu, 3 agost 1527. G-70 f. 442

Certificació vidimus de la possessòria de la doma d’Ultramort, resignada per Pere de Cartellà, canonge de la Seu, a favor d’Aleix de Mir, beneficiat de la Seu, 1526. G-70 f. 442v

Jaume Frugell, clergue, insta la col·lació de la rectoria de Serra, vacant per òbit de Miquel Vinyavella, a presentació de Lluís Gomar, canonge de la Seu, 5 agost 1527. G-70 f. 443v

Certificació vidimus de col·lació papal de l’abadia de Sant Pere de Besalú, vacant per òbit de Jeroni Remolins, a favor de Didac de Olmeda, clergue d’Urgell, 1527. G-70 f. 444

Llàtzer de Margarit permuta una canongia de la Seu amb Baldiri Terrats, obtentor del diaconil de Sant Feliu de Girona, 3 gener 1528. G-70 f. 445
Just Peris, vicari general, nomena procurador de causes pies Ponç Matamala, 12 novembre 1527. Semblant s’expedí a Andreu Ximenis i a Joan Costa. G-70 f. 446
El vicari general accepta la presentació de Martirià Giberch per al benefici de Sant Miquel de Madremanya, 2 maig 1526. G-70 f. 447v
Pere Abrich, canonge de la Seu, presenta Antoni Torra, clergue, per al benefici de Santa Maria de Casavells, vacant per òbit de Miquel Coll, 9 gener 1522. G-70 f. 448
Dimas Oms, prevere de Besalú, insta la col·lació del benefici de Sant Miquel de Sant Pere de Galligants, vacant per òbit de Jaume Barrot, a presentació de Miquela Renart, 
de Queixàs, 31 gener 1528. G-70 f. 448v



Jaume Cerdà, clergue, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Bernat Cerdà, clergue, obtentor del benefici de la Santa Creu de Sant Feliu de Girona, 13 juliol 1525. G-70 f. 449

El vicari general Just Peris uneix la rectoria de la Jonquera amb l’església de Sant Miquel de Solans, que té 12 lliures de renda, 30 setembre 1528. G-70 f. 450
Sebastià Ferrussola, domer de Montagut, dota el benefici de Sant Sebastià a la capella d’aquest nom de Montagut, 18 agost 1528. G-70 f. 450v-454v
Fortià Casals, prevere, insta la col·lació del benefici de Sant Blai de Vila-sacra, vacant per òbit d’Esteve Baroncell, a presentació dels pabordes de la confraria, 24 setembre 
1528. G-70 f. 455

El capítol de la Seu dispensa Joan Vivet de l’estatut militar, 29 juliol 1525. G-70 f. 455v
El capítol de la Seu confereix la canongia vacant per òbit de Jaume de Santceloni a Joan Vivet, clergue, 21 octubre 1528. G-70 f. 456
Testament de Sebastià Ferrussola, domer de Cabirol a Montagut, que funda un benefici a la capella de Sant Sebastià de la parròquia, 24 març 1524. G-70 f. 457-461
El capítol de la Seu dispensa Baldiri Avinyó de l’estatut militar, 14 novembre 1528. G-70 f. 461
Pere Lleal, rector de Fellines, declara haver cantat l’Evangeli abans de ser diaca i rep absolució d’irregularitat, 19 novembre 1528. G-70 f. 461v
Francesca, viuda de Gaspar Hospital àlias Moré, de Corçà, presenta Germà Moré, clergue, per al benefici de Sant Jaume de Corçà, vacant per òbit de Jeroni Coll, 8 maig 
1529. G-70 f. 462

Certificació de la butlla que declara que els que es confessen des del primer dia de quaresma fins a l’octava de Pasqua satisfan l’obligació, 1526. G-70 f. 462v
El bisbe confereix un dels canonicats presbiterals, vacant per òbit de Lluís Gomar, a Joan Peris, clergue de Tortosa, 31 juliol 1529. G-70 f. 463
Els pagesos que s’enumeren presenten Salvador Boig àlias Coral, clergue de Caldes de Malavella, per al benefici de Santa Maria de la Pietat de Sant Genís de Palafolls, 
vacant per òbit de Jaume Reixac, 21 abril 1529. G-70 f. 464v

Certificació de constitució provincial del 1331. G-70 f. 165
Jaume Tagell permuta el diaconil de Sant Gregori amb Jaume Ferrer, obtentor del benefici de Sant Esteve de Sant Feliu de Girona, 30 setembre 1527. G-70 f. 465v
Pere de Santgermà, clergue de Setcases, insta la col·lació del benefici de Santa Maria de Setcases, vacant per òbit de Narcís Carbonell, a presentació dels feligresos que 
s’enumeren, 16 octubre 1529. G-70 f. 466

Bartomeu Pou pren possessió de la sagristia mitjana de la Seu, 26 desembre 1530. G-70 f. 466v
Antoni Joan Pal renuncia els drets que pogués tenir a la coma de Santa Maria de Castelló en favor d’Antoni Avinyó, 5 gener 1530. G-70 f. 467
Certificació vidimus de possessòria del benefici de Sant Miquel de Maçanet de la Selva, vacant per permuta de Rafael Masferrer a favor de Martí Joan de Foixà, 2 febrer 
1529. G-70 f. 467v

El vicari general dóna a Galceran des Bac, clergue de 14 anys, el seu pare, Pere des Bac, senyor del castell d’Orriols, com a curador, 4 març 1530. G-70 f. 468v
El capítol de la Seu confereix una canongia, vacant per òbit d’Esteve Ginesta, a Melcior de Boil, 4 juny 1530. G-70 f. 470

Certificació de possessòria del benefici de Sant Llorenç de Llagostera, vacant per òbit de Guerau Puig, a favor de Guerau Serra, clergue de Santa Cristina d’Aro, 1507. G-70 f. 471

Certificació de possessòria del mateix benefici, vacant per òbit de Narcís Carles, a favor de Joan Homs, 10 abril 1530. G-70 f. 471v
Joan Puig, clergue de Figueres, revoca la tutoria d’Esteve Puig, jurista de la mateixa vila, (transcripció parcial). G-70 f. 472
El vicari general confereix la capellania de Sales, vacant per òbit de Joan Bou, a Pere Massaguer, clergue, 13 abril 1530. G-70 f. 472v
El vicari general assigna a Joan Antoni Puig, clergue de Figueres menor de 14 anys, la tutoria del seu pare, Pere Puig 22 setembre 1530. G-70 f. 473
El capítol de la Seu dispensa Narcís Reig de l’estatut militar, 28 febrer 1530. G-70 f. 473v

Guerau Marquet, clergue, permuta una canongia de la Seu amb Narcís Reig, obtentor del benefici segon dels sants Jordi i Dalmau de la Seu, 28 febrer 1530. G-70 f. 474

Diverses persones que s’enumeren presenten Antic Miquel Camps per al benefici de Sant Joan de Torroella de Montgrí, vacant per òbit de Baldiri Bas, 20 maig 1530. G-70 f. 475

Certificació de possessòria de la clau de Tordera, permutada per Miquel Dalmau, a favor de Pere Pradells, 1524. G-70 f. 475v
El bisbe confereix un dels beneficis comensals del bisbe, vacant per òbit de Llorenç Arbonés, a Joan de Castro, familiar seu, 12 gener 1530. G-70 f. 476
El bisbe declara certs punts de les ordinacions de l’església de Peralada (TC), 7 març 1531. G-70 f. 477v-478



Pere Massaguer, clergue, insta la col·lació del benefici de Santa Pellaia d’aquesta parroquial, vacant per òbit de Bartomeu Tecola, a presentació de Miquel Sampsó, abat 
de Breda, 26 novembre 1530. G-70 f. 478

Certificació de possessòria de la rectoria de Saus, permutada per Bernat Vilallonga, prevere, a favor d’un altre Bernat Vilallonga, beneficiat de Sant Feliu de Girona, 1524. G-70 f. 478v

Els marmessors de Bartomeu Gonsalba, sagristà de Capmany, institueixen un benefici a la capella dels sants Cosme, Damià i Sebastià d’aquest lloc, 21 abril 1531. G-70  79v-481 i 482-4

Joan d’Avençó, de Tavertet, presenta per al benefici de Sant Cristòfol de les Planes, vacant per òbit de Joan Prat, 27 desembre 1530. G-70 f. 481v
Certificació vidimus de mandat del papa Climent VII, que ordena als bisbes de Girona, Barcelona i Lleida conferir beneficis vacants fins a un valor global de 1.000 ducats de 
cambra a Guiu de Médicis, arquebisbe de Rieti i governador de Castel Sant’Angelo, 1531. G-70 f. 483-486

Els marmessors d’Antoni Bruguera, prevere natural de Serinyà, rector de Queixàs, augmenten la dotació el benefici de Santa Maria de Serinyà amb els censals que 
s’enumeren, 8 febrer 1531. G-70 f. 486-490

Jaume Prim, de Bordils, presenta Baldiri Prim, clergue, per al benefici dels sants Pere i Pau de la Seu, vacant per òbit d’Onofre Palet, 14 desembre 1530; col·lació f 491v-
492v. G-70 f. 491

Miquel Escales, propietari del mas Escales de Viladamí, funda una missa matinal en aquest lloc, 2 setembre 1531. G-70 f. 493- 494v
El capítol de la Seu confereix la canongia vacant per òbit d’Onofre Palet a Martin Ligero, prevere d’Osma, 15 desembre 1530. G-70 f. 494v

Certificació vidimus del bisbe de Mallorca, Diego de Ribera, comissari de Cruzada, de que les rendes de l’Almoina del Pa no pertanyen a la Cruzada, 11 maig 1511. G-70 f. 495v

Gabriel Castany, abat de Sant Feliu de Guíxols, confereix la sagristia, vacant per òbit d’Esteve Ginesta, canonge de la Seu, a Joan Clapers, prevere, 15 juny 1530. G-70 f. 496v

El cardenal penitencier commuta la voluntat de Miquel, ermità de Sant Miquel de Celrà, que havia llegat 40 lliures a les claresses de Girona per fundar aniversaris, i 
disposa que s’apliquin a la construcció del monestir. G-70 f. 496

Joan de Margarit, ardiaca de Rabós, pren possessió de la canongia vella de la Seu, 21 juny 1530. G-70 f. 497
Joan Bou pren possessió de la canongia vella de la Seu, permutada per Joan de Margarit, 10 novembre 1530. G-70 f. 497v
Miquel Armanyac, prevere de Camprodon, insta la col·lació del benefici de Sant Nicolau de Camprodon, vacant per òbit de Joan Marcer, canonge de la Seu, a presentació 
dels cònsols de la vila, 15 setembre 1530. G-70 f. 498

Baldiri Avinyó, sagristà major de la Seu, confereix la rectoria de Llambilles vacant per òbit de Galceran Begudà, a Pere Pujades, 17 juliol 1530. G-70 f. 409
Ponç Angelet, prevere, insta la col·lació del benefici de Corpus de Sant Esteve de Bas, vacant per òbit d’Esteve Bassols, a presentació de Clara, viuda de Pere Coll àlias 
Serra, del mas Serra de l’Estanyol, 23 octubre 1529. G-70 f. 499v

Joan Frolf pren possessió del benefici de Santa Anna de la Seu, 19 abril 1531. G-70 f. 500
Baldiri Gilabert, prevere, insta la col·lació del benefici de Sant Miquel de Santa Maria de Castelló, vacant per òbit de Sebastià Moré, a presentació de Bernat de Camós i de 
Sort, donzell de Sant Cebrià dels Alls, 3 febrer 1532. G-70 f. 500v

Andreu Miquel, clergue, insta la col·lació de l’anterior benefici, a presentació de Marina, viuda de Joan de Sord, donzell de Torroella de Montgrí, 25 gener 1532. G-70 f. 501

Certificació de possessòria del benefici de la clau de Vilobí, permutada per Pere Compte, a favor de Gaspar Compte, clergue de Figueres, 1508. G-70 f. 501v
Certificació de possessòria del benefici de Sant Llorenç de la trona de Figueres, permutat per Pere Compte, a favor de Gaspar Compte, dit, 1593. G-70 f. 502v

El bisbe confereix el benefici del Corpus de Camprodon, vacant per òbit de Joan Marcer, canonge de la Seu, a Bartomeu Vert, notari del vicariat, 25 gener 1532. G-70 f. 503v

Joan Andreu, clergue de Girona, renuncia un plet sobre el diaconil de [la Cellera d’]Anglès, 23 maig 1532. G-70 f. 504
Joan Arola, prevere, insta la confirmació de la rectoria de les Planes, vacant per òbit de Bartomeu Amalric, a col·lació de Joan Llobet, obtentor de la capellania, del lloc, 23 
octubre 1530. G-70 f. 504v

Joan Benet Pasqual, dipositari de la cúria, firma rebut a Antoni Avinyó, oficial del bisbe, de 76 ducats d’or, lliurats per Francesc Compte, procurador del comtat 
d’Empúries, que els tenia de Galceran Garau, clergue conjugat d’Empúries posat a presó, 10 juny 1532. G-70 f. 506



Esteve Fuster, apotecari d’Olot, presenta Pere ça Coma, clergue, per al benefici de Sant Joan d’Olot, vacant per òbit de Pere ça Coma, prevere, 17 maig 1531. G-70 f. 506v

Violant, viuda de Narcís Compte, mercader de Barcelona, presenta Jeroni Compte, clergue, per al benefici de Sant Llorenç de Figueres, vacant per òbit de Pere Argelic, 21 
juny 1529. G-70 f. 507

Baldiri Tassi, de Puigpalter, presenta Gabriel Puig per al benefici de Sant Genís de Cornellà, vacant per òbit de Bernat Pla, 7 desembre 1527. G-70 f. 507v
Joan Monserdà, prior comanador de Sant Martí Sacosta, confereix la rectoria de l’esmentada església, vacant per òbit de Miquel Tria, a Pere Xirgo, prevere, 7 desembre 
1527. G-70 f. 507v

El capítol de la Seu confereix la canongia resignada per Martin Ligero a Francesc Torrell, prevere de Barcelona, 15 octubre 1531. G-70 f. 508v

El bisbe firma rebut a Marina de Sord, viuda de Joan de Sord, de Torroella de Montgrí, de 36 lliures per la transportació de la meitat del delme d’Ullà, 13 agost 1532. G-70 f. 510v

Baldiri Prim, clergue, pren possessió del benefici dels sants Pere, Pau i Anna de la Seu, 9 febrer 1531. G-70 f. 511v
Certificació del Liber capituli sobre les obligacions de l’ardiaca de Rabós. G-70 f. 512
El bisbe Guillem Boil, trobant-se malalt, declara que no vol fer testament, i lliura tots els seus béns a Joan Margarit, ardiaca major, Francesc Boix, franciscà, i Narcís Nató, 
jurista de Girona, perquè paguin els seus deutors, 20 novembre 1532. G-70 f. 513

Gaspar Compte permuta el benefici de Sant Llorenç de la trona de Figueres amb Llorenç Renoart, prevere, obtentor del benefici de la confraria de Sant Miquel de Llers, 16 
desembre 1511. G-70 f. 514

Pere Compte, canonge de Sant Joan de Perpinyà, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Gaspar Compte, resident a Nàpols, obtentor del benefici de Sant Miquel de 
Llers, 30 abril 1522. G-70 f. 514v

El capítol de la Seu confereix la canongia vacant per òbit de Joan Rafael Coll a Miquel Preses, beneficiat de la Seu, 14 desembre 1532. G-70 f. 515v

Miquel Pou, clergue resident a Roma, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Esteve Vilaür, obtentor de la rectoria de Canet de Verges, 20 novembre 1529. G-70 f. 516v

Esteve Vilaür permuta el diaconil de Sant Gregori amb Miquel Pou, prevere resident a Roma, obtentor de la rectoria de Canet de Verges, 19 desembre (1528) 1528. G-70 f. 517

Arcàngel Mercader permuta el diaconil de Sant Gregori amb Gaspar Mercader, obtentor d’una canongia de la Seu, 29 gener 1533. G-70 f. 518
El capítol de la Seu dispensa Bartomeu Pou de l’estatut militar, 8 gener 1533. G-70 f. 519v
Just Peris, vicari general, nomena Quirze Riera procurador de les ànimes i causes pies, 25 octubre 1519. G-70 f. 520
Joan Oriol permuta el diaconil de Sant Gregori amb Guerau de Barberà, canonge d’Urgell, obtentor del benefici dels sants Tomàs i Cristòfol de l’obra nova de la Seu, 30 
abril 1520. G-70 f. 521

Joan de Margarit, ardiaca major en seu vacant, fa procura general a Antoni Massot, canonge de la Seu, 16 gener 1533. G-71 f. 1
Pere Pagès, de Palol de Farguet, parròquia de Pujals dels Pagesos, presenta Sebastià Esteve, clergue, per al benefici de Santa Maria de Sant Andreu de Terri, resignat per 
Miquel Valls, 19 setembre 1532. G-71 f. 4v

Certificació vidimus del privilegi papal concedit al capítol sobre l’estatut militar, 1437. G-71 f. 5
El capítol de la Seu dispensa Jeroni Carbonell de l’estatut militar, 30 agost 1533. G-71 f. 6
Mateu Sacoma, clergue, insta la col·lació del benefici del Corpus d’Olot, vacant per òbit de Pere Pau, a presentació de Pere Sacoma, obtentor del benefici segon del 
Corpus de la mateixa església, 6 agost 1530. G-71 f. 6v

Certificació de partida del Llibre Verd, sobre els titulars del delme a la parròquia de Roses. G-71 f. 7v
El capítol de la Seu confereix la canongia vacant per òbit de Pere Cases a Pere de Cartellà, 19 desembre 1532. G-71 f. 8
El capítol de la Seu confereix la canongia vacant per òbit de Miquel Sanchiz de Maya a Ferran de Cardona, clergue, 29 setembre 1533. G-71 f. 9v

Certificació de possessòria del benefici de Sant Jaume de Dosquers, resignat per Pere Torrent, a favor de Jeroni Torrent, beneficiat de Barcelona, 11 abril 1532. G-71 f. 10v

Jeroni Torrent, clergue de Barcelona, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Pere Torrent, clergue, permuta el benefici de Sant Jaume de Dosquers, 11 abril 1532. G-71 f. 11v



El vicari general confereix la doma simple de Torroella de Montgrí, vacant per òbit d’Onofre Palet, canonge de la Seu, a Nicolau Ferrer, prevere, 14 desembre 1530. G-71 f. 12

El capítol de la Seu dispensa Baldiri Balle, paborde de l’Almoina, del privilegi militar, 14 gener 1534. G-71 f. 13
Bartomeu Pou, sagristà segon de la Seu, confereix la capellania major de Sant Feliu de Girona, vacant per òbit de Joan Prat, a Pere Verdera, canonge de Sant Feliu, 21 
desembre 1530. G-71 f. 13v

Miquel Vilar, clergue de Figueres, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Antoni Vilar, canonge de la Seu, obtentor del benefici de la capellania de Vilafant, 20 abril 1532. G-71 f. 14

Miquel Vilar, clergue de Figueres, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Antoni Vilar, canonge de la Seu, obtentor del benefici de les Onze Mil verges de Figueres, de la 
Santa Creu de Llers, de Santa Maria de Cabanes, de Sant Esteve de Vilacolum i diaconil de Sant Iscle d’Empordà, 15 abril 1532. G-71 f. 15

Caterina, viuda de Jaume Frigola àlias Palet presenta Joan Palet per al benefici de Santa Eulàlia de Pujals dels Pagesos, vacant per òbit de Pere Fuster àlias Jordà o Palet, 19 
abril 1530. G-71 f. 16

Joan Malla, clergue de Girona, renuncia un plet pel benefici dels sants Martí i Francesc de la Seu, 4 març 1534. G-71 f. 16v
Certificació de que la claveria de Sant Feliu de Girona és a presentació del sagristà major de la mateixa església, 17 abril 1534. G-71 f. 17
El capítol de la Seu dispensa Rafael Miquel Julià, prevere, de l’estatut militar, 30 gener 1533. G-71 f. 18
Miquel Pou, clergue, pren possessió de la rectoria de Canet de Verges, 21 maig 1530. G-71 f. 18v
Pere Benet Vilar, prevere d’Elna, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Joan Vilar, obtentor del diaconil de Cruïlles, 25 novembre 1529. G-71 f. 18v
Joan de Margarit, vicari diocesà en seu vacant, nomena procurador fiscal Sebastià Costa, beneficiat de Besalú, 28 novembre 1532. G-71 f. 19v-20v
Els pabordes de la confraria de Santa Maria d’Albons presenten Pere Pagès, prevere d’Albons, per al benefici de la confraria, vacant per òbit de Francesc Pellisser, 26 
octubre 1534. G-71 f. 20v

Joan Antoni Navata, apotecari de Figueres, procurador de Miquel Moncanut, pagès de l’Estela, presenta Quirze Navata, clergue, per al benefici de Santa Maria de 
Peralada, vacant per òbit de Joan Jaqui, 12 febrer 1535. G-71 f. 22

El vicari general aprova la presentació feta pels confrares de Sant Miquel de Madremanya, de Miquel Bosch per al benefici de la confraria, que pretenia Martirià Giberch, 
25 maig 1526. G-71 f. 22v

Certificació de possessòria del benefici de Santa Maria de Palau-sator, dit de l’hospital, vacant per òbit de Bernat Collell, a favor de Jeroni Miquel, a presentació de la mare 
d’aquest, Anna, esposa de Jeroni Miquel, senyor del castell de Palau-sator, 1534. G-71 f. 24

Joan Pons, clergue de Peralada, insta la col·lació del benefici de Sant Bernat de Peralada, vacant per òbit de Joan Jaqui, a presentació de Caterina Oliva, 5 gener 1535. G-71 f. 25

Baldiri Vidal, canonge d’Elna, insta la col·lació del benefici de Sant Joan de Figueres, vacant per òbit d’Antoni Cabanyes, a presentació dels obrers, 22 juny 1535. G-71 f. 25v

El vicari general dóna a Lluís Estrús, clergue de 14 anys, el seu pare Lluís, ciutadà de Girona, com a tutor, 26 gener 1534. G-71 f. 26v
Quirze Montal àlias Pont, clergue de Vilabertran, insta la col·lació del benefici de Sant Joan de Figueres, vacant per òbit d’Antoni Casanyes, a presentació del sagristà i els 
jurats, 22 juny 1535. G-71 f. 28

Caterina, viuda de Jaume Frigola àlias Palet presenta per Joan Palet, clergue, per al benefici de Santa Eulàlia de Pujals dels Pagesos, variant una presentació anterior, 1 
juliol 1528. G-71 f. 28v

Certificació de possessòria del benefici de Santa Eulàlia de Pujals dels Pagesos a favor de Joan Palet, 8 juny 1530. G-71 f. 29

El vicari general nomena tutor de Jeroni Miquel, clergue de Palau-sator de 14 anys, el seu seu pare, Jeroni Miquel, donzell de Palau-sator, 11 març 1535. G-71 f. 30

Joan Bassols permuta el benefici de la Trinitat de Sant Feliu de Girona amb Miquel Vallmajor, obtentor del diaconil de Palau Sardiaca, 10 febrer 1484. G-71 f. 32

Antoni Bassols permuta el benefici de Sant Medir de Llorà amb Esteve Bassols, obtentor del benefici de la Trinitat de Sant Feliu de Girona, 29 novembre 1521. G-71 f. 33

Esteve Bassols permuta el benefici de la Trinitat de Sant Feliu de Girona amb Joan Andreu, clergue, obtentor del benefici de Santa Maria de Sant Privat de Bas, 12 maig 
1526. G-71 f. 34



Joan Carrió, prevere, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Joan Coll, canonge de la Seu, obtentor del benefici de la Trinitat de Sant Feliu de Girona, 21 novembre 1532. G-71 f. 35

El capítol de la Seu confereix la canongia vacant per òbit de Pere Albert a Bernat Cerdà, ardiaca d’Empordà, 26 abril 1533. G-71 f. 35v
El bisbe nomena fiscal Joan Altarriba, beneficiat de Besalú, 17 desembre 1535. G-71 f. 37-38
El vicari general dóna a Nicolau Sabater, clergue d’Amer menor de 14 anys, Antoni Garau, prevere de la Seu, com a tutor, 26 maig 1536. G-71 f. 38
Elisabet Pasqual, priora de Valldemaria, presenta Aleix Roig, prevere de Lleida, per al benefici de Sant Miquel de la seva església, vacant per òbit de Gabriel Cabanes, 2 
juny 1536. G-71 f. 39bis

Miquel Obrador, clergue de Mieres, insta la col·lació del benefici de la Trinitat de Batet, vacant per òbit d’Esteve Terrats, canonge de Sant Feliu de Girona, a presentació 
de Francina, esposa de Joan Camps àlias Gallissà, 8 juny 1534. G-71 f. 40v

El capítol de la Seu dispensa Miquel Alrà del privilegi militar, 19 abril 1536. G-71 f. 41

Miquel Alrà permuta la doma de Campllong i el benefici de Santa Maria de Riudarenes amb Lluís Margarit, obtentor d’una canongia de la Seu, 21 abril 1536. G-71 f. 41v

El bisbe firma rebut a Elisabet, viuda de Miquel Borolla, burgés de Perpinyà, de 10 ducats d’or per la transportació del delme de Savarrés a Fontcoberta, 23 setembre 
1535. G-71 f. 42v

El vicari general dóna a Pere Garbí, clergue el seu pare Pere Garbí, notari de Girona, com a tutor, 4 febrer 1536. G-71 f. 43

Jaume Verdera, clergue, permuta la rectoria de Vilamarí amb Miquel Simon, beneficiat de la Seu, obtentor del diaconil de Sant Gregori, 13 novembre 1533. G-71 f. 45

Certificació de possessòria de la rectoria de Vilamarí a favor de Miquel Simon. G-71 f. 46
Els marmessors de Gabriel Casal d’Aguilar, obtentor del benefici de Santa Maria de la Tallada, que féu hereva la imatge de Santa Maria de la seva església, assignen a 
aquesta certs censals, 28 abril 1536. G-71 f. 47

El vicari general assigna a Antic de Cabrera, clergue, Bernat Vives, notari de Girona, com tutor. G-71 f. 49
Bartomeu Galí, ferialer de la Seu, confereix la doma de Fornells, vacant per òbit de Martí Vençou, a Antic Pagès, beneficiat de la Seu, 1 desembre 1533. G-71 f. 50
Esteve Pagès permuta la doma de Fornells amb Antoni Baldomar, canonge de la Seu, obtentor del diaconil de Sant Gregori, 1 setembre 153(.). G-71 f. 51v

Certificació de possessòria del benefici a favor d’Antoni Carreres, clergue, canonge de la Seu, dels beneficis de Santa Anastàsia de la Seu, Sant Lluc de Sant Martí Sacosta, 
Sant Joan de Fortià, la doma simple d’Albons i Sant Joan de Peratallada, resignats per Antoni Carreres, ardiaca de la Selva, en permuta efectuada a Roma el 1534.

G-71 f. 53

Certificació de possessòria de la capellania de la Bisbal, permutada per Antoni Carreres, ardiaca de la Selva, a favor de Miquel Rafael Julià, clergue de Sant Feliu de Girona, 
1531. G-71 f. 54v

Pere des Vern, donzell de Girona, tutor del seu fill, Pere des Vern, clergue, paborde de Juny a la Seu, confereix el benefici de Sant Vicenç de la Seu, vacant per òbit de Joan 
Dalmau, a Francesc des Vern, clergue, 8 juny 1530. G-71 f. 56

Certificació de possessòria del benefici de Santa Maria de Sant Andreu de Terri, a favor de Sebastià Esteve, clergue, 1533. G-71 f. 56v
Pedro Fernando de Felizes, vicari general del bisbe, atès que Josep, fill de Juan de León, bidell de la Seu, és menor de 14 anys, li assigna com a tutor dels beneficis que 
pugui obtenir Arnau del Riu, punyaler, 10 agost 1536. G-71 f. 58

Llorenç Turon, obtentor de la capellania de Sant Pere Sacosta, confereix la rectoria, vacant per òbit de Jaume Tagell, a Francesc Bofill, beneficiat de la Seu, 30 juny 1536. G-71 f. 59v

Miquel Cerdà, paborde de gener a la Seu, consenteix a la resignació del benefici dit del coc de la mateixa seu, 31 desembre 1493. G-71 f. 60v
El capítol de la Seu dispensa de l’estatut Approbantes Pere Mascort, prevere, 12 febrer 1533. G-71 f. 60v
El capítol de la Seu confereix la pabordia de gener a Pere Mascort, 14 febrer 1533. G-71 f. 61
Francesc des Vern, canonge no profés de Vilabertran, permuta el benefici del coc de la Seu amb Jeroni des Vern, clergue de Girona, obtentor del diaconil de Sant Gregori, 
22 gener 1536. G-71 f. 62

Certificació adreçada a la cancelleria papal de que la sagristia de Gualta és taxada a 8 lliures, 25 gener 1536. G-71 f. 63

Sebastià Bret, clergue, permuta la doma de Palau-sator amb Joan Piquer àlias Cariñena, canonge de la Seu, obtentor del diaconil de Sant Gregori, 11 maig 1536. G-71 f. 63



Pere Guàrdia, de Rupià, presenta Pere Valls, prevere de Rupià, per al benefici de Santa Margarida de Rupià, vacant per òbit de Joan Riembau, 22 agost 1536. G-71 f. 64

Mònica, filla de Miquel Bonet, mercader de Barcelona, presenta Guillem Pere Comes, clergue, canonge de Barcelona, per al benefici de Sant Miquel de la Seu, vacant per 
òbit de Francesc Ferrer, 28 setembre 1536. G-71 f. 64v

Joan Alió, clergue de Palau-sator, intima al vicari general la seva presentació, feta per Bernat Miquel, senyor de Palau-sator, per al benefici de l’hospital del lloc, 25 juny 
1398. G-71 f. 65

Anna, esposa de Jeroni Miquel, presenta el seu fill Jeroni Miquel, clergue, per al benefici de Santa Maria de l’hospital de Palau-sator, vacant per òbit de Bernat Colell, 12 
desembre 1534. G-71 f. 65v

Pere Pou, prevere de Palautordera, insta la col·lació del benefici de Santa Maria de la Pietat de Sant Feliu de Guíxols, vacant per òbit de Pere de Cartellà, canonge de la 
Seu, a presentació de Anna Leonor Ribes, 11 gener 1537. G-71 f. 66v

El capítol de la Seu dispensa Miquel Bahurt del privilegi militar, 28 novembre 1534. G-71 f. 67v
Certificació de possessòria de la rectoria de Palau Sardiaca, vacant per òbit de Guillem Saguer, a favor de Salvi Prat, 21 octubre 1336. G-71 f. 68

Certificació adreçada a la cancelleria papal, de que el valor del benefici de la confraria de Sant Miquel de Corçà és taxat a 3 lliures 10 sous, 25 maig 1537. G-71 f. 69

Caterina, viuda de Guillem Fabre, presenta Miquel Galí, prevere de Llagostera, per al benefici de Sant Narcís de Sant Feliu de Girona fundat per Paula Ferrer, vacant per 
òbit de Joan Fabre, prevere, 10 octubre 1536. G-71 f. 69v

Guillem Cassador, abat de Sant Feliu de Girona presenta Pere Verdera, canonge, per a la cabiscolia d’aquesta església, vacant per òbit de Francesc Ferran, 23 juny 1534. G-71 f. 70

Caterina, viuda de Guillem Fabre, presenta Joan Martí Peres, prevere, per al benefici de Sant Narcís de Sant Feliu de Girona, 15 setembre 1536. G-71 f. 70v

Jaume Pere, donzell de Girona, presenta Pere Glaudis, clergue de Girona, per al benefici de Sant Narcís de Sant Feliu de Girona fundat per Paula Ferrer, 11 setembre 1536. G-71 f. 71

Anna, viuda d’Esteve Teula, manescal de Girona, presenta Martí Teula, clergue, per al benefici de Sant Narcís de Sant Feliu de Girona fundat per Paula Ferrer, 30 setembre 
1536. G-71 f. 71v

El vicari general assigna com a tutor a Miquel Alrà, clergue menor de 10 anys i major de 8, Jaume Alrà, prevere, 15 abril 1536. G-71 f. 72v
El mateix assigna a Benet Massanet, fill de Benet Massanet, adroguer de Girona, menor de 10 anys i major de 7, Francesc Escolà, 6 juliol 1537. G-71 f. 74v
Joan Guàrdies, prevere, insta la col·lació del benefici de Santa Margarida de Rupià, vacant per òbit de Vicenç Morer, a presentació de Joan Guàrdia, propietari del mas 
Guàrdia de Rupià, 11 març 1530. G-71 f. 75

Joan Riembau, prevere de Sarrià, insta la col·lació del benefici de Santa Margarida de Rupià, a presentació de Joan Guàrdia, 26 març 1533. G-71 f. 75v
El vicari general confereix a Joan Riembau el benefici de Santa Margarida de Rupià, vacant per òbit de Joan Guàrdia, 23 desembre 1535. G-71 f. 76
El vicari general assigna a Miquel Baldiri Agullana, fill de Rafael d’Agullana, ciutadà de Girona, i menor de 10 anys, com a tutor el seu oncle, Francesc d’Agullana, 15 juny 
1537. G-71 f. 77v

Caterina, viuda de Jaume Frigola àlias Palet, del veïnat de Palol de Farga, de Pujals dels Pagesos, presenta Joan Palet, fill seu, per al benefici de Santa Eulàlia de Pujals, 
vacant per òbit de Pere Fuster àlias Jordà, 19 abril 1537. G-71 f. 79

Joan Palet, clergue de Palol de Farga, trobant-se a Mollet a causa de la pesta, insta la col·lació del benefici de Santa Eulàlia de Pujals dels Pagesos, vacant per òbit de 
Gaspar Rovira, a presentació de Caterina, viuda de Jaume Frigola àlias Palet, 18 juny 1522. G-71 f. 79v

El capítol de la Seu confereix a Miquel Xammar la canongia vacant per òbit de Jaume Colomer, 20 setembre 1537. G-71 f. 82
Miquel de Cartellà, clergue, paborde de Lloret de la Seu, confereix la rectoria, vacant per òbit de Jaume Colomer, canonge de la Seu, a Francesc Vidal, prevere, 20 
setembre 1537. G-71 f. 83v

Miquel de Cartellà, clergue, paborde de Lloret de la Seu, confereix a Montserrat Benet de Cartellà el benefici de Santa Maria de Lloret, vacant per òbit de Jaume Colomer, 
canonge de la Seu, a 20 setembre 1537. G-71 f. 84

El capítol de la Seu dispensa Miquel Xammar del privilegi militar, 7 maig 1537. G-71 f. 85
El vicari general assigna a Lluís Desbach, fill de Pere Desbach, senyor del castell d’Orriols, menor de 14 anys i major de 9, el seu pare com a tutor dels beneficis, 16 febrer 
1538. G-71 f. 86



Certificació vidimus de possessòria de la rectoria de Lloret a favor de Francesc Vidal, 20 setembre 1537. G-71 f. 88
La universitat dels homes de Vidreres presenta Miquel Albanell per al benefici de Sant Pau de Vidreres, vacant per òbit de Pere de Cartellà, canonge de la Seu, 28 
desembre 1537. G-71 f. 89v

El vicari general assigna a Antoni Almar àlias Veyrach, de la Bisbal, fill de Bernat Almar, el seu pare com a tutor, 4 maig 1534. G-71 f. 90

El vicari general assigna a Miquel Àngel Bellver, clergue de Girona menor de 14 anys, com a tutors Bartomeu Pou i Miquel Alrà, canonges de la Seu, 19 març 1538. G-71 f. 92

El vicari general assigna a Miquel Joan Roger, clergue de Pineda menor de 14 anys i major de 9, com a tutor Francesc Sunyer, notari de Barcelona, 10 abril 1538. G-71 f. 94

Baldiri Tassi, de Puigpalter, presenta Ponç Matamala, beneficiat de la Seu, per al benefici de Sant Genís de Cornellà, vacant per òbit de Gabriel Puig, 19 desembre 1537. G-71 f. 94v

El capítol de la Seu dispensa Diego Fernando de Felizes, vicari general de l’estatut militar, 18 maig 1538. G-71 f. 95
Certificació de possessòria des beneficis de Sant Salvador d’Ullà, de Sant Miquel de Brunyola, de Sant Grau d’Hostoles, parròquia de Cogolls, i de Vilablareix, permutats 
per Miquel Traver, canonge de la Seu, a favor de Francesc de Loris, clergue de València, 8 maig 1532. G-71 f. 95v

El bisbe firma rebut a Antic Canyà, de la Bisbal, de 4 lliures, foriscapi d’una terra venuda a Gabriel Maruny, 29 juliol 1538. G-71 f. 98
Pere des Vern, donzell de Celrà, procurador del seu fill Pere des Vern, de 8 anys i mig, obtentor de la pabordia de maig i juny de la Seu, fa procura a Antoni Massot, 
canonge de la Seu, 8 juny 1530. G-71 f. 98v

El vicari general assigna a Pere des Vern, clergue de Celrà de 8 anys i mig, el seu pare, Pere des Vern, donzell de Celrà, com a tutor, 30 abril 1527. G-71 f. 99v
Francesc des Vern clergue, pren possessió del benefici dit del coc i del porter de la capella de Sant Vicenç de la Seu, 8 juny 1530. G-71 f. 101
Certificació de possessòria dels beneficis de les Onze Mil verges de Figueres, de Santa Maria de Cabanes, de Sant Esteve de Vilacolum, i diaconil de Sant Iscle d’Empordà, 
permutats per Antoni Vilar, canonge de la Seu, a favor de Miquel Vilar, clergue de Figueres, 15 abril 1532. G-71 f. 102

Certificació de possessòria del benefici de Santa Maria de Bordils, permutat per Gabriel Cabanes, clergue de Vilabertran, a favor de Miquel Cabanes, clergue de 
Vilabertran, 2 maig 1531. G-71 f. 104

El vicari general, com a executor papal, extingeix una pensió reservada pel papa Hadrià VI a favor de Gaspar Vives, clergue, sobre la doma de Maçanet de la Selva, i la 
trasllada a favor d’Esteve Piferrer, clergue, 15 desembre 1538. G-71 f. 105v-110

Els marmessors de Pere Garriga, prevere de Sabassona servidor de l’església de Tordera, doten aniversaris en aquesta església, 21 febrer 1539. G-71 f. 110v

El vicari general dóna a Sixt Pou, clergue obtentor del benefici de Sant Nicolau de la Seu menor de 14 anys com a tutor Bartomeu Pou, canonge de la Seu, 5 març 1539. G-71 f. 112

Els domers de Fontcoberta, Bartomeu d’Alda i Joan Bosc, estableixen mitja vessana a Jaume Mir, amb reducció de cens, 19 abril 1539. G-71 f. 113
Roc Font, beneficiat de Sant Miquel de Sant Pere de Galligants, estableix a Bartomeu Reig, de Pujals dels Cavallers tres vessanes de terra situades a Cornellà, amb reducció 
de cens, 25 abril 1539. G-71 f. 116

Benet Finó, sagristà de Monells i procurador del bisbe, firma rebut a Joana, viuda de Guerau Negre, de la Bisbal, de 8 ducats per la venda d’un hort situat a la Bisbal, 12 
maig 1539. G-71 f. 118v

El vicari general dóna com a tutor a Pere Pau, clergue obtentor del benefici dels manats de la capella de Sant Vicenç de la Seu, menor de 14 anys, Joan Gassa, canonge de 
la Seu, 12 juny 1539. G-71 f. 119

El vicari general confereix el benefici de les Onze Mil verges de la Seu, vacant per òbit de Pere de Cornellà, canonge de la Seu, a Joan Bonhome, prevere familiar del bisbe, 
24 desembre 1536. G-71 f. 120v

El vicari general dóna com a tutor a Pere Pou, clergue de Navata menor de 14 anys, el seu oncle, Miquel Pou, prevere de Figueres, 25 juny 1539. G-71 f. 121
Pere Abric, canonge de la Seu, confereix la doma de Vidreres vacant per òbit de Jaume Sabater a Pere Serra, beneficiat de la Seu, 20 novembre 1536. G-71 f. 122
Certificació vidimus de possessòria de la doma de Vidreres a favor de Pere Serra, 1536. G-71 f. 123
Pere (sic) Ripoll, familiar del bisbe, insta la col·lació de la rectoria de la Selva de Mar, vacant per òbit de Baldiri Pont, a presentació de Ferran Ram, abat comanador de Sant 
Pere de Rodes, 2 juliol 1529. G-71 f. 123v

Certificació de possessòries de la rectoria de la Selva de Mar, que mantenen Bartomeu Ripoll en el càrrec i notifiquen la permuta d’aquest amb Joan Vicens, clergue de 
Cadaqués, 1536 i 1537. G-71 f. 124v



El vicari general confereix la rectoria de la Selva de Mar, permutada per Bartomeu Ripoll, a Joan Vicens, clergue de Cadaqués, 23 març 1537. G-71 f. 128v
El vicari general certifica a la cancelleria papal que el diaconil de Bescanó és taxat a 15 lliures, 19 juliol 1539. G-71 f. 129v
Miquel Mas, obtentor del diaconil d’Olot, atès que Esteve Bassols, sagristà, donà en testament a la sagristia una casa que és a domini directe del diaconil, l’amortitza a 
cens de 9 sous i 8 diners, 13 agost 1539. G-71 f. 130

Certificació vidimus de possessòria de la sagristia de Vilert, vacant per òbit de Pere Soler, conferida a Joan Carla, prevere de Cahors per Ramon Xatmar, cambrer del 
monestir de Banyoles, 1530. G-71 f. 133v

El bisbe i el capítol de la Seu estableixen un estatut sobre el torn entre ells en eleccions de canonges, 8 novembre 1539. G-71 f. 136-139

Sixt Taberner, procurador de Ponç Capmany, obtentor del benefici de Sant Jaume de Sant Feliu de Girona, atès que els paraires de llana de Girona han comprat 14 feixes 
de terra per fer-hi estiradors, situada al costat del rec monar i prop del portal del Monar, amortitza una casa que hi és inclosa a cens de 17 sous, 24 desembre 1539.

G-71 f. 140-143

El vicari general confereix la capellania curada de Sant Martí Sacosta de Girona, permutada per Salvador Llobet, a Jeroni Nató, clergue de Girona, 6 abril 1537. G-71 f. 143

Certificació vidimus de possessòria de la rectoria de Pineda, vacant per òbit de Bernat Saplana, a favor d’Arcàngel Mercader, canonge de la Seu, resident a Roma, 1536. G-71 f. 144v

Certificació de possessòria de la sagristia de Cassà de la Selva a favor d’Antoni Sala, 1494. G-71 f. 145v
El bisbe consigna censals que foren de Felicià Prim Atxer, prevere de Besalú mort intestat, a parents seus, 7 octubre 1539. G-71 f. 146
A súplica d’Antiga, esposa d’Andreu Fanar, xipeller de Peralada desaparegut, que havia fet donació a Vicenç Aguer, pagès de Cabanes del dret de patronat del benefici de 
Santa Caterina de Peralada, el vicari general confirma la donació, 20 maig 1540. G-71 f. 148

El vicari general assigna a Pere Pujol, clergue de Peralada, major d’11 anys i menor de 14, el seu pare, Antoni Pujol, fuster de Peralada com a tutor, 23 juny 1540. G-71 f. 150

Antoni Pujol, fuster de Peralada, substitueix Montserrat Juallar, monjo de Sant Pere de Rodes, en l’anterior càrrec 23 juny 1540. G-71 f. 152

El bisbe fa procura a Gaufred de Vilarig, senyor de Vilarig i de la baronia de Siurana i a Miquel Simon, beneficiat de la Seu, per transigir a l’audiència règia, 10 juliol 1540. G-71 f. 153

Miquel Traver, canonge de la Seu, confereix la doma de Sant Genís de Palafolls, vacant per òbit de Pau Funes a Pere Feixat, 3 juliol 1540. G-71 f. 154
El vicari general confereix la sagristia de Cassà de la Selva, permutada per Andreu Vidal, a Antoni Joan Sala, clergue, 10 juny 1494. G-71 f. 155
Certificació vidimus de possessòria de la rectoria de Palau Sardiaca, vacant per òbit de Guillem Saguer, a favor de Salvi Prat, clergue, 1536. G-71 f. 155v
Certificació vidimus de possessòria del benefici de Sant Miquel de Santa Cristina d’Aro, vacant per òbit de Joan Bell-lloc, canonge de la Seu, a favor de Joan Solers, canonge 
de la Seu, 1538. G-71 f. 156v

Francesc Bofill, prevere, permuta el benefici de Sant Miquel de la Seu amb Sebastià Prats, prevere, obtentor del diaconil de Sant Gregori, 2 desembre 1536. G-71 f. 158v

Antoni Falcet permuta el benefici de Sant Domènec de la Seu amb Jaume Fina, obtentor del diaconil de Sant Gregori, 10 març 1538. G-71 f. 160

Certificació de possessòria de la doma de Bellcaire, permutada per Joan Bell-lloc, canonge de la Seu, a favor de Leonard Carles, beneficiat de la Seu, 1526. G-71 f. 161v

Els marmessors de Miquel Massot àlias Balle doten el benefici de Sant Jaume de Santa Maria de Palamós, de patronat de Joan Massot àlias Balle, notari de Palamós, 1 
juny 1541. G-71 f. 162v

Joan Viader, prevere, fa procura a Joan Bosc i Pau Muní, mercaders d’Elna i Girona respectivament residents a Roma, per fer concòrdia amb els pretendents d’un dels 
beneficis epistolers de la Seu de Girona, 4 maig 1541. G-71 f. 165

Joan de Margarit, bisbe, amb permís del penitencier papal, arrenda a Miquel Riba, prevere, i Miquel Jeroni Capmany, notari de Girona, els drets de segell i els altres drets 
del vicariat amb pactes especials (TC), durant tres anys, per 500 lliures, 4 maig 1541. G-71 f. 166-168

El capítol de Sant Feliu de Girona confereix la canongia vacant per òbit de Guillem Falgons a Miquel Pons, beneficiat de la mateixa església, 23 març 1541. G-71 f. 169

El capítol de Sant Feliu de Girona confereix el benefici del Corpus de la mateixa església, vacant per òbit de Guillem Falgons, a Pere Glaudes, clergue de Girona que resideix 
a Roma, 30 març 1541. G-71 f. 171



Miquel de Cartellà, clergue i paborde de Xungla de Sant Feliu de Girona confereix la rectoria de Sarrià vacant per òbit de Guillem Falgons, a Pere Glaudes, clergue, 24 març 
1541. G-71 f. 172

Miquel Pons, prevere, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Ponç Ferrer, clergue, obtentor del benefici de la Santa Creu de Sant Feliu de Girona, 23 juliol 1538. G-71 f. 173v

Certificació de possessòria del benefici de Santa Maria de Camprodon, a favor de Benet Finó, 1535, i d’una altra possessòria del mateix benefici a favor de Miquel Isalguer, 
1539. G-71 f. 176

Miquel Alrà i Gabriel Cases, beneficiats de la Seu, obtentors dels beneficis fundats per bisbe Arnau de Creixell a l’altar de Sant Jaume, atès que el tercer d’aquests beneficis 
és vacant per òbit de Salvi Mollera, presenten Joan Planes, prevere de Camprodon, que és instituït, 17 setembre 1519. G-71 f. 177v

Ramon Balle àlias Falgons, propietari del mas Falgons de Cervià, presenta Joan Balle àlias Falgons, clergue, fill seu, per al benefici de Sant Pere de Santa Maria de Cervià, 
vacant per òbit de Guillem Balle àlias Falgons, canonge de Sant Feliu de Girona, 23 març 1541. G-71 f. 180

Nicolau Papi, notari de Sant Feliu de Guíxols, presenta Joan Solés, canonge de la Seu, per al benefici de Sant Joan de Sant Vicenç de Camós, vacant per òbit de Francesc de 
Pau, clergue de Barcelona, 29 desembre 1530. G-71 f. 181

Jeroni Escuder, paborde de Tordera a Sant Feliu de Girona, presenta Jaume Cerdà, clergue de Girona resident a Roma, per a la doma de Salt, vacant per òbit de Jaume 
Pou, prevere de la Seu, 18 gener 1542. G-71 f. 181v

Sebastià Prat, prevere, permuta el benefici de Sant Miquel de al seu amb Miquel Martí Abrich, obtentor del diaconil de Sant Gregori, 23 abril 1538. G-71 f. 182v
Sebastià Prat, prevere, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Miquel Martí Abrich, obtentor del benefici de Sant Miquel de la Seu, 21 maig 1538. G-71 f. 184
Joan Torrell, rector de Sant Mori, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Llorenç Casquer, prevere, obtentor del benefici dels sants Martí i Francesc de la Seu, 21 abril 
1537. G-71 f. 186

Joan Pla àlias Boix, clergue de Caldes de Malavella, insta la col·lació del benefici de Santa Maria de la Pietat de Sant Genís de Palafolls, vacant per òbit de Joan Malver, a 
presentació dels obrers, 29 maig 1542. G-71 f. 187v

Gabriel Anglada, prevere d’Olot, insta la col·lació del benefici de Sant Tomàs de Molló, vacant per òbit de Benet Mercer, a presentació de Pere Sala, pagès de Molló, 13 
juliol 1542. G-71 f. 188

Pragmàtica de Carles V (TC) que urgeix el pagament dels delmes, Montsó, 10 setembre 1542. G-71 f. 189

Joan Figueres, de Tordera, requereix Jordi Hortolà, escrivà de la cúria que li lliuri còpia d’un procés portat contra ell, per apel·lar a la cúria de Tarragona, 25 agost 1542. G-71 f. 190

Certificació vidimus de possessòria del priorat de Cogolells a favor de Miquel Vila, beneficiat de la Seu, 1536. G-71 f. 141
Francesc Deu, prevere d’Anglès, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Miquel Pasqual, canonge de la Seu, resident a la cúria romana, obtentor de la rectoria de Sant 
Miquel d’Amer, 19 gener 1542. G-71 f. 192v

El vicari general confereix el benefici de Sant Jaume dels Sans de Pedret, vacant per òbit d’Onofre Pau d’Hospital, clergue de Barcelona, a Bartomeu Tió, clergue de Girona, 
familiar del bisbe, 15 gener 1543. G-71 f. 193bis

Miquel Sicars, propietari del mas Sicars de Santa Cristina d’Aro, presenta Joan Solés, canonge de la Seu, per al benefici de Sant Miquel del lloc, vacant per òbit de Joan de 
Bell-lloc, canonge de la Seu, 29 novembre 1538. G-71 f. 194v

Pere Pujol, clergue de Peralada, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Gaufred Bach, obtentor dels beneficis del Corpus i de Sant Miquel de Sant Llorenç de la Muga, 2 
maig 1542. G-71 f. 196

Joan Corredor, prevere de Castelló, insta la col·lació del benefici de Sant Domènec de la Seu, vacant per òbit de Pere Escolà, a presentació de Baldiri Avinyó, sagristà major 
de la mateixa seu, 11 abril 1542. G-71 f. 197

Fèlix Torroella, prevere, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Joan Corredor, obtentor del benefici de Sant Domènec de la Seu, 25 novembre 1542. G-71 f. 198v
Certificació d’acte pel qual el bisbe firma a Arnau de Roca de Terrades el delme de Sant Llorenç de la Muga i de Vila-sacra, 1286. G-71 f. 201

Sebastià Arrufat, clergue, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Miquel Cassaneda, obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la Seu, 16 desembre 1538. G-71 f. 201

Segimon Feu, clergue de Vic, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Bartomeu Vehi, obtentor de la rectoria de Sant Iscle de Colltort, 26 octubre 1542. G-71 f. 202v
Llàtzer Coromines, canonge de la Seu, com a obtentor de la capellania de la Barroca, confereix la rectoria d’aquest lloc, vacant per òbit de Pere Escolà, a Carles Sagarriga, 
clergue resident a Roma, 10 abril 1542. G-71 f. 203v



Vidimus de concórdia passada entre el bisbe Guillem de Vilamarí i el capítol de la Seu sobre càstic de canonges, extreta d’un cartoral de pergamí (=Rub. Color.). G-71 f. 205-206

Joan Onofre de Junyent, ardiaca major, confereix la canongia dita statoria de l’ardiaca major, vacant per òbit de Miquel Joan Pasqual a Miquel Roca, clergue de Girona 
familiar del papa, 5 agost 1544. G-71 f. 206

Miquel Pasqual, canonge de la Seu, resident a Roma, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Jordi Ortis (Ortiz) clergue, obtentor del benefici de la dormitoreria de la Seu, 
15 setembre 1543. G-71 f. 207v

Pere Mateu, canonge i paborde d’agost de la Seu, confereix la rectoria de la Sala, vacant per òbit de Joan Rupiana, a Pere Glaudes, clergue de Girona resident a Roma, 25 
octubre 1542. G-71 f. 208v

Joan Quintana, prevere de Besalú, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Joan Viader, familiar del bisbe, obtentor de la sagristia de Santa Pau, 20 març 1542. G-71 f. 209v

Certificació vidimus de que el capítol de la Seu confereix la canongia vacant per òbit de Guerau Solà a Lluís Margarit, clergue, 31 març 1533, i de que el 1536 el mateix 
capítol conferí la canongia resignada per Lluís Margarit a Miquel Alrà. G-71 f. 211

Dimas des Prat, clergue, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Climent des Prat, obtentor de la doma de Crespià, 29 maig 1540. G-71 f. 212v
Pere Alou àlias Sorivoll, prevere de Vic, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Dimas des Prat, obtentor de la doma de Crespià, 24 maig 1541. G-71 f. 213v
Dimas des Prat, clergue, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Pere Alou àlias Sorivoll, obtentor de la doma de Crespià, 29 octubre 1541. G-71 f. 215
El vicari general assigna com a tutor de Jaume Baldomar, beneficiat de la Seu menor de 14 anys Joan Vilar, ardiaca de la Selva i Antoni Baldomar, canonge de la Seu, 23 
maig 1543. G-71 f. 216

Joan Oliver, canonge de Sant Feliu de Girona, renuncia durant un any els fruits de la rectoria de Santa Maria de Palamós, 29 maig 1545. G-71 f. 218v
Joan Pujol, prevere de Vic, insta la col·lació de la sagristia de Sant Vicenç de Besalú, vacant per òbit de Joan Llinàs, a presentació de Miquel de Tormo, prior comanador de 
Santa Maria de Besalú, 6 abril 1544. G-71 f. 219

Llorenç Guàrdia, prevere, insta la col·lació del benefici de Sant Miquel de Sant Llorenç de la Muga, vacant per òbit de Gaufred Bach, a presentació de Melcior Serra, 
sagristà i Joan Bach, cònsol en cap de la vila, 3 juny 1542. G-71 f. 220

El vicari general certifica a la cancelleria papal la forma de col·lació de les domes de Pampalona i de Fornells, la sagristia i el diaconil de Sant Vicenç de Besalú, que 
confereix el prior de Santa Maria de Besalú, 17 juliol 1545. G-71 f. 221

Joan Alenyà, fiscal de la cúria, fa procura a Joan Oliver, canonge de Sant Feliu de Girona, Joan Bosch, mercader i Jordi Hortolà, clergue d’Elna residents a Roma, 17 juliol 
1545. G-71 f. 222

Domènec Romeu, bisbe d’Útica, fa procura als dits, 17 juliol 1545. G-71 f. 223v
Joan Torrell, vicari general, fa procura als dits, 29 juliol 1545. G-71 f. 224
El vicari general certifica a la cancelleria romana que el diaconil de Foixà és taxat a 2 lliures 10 sous, i certifica altres possessòries de beneficis conferits a Miquel Pons, 
prevere, 15 octubre 1545. G-71 f. 221

Dionís Costa, clergue, beneficiat dels sants Pere i Pau de la Seu, presenta Miquel Roca, prevere de Girona resident a Roma, per al benefici dels sants Maria i Baldiri de la 
mateixa seu, vacant per òbit de Miquel Ferrer, 31 gener 1544. G-71 f. 225v

Guerau Rafel i Bernat Queixàs, monjo de Sant Pere de Galligants, presenten Pere de Pinós i de Fonollet, clergue de Barcelona, per al benefici porcioner de l’abat i el de 
Santa Maria del castell de Montagut, parròquia de Sant Julià de Ramis, vacant per òbit de Joan Andreu, 8 octubre 1543. G-71 f. 227

El bisbe confereix la rectoria d’Arenys de Munt, vacant per òbit de Guillem Rossell, canonge de Barcelona, a Benet Malars, clergue familiar seu, 30 desembre 1544. G-71 f. 228

Joan de Tormo, clergue de Barcelona, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Joan d’Aragó, clergue, obtentor del benefici de Santa Magdalena d’Hortsavinyà, 5 febrer 
1545. G-71 f. 228v

Ordinacions (TC) per a l’església de Tossa, donades pel vicari general Joan Torrell, 13 agost 1545. G-71 f. 230-231
Els pabordes de la confraria de Sant Sebastià de Sant Joan de Mollet, de les parròquies de Flaçà, Bordils, Sant Jordi Desvalls i Celrà, presenten Antoni Joher, prevere de 
Bordils, per al benefici primer de la confraria vacant per òbit de Joan Martí, 13 juliol 1545. G-71 f. 232

El vicari general assigna a Jaume de Vallgornera, clergue major de 10 anys, el seu pare, Cosme de Vallgornera, com a tutor, 12 octubre 1545. G-71 f. 233v



Sentència arbitral de Joan de Margarit, bisbe de Girona, en la causa entre els homes de Blanes i Joan Thió, prevere, sobre assignació invàlida de 14 lliures anuals dels 
emoluments de l’obra parroquial per al bací de les Animes, 6 febrer 1535. G-71 f. 235-237

Disposició del bisbe, a súplica dels síndics de la vila de Blanes sobre la servitut del bací de les Ànimes, 17 novembre 1540. G-71 f. 237
Climent Prats, prevere, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Llorenç Viader, domer de Crespià, 9 març 1540. G-71 f. 238v
Salvi Vila, pagès de Sant Julià del Llor, presenta Climent Torner, prevere de Sant Climent d’Amer, per al benefici de Sant Sebastià de la Seu, vacant per òbit de Miquel Vila, 
germà seu, 29 maig 1545. G-71 f. 239v

Miquel Simon, canonge de la Seu, i Benet Finó, vicari general fan procura a Joan Oliver, canonge de Sant Feliu de Girona, Vicenç Bassa, escrivent papal i altres residents a 
la cúria romana, 24 maig 1546. G-71 f. 240v

Certificació vidimus de possessòria del benefici de Santa Maria de Bordils, permutat per Gabriel Cabanes, clergue de Vilabertran, a favor de Miquel Cabanes, clergue del 
mateix lloc, 1531. G-71 f. 242

Jeroni Riera, prevere de la Bisbal, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Jeroni Pagès àlias Palet, obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la Seu, 13 abril 1530. G-71 f. 243

El vicari general confereix la sagristia de [la Cellera d’]Anglès vacant per òbit de Miquel Aluart, a Joan Andreu, canonge de la Seu, 25 gener 1546. G-71 f. 245
Joan Andreu, canonge de la Seu, permuta la sagristia d’Anglès amb Antoni Roca, prevere de Tulle, obtentor del diaconil de Sant Gregori, 29 març 1546. G-71 f. 246

Joan Oliver, canonge de Sant Feliu de Girona resident a Roma permuta el diaconil de Sant Gregori amb Vicenç Bassa, obtentor de la rectoria de Llambilles, 20 abril 1546. G-71 f. 247

El vicari general assigna a Miquel Aluart, clergue major de 8 anys, Bartomeu Pou i el seu pare, Pere Aluart, mercader de Caldes de Malavella, com a tutors, 28 setembre 
1546. G-71 f. 248v

Joan Vilar, ardiaca de la Selva, confereix la doma de Caldes de Malavella, vacant per òbit de Miquel Aluart, prevere, a Pere Guytó àlias Sala, clergue, 25 gener 1546. G-71 f. 249v

Miquel Simon, canonge de la Seu, confereix la clau de Caldes de Malavella, vacant per òbit de Miquel Aluart, prevere, a Joan Masalera, clergue de Vic, 25 gener 1546. G-71 f. 250v

El vicari general assigna a Joan Lluís Riera, clergue de Tossa major de 7 anys, Joan Vergés, mercader de Girona com a tutor, 16 octubre 1546. G-71 f. 251
Els pabordes de la confraria de Sant Sebastià de Sant Joan de Mollet presenten Guerau Vinays, prevere, per al benefici de la confraria, vacant per òbit de Joan Martí, 7 
juny 1491. G-71 f. 252v

Joan Martí, prevere, insta la col·lació del benefici de la confraria de Sant Sebastià de Sant Joan de Mollet, vacant per òbit de Joan Vinyals, a presentació dels pabordes, 3 
maig 1529. G-71 f. 253

Miquel Marquès permuta el diaconil de Sant Gregori amb Joan de Cartellà, monjo de Banyoles, obtentor del priorat de Bellcaire, 7 octubre 1544. G-71 f. 253v
Bartomeu Pou, canonge de la Seu, paborde de Santa Maria de Castelló, confereix la cabiscolia d’aquesta església, vacant per òbit de Miquel Aluart, prevere, a Miquel 
Aluart, clergue de Caldes de Malavella, 25 gener 1546. G-71 f. 255

Rafael Çatorra presenta Guillem Faig, prevere resident a Girona, per al benefici de Sant Lluc i Jaume de Figueres, vacant per òbit d’Esteve Arrufat, 16 agost 1545. G-71 f. 256

Estatut dels canonges de la Seu sobre assegurar els fruits de les pabordies, 7 juny 1537. G-71 f. 257
Guerau Raset i Bernat Queixàs, monjos de Sant Pere de Galligants, confereixen la sagristia de Palafrugell, vacant per òbit de Joan Andreu, a Antoni Pagès, prevere de la 
Seu, 8 octubre 1543. G-71 f. 288

Bernat de Queixàs, prior i almoiner de Sant Pere de Galligants, presenta Rafael Palau, prevere, per al benefici dels sants Maria i Jaume de Mont-ras, vacant per òbit de 
Pere Boïl, 18 juny 1546. G-71 f. 259

El vicari general confereix la sagristia de l’Armentera, vacant per òbit de Guillem Rossell, canonge de Barcelona, a Gabriel Amat, clergue de Barcelona, 20 gener 1544. G-71 f. 261

El capítol de la Seu dispensa Pere Traver, Miquel Roca, Miquel Samer, Bernat Font i Antoni Montserrat Balle de l’estatut militar, 2 març 1547. G-71 f. 261
Joan Torrell, vicari general fa procura a Miquel Joan Almunia, clergue per a la penitenciaria romana, 27 maig 1547. G-71 f. 262
Bernat Queixàs, monjo de Sant Pere de Galligants, confereix la doma de Palafrugell, vacant per òbit de Jaume Campolier, a Miquel Solà, clergue resident a Roma, 22 juliol 
1546. G-71 f. 264



Sebastià Andreu permuta el diaconil de Sant Gregori amb Jaume Fina, beneficiat de la Seu obtentor de la doma tercera de Palafrugell, 29 desembre 1537. G-71 f. 265v

Roc Font permuta el diaconil de Sant Gregori amb Antoni Verneiol, obtentor de la doma de Campllong, 17 juliol 1546. G-71 f. 266v
Miquel Vidal permuta el diaconil de Sant Gregori amb Roc Font, obtentor de la doma de Campllong, 22 juliol 1546. G-71 f. 268

Lluís de Margarit, canonge de la Seu, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Miquel Vidal, prevere, obtentor de la doma de Campllong, 4 desembre 1546. G-71 f. 269

Certificació vidimus del testament de Pere Pons des Puig, mercader d’Hostalric, 1502. G-71 f. 270
Testimonial adreçada a la cancelleria papal dels beneficis curats de Palafrugell, amb les darreres col·lacions, 5 octubre 1547. G-71 f. 271
Esteve Puig, clergue de Figueres, insta la col·lació del benefici de Santa Maria de la confraria de Sant Miquel de Figueres, vacant per òbit de Miquel Brescó, a presentació 
dels confrares, 6 setembre 1508. G-71 f. 272

El vicari general assigna a Gabriel Ferrer, clergue de Vilabertran menor de 14 anys, el seu pare, Joan Ferrer, mercader de Vilabertran com a tutor, 4 novembre 1547. G-71 f. 274

Joan Alonso, clergue de Figueres, insta la col·lació del benefici de Santa Maria de Figueres, 20 setembre 1545. G-71 f. 276

Antoni Coll, monjo de Santa Maria de Roses, confereix la rectoria de Cadaqués, vacant per òbit de Montserrat Sales, a Cosme de Vallgornera, clergue, 12 gener 1548. G-71 f. 278

Certificació de facultats concedides per Miquel, cardenal dels Dotze Apòstols i legat a Carles V, a Domènec Romeu, dominic, bisbe d’Útica, 1542. G-71 f. 279v
Baldiri Avinyó, sagristà major de la Seu i Joan Pujol, tresorer, confereixen el benefici de Sant Benet de la mateixa seu, vacant per òbit de Jordi Onofre de Palol, clergue, a 
Pere Xatmar, clergue de Girona, 7 setembre 1547. G-71 f. 281

Jeroni Costa, prevere, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Miquel Roca, prevere, obtentor del benefici de Santa Maria i Baldiri de la Seu, 1 febrer 1546. G-71 f. 284

Bernat de Cardona, clergue, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Jaume Vives àlias Ferrer, clergue obtentor del benefici de Sant Jaume de la Seu, 21 agost 1548. G-71 f. 285

Miquel Vilar, clergue, obtentor de la capellania de Vilafant, confereix la rectoria del lloc, vacant per òbit de Nicolau Barceló, a Maurici Vinyes, beneficiat de Sant Feliu de 
Girona, 18 gener 1547. G-71 f. 287

Maurici Vinyes permuta la rectoria de Vilafant amb Joan Gestí, beneficiat de la Seu obtentor del diaconil de Sant Gregori, 4 octubre 1547. G-71 f. 288v
Miquel Vilar, clergue, obtentor de la capellania de Vilafant, confereix la rectoria d’aquest lloc, vacant per òbit de Pere Requesens, a Joan Viader, beneficiat de Sant Vicenç 
de Besalú, 12 octubre 1537. G-71 f. 290

Nicolau Barceló, prevere, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Joan Viader, prevere de Besalú, obtentor de la rectoria de Vilafant, 28 juny 1539. G-71 f. 291v
Tesimonial de tonsura conferida a Jeroni Miquel, fill de Jeroni Miquel senyor del castell de Palau-sator, 1 novembre 1532. G-71 f. 292
Certificació de possessòria del benefici de Sant Antoni de Torroella de Montgrí a favor de Bernat Sagàs, 1542. G-71 f. 293
El vicari general assigna a Montserrat Vidal, clergue de Pals menor de 14 anys, el seu pare, Antoni Vidal, 10 març 1548. G-71 f. 296v
Antoni Vidal presenta Montserrat Vidal, clergue, per al benefici de Santa Magdalena de Pals, vacant per òbit de Pere Dalmau, 1 abril 1549. G-71 f. 299v
Els marmessors de Pere Feliu, rector de Vilaür, doten el benefici de la Trinitat a Vilaür, amb 479 lliures de capital, 11 octubre 1548. G-71 f. 301-308
Quirze Sala, clergue, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Rafael Masó, canonge de Sant Feliu de Girona obtentor de la pabordia de Juny d’aquesta església, 17 maig 
1548. G-71 f. 309

El vicari general aprova el benefici del Sant Sepulcre, fundat a Pineda pels marmessors de Jaume Torrent, prevere de Pineda, 10 abril 1548. G-71 f. 310v
Pere Torrent, pagès de Pineda, presenta Guerau Curús, beneficiat de la Seu, per a l’anterior benefici, 10 abril 1548. G-71 f. 311v
Guerau Curús permuta el benefici del Sant Sepulcre de Pineda amb Pere Torrent, clergue de Pineda, obtentor del diaconil de Sant Gregori, 20 abril 1548. G-71 f. 312v

Miquel Costa, prevere de Besalú, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Francesc Guilleumes, obtentor de la sagristia de Palau-saverdera, 5 agost 1547. G-71 f. 314

Certificació vidimus de possessòria i lletra de manutenció de la sagristia de Palau-saverdera a favor de Miquel Costa, 1547. G-71 f. 315v
Pere Dalmau permuta el diaconil de Sant Gregori amb Joan Vidal, obtentor del benefici de Santa Magdalena de Pals, 15 setembre 1547. G-71 f. 317



Testimonial de tonsura conferida a Montserrat Vidal, clergue de Pals, 24 febrer 1548. G-71 f. 317v

Francesc Ferran, prevere, permuta el benefici de Santa Magdalena de Pals amb Joan Vidal, clergue de Pals, obtentor del diaconil de Sant Gregori, 7 agost 1505. G-71 f. 318

Pere Serra, beneficiat de Santa Marta de la Seu firma rebut a Joan Bonhome, familiar del bisbe, de 7 lliures 10 sous en concepte de mitja anyada que el bisbe fa al seu 
benefici, 5 octubre 1541. G-71 f. 319v

Rebuts semblants, 1540-1542. G-71 f. 319v-321
Els marmessors de Pere Bernoy, prevere de Llançà, doten el benefici del Corpus a Palafrugell, 30 octubre 1549. G-71 f. 323-330
Jaume de Vallgornera, clergue, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Jaume Toró, obtentor del benefici de Sant Esteve de la Seu, 17 juny 1550. G-71 f. 331
Francesc Dalmau, obrer, i Andreu Sabater, prevere, servidor de l’església de Montiró, firmen rebut a Antoni Benet Maians, prevere, rector del lloc, de 13 lliures en 
concepte de reparació de la casa de la rectoria, 21 desembre 1549. G-71 f. 333v

Baldiri Balle, prevere, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Antoni Prats, canonge de la Seu, obtentor del benefici de Santa Anastàsia, 7 desembre 1532. G-71 f. 334

Miquel Traver, canonge de la Seu, com a ferialer confereix el benefici dels sants Martí i Francesc de la Seu, vacant per òbit de Joan Torrell, a Pere Feixat, beneficiat de la 
Seu, 9 març 1550. G-71 f. 336

El vicari general assigna a Gregori Avinyó, clergue de menys de 14 anys, dispensat ex defectu natalium, Antoni Busquets, canonge de la Seu, com a tutor, 25 octubre 1548. G-71 f. 338

Joan Pou, prevere de Palafrugell, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Jaume Vives àlias Ferrer, obtentor de la doma de Verges, 21 octubre 1548. G-71 f. 340
El vicari general assigna a Jaume Vives, clergue de 8 anys, el seu oncle, Joan Vives de Verges com a tutor, 18 gener 1542. G-71 f. 341
Testimonial de tonsura conferida a Sadurní Llausàs, de Sant Pere Pescador, 28 octubre 1539. G-71 f. 343
Salvi Riquer, clergue de Vilobí, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Bernat Font, canonge de la Seu, obtentor del benefici de Sant Marc de Sils que té unit el diaconil 
del lloc, 8 desembre 1540. G-71 f. 343v

Esteve Puig, clergue de Barcelona, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Miquel Vilar, clergue, regent l’oficialat, obtentor del benefici de Sant Miquel de Palau-sacosta, 
11 gener 1548. G-71 f. 348

Pere de Cabrera, clergue, fill d’Antic de Cabrera, insta la col·lació del benefici de Sant Miquel de Tordera, vacant per òbit d’Antoni Sibil, a presentació d’Antoni Pas, pagès 
de Tordera, 7 gener 1550. G-71 f. 350

El vicari general confereix la sagristia de Sant Iscle d’Empordà, vacant per òbit de Joan Torrell, canonge de la Seu, a Joan Espuny, canonge de Barcelona, 28 març 1550. G-71 f. 351

Joan Espuny, dit, permuta la sagristia de Sant Iscle d’Empordà amb Miquel Simon, canonge de la Seu, obtentor del diaconil de Sant Gregori, 14 juny 1550. G-71 f. 352

El capítol de Sant Feliu de Girona confereix el diaconil de la mateixa església, vacant per òbit de Joan Torrell, canonge de la Seu, a Pere Cerdà, canonge de la Seu, 29 març 
1550. G-71 f. 353v

Guerau Arrufat, canonge de la Seu, comanador de la cambreria de Sant Pere de Rodes, confereix la rectoria de Sant Joan ses Closes, vacant per òbit de Narcís Balle, 
prevere, a Nicolau Dubois, prevere, 7 juny 1548. G-71 f. 355v

El bisbe, a instància dels beneficiats de la Seu, els concedeix certs estatuts, 8 maig 1551, amb aclariment dels mateixos f 359v, i nova concessió f 359v. G-71 f. 357-359
El bisbe amortitza els masos Planell, Llac, sa Plana i Rostoll de Sant Sadurní, que Antoni Pons Salom, domer d’aquesta parròquia, ha cedit per dotar el benefici de Sant 
Miquel de Sant Sadurní, que obté Joan Pagès àlias del Suro, prevere, a prestació d’agrers i 40 sous anuals, 16 març 1552. G-71 f. 361

Testimonial de tonsura de Joan Pere Bartomeu, clergue de Girona, 20 novembre 1520. G-71 f. 363
Testimonial de tonsura de Ramon Xatmar, 7 novembre 1522. G-71 f. 363
Testimonial de tonsura de Ramon Benet Jeroni Xatmar, 10 desembre 1510. G-71 f. 363v

El vicari general assigna a Pere Joan Quintana, clergue menor de 14 anys, Pere Quintana, de Besalú, i Joan Quintana, beneficiat de la Seu, oncle del mateix, 20 juny 1555. G-71 f. 364

El capítol de la Seu uneix la pabordia d’Aro al ferial de la Seu, 1 juny 1537. G-71 f. 365



Antoni Pijoan, clergue de Maçanet de la Selva, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Pere de Cabrera, clergue, obtentor del benefici de Sant Miquel de Tordera, 1 
desembre 1558. G-72 f. 1

Joan Sala, clergue de Barcelona, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Antoni Castelló, canonge de la Seu, obtentor d’una doma de Santa Maria de Castelló, 28 març 
1556. G-72 f. 2

Ordinacions (TC) per a la comunitat de preveres de Sant Pere de Figueres, 31 maig 1359. G-72 f. 3v-6
Certificació vidimus de lletra de manutenció del benefici de la doma de Vall de Sant Genís de Palafolls, vacant per òbit de Miquel Ravell, a favor d’Antoni Negrell, oficial de 
Castelló, 1558. G-72 f. 6v

Gabriel Amorós, domer de Tortellà, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Felicià Camps, obtentor del benefici de Sant Pere d’Argelaguer, 14 abril 1558. G-72 f. 7v

Jaume d’Agullana, clergue de Girona, insta la col·lació del benefici de Sant Joan d’Argelaguer, vacant per òbit de Damià Frigola, a presentació de Rafael d’Agullana, senyor 
del castell de Cartellà, 10 març 1561. G-72 f. 8v

Vidimus de possessòria del benefici anterior. G-72 f. 10
Miquel Brenac, clergue d’Elna permuta la rectoria d’Usall amb Francesc Sicars, prevere de Peralada, obtentor del diaconil de Sant Gregori, 3 abril 1558. G-72 f. 11
Miquel Brenach, prevere d’Elna, insta la col·lació de la rectoria d’Usall, vacant per òbit de Miquel Traver, canonge de la Seu, a presentació de Ramon Xammar, monjo i 
vicari general de l’abat de Sant Esteve de Banyoles, 18 juliol 1552. G-72 f. 12

Vidimus de lletres de Pere de Montcada, senescal de Catalunya, datades de 1297, que ordenen als homes de Bàscara anar a la host del rei en Jaume, amb resposta 
negativa del bisbe, i citacions d’un Llegendari de la Seu que recorden la conquesta feta de Girona per Carlemany, amb intervenció de Roldà, Turpí, i batalles a Amer i Sant 
Julià de Ramis.

G-72 f. 13-16v

Butlles de provisió del bisbe Arias Gallego a Girona, amb acte de la possessió presa pel mateix, 9 setembre 1561 f 21rv. G-72 f. 17-21
Testimonial de tonsura de Francesc, fill de Jaume de Segurioles, donzell de Girona, 30 març 1540. G-72 f. 22
Testimonial de la taxa del benefici de Sant Miquel de Sant Feliu de Girona adreçada a la cancelleria papal, 20 setembre 1561. G-72 f. 22
El vicari general assigna a Miquel Galceran Bofill, clergue de Cadaqués menor d’edat, el seu pare Antoni Bofill, com a tutor, 15 setembre 1560. G-72 f. 22v

Bartomeu Puig, prevere, pren possessió del benefici de Sant Bartomeu de Sant Martí Sacosta, vacant per òbit de Pere Moner, canonge de la Seu, 19 desembre 1549. G-72 f. 24v

El bisbe confereix la rectoria de Grions a Pere Abric, beneficiat de la Seu, 17 juny 1502. G-72 f. 25

El bisbe confereix el benefici dels sants Caterina, Jaume i Joan de l’hospital d’Ordis, vacant per òbit de Jeroni Amat de Palol, a Carles Sagarriga, clergue, 4 gener 1544. G-72 f. 25v

Certificació vidimus del cardenal Caraffa a favor de Miquel Miquel, prevere, il·legible. G-72  (entre 25v i f. 2
Admisió de presentació, il·legible. G-72  (entre 25v i f. 2
Certificació vidimus de possessòria de la rectoria de Calabuig, permutada per Baldiri Julià, a favor d’un altre Baldiri Julià major de dies, 2 juny 1555. G-72 f. 28
Francesc Roca, canonge de la Seu, permuta el benefici de Sant Miquel porcioner de Sant Pere de Galligants amb Joan Vila, prevere, obtentor del diaconil de Sant Gregori, 
7 setembre 1555. G-72 f. 229

Joan Sala, clergue de Barcelona, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Antoni Castelló, canonge de la Seu, obtentor del benefici dels sants Francesc i Martí de la Seu, i 
la doma de Gualta, 10 març 1556. G-72 f. 30v

Certificació vidimus de possessòria de la doma simple d’Ordis, permutada per Joan Hospital, clergue, a favor de Miquel Frigola, 1 setembre 1559. G-72 f. 32

Certificació vidimus de la possessòria de la sagristia de Serra, vacant per òbit de Miquel Sitjar, a favor de Joan Andreu, canonge de la Seu, 9 juliol 1561. G-72 f. 33

Bernat Cerdà, ardiaca d’Empordà, procurador de Miquel Jutglar, domer d’Ordis, arrenda els fruits de la doma a Esteve Olivet, prevere, amb obligació de servir-la, per 8 
lliures 10 sous, 29abril 1560. G-72 f. 34

Certificació extreta del llibre de constitucions provincials i sinodals de la cúria, Quoniam pastoralis officii. G-72 f. 35
Pere Almar, notari de Púbol, obre el testament de Jaume Compte, prevere de Púbol, que es transcriu, 6 juny 1361. G-72 f. 36- 38v
El bisbe atorga remissió general a la comunitat de preveres de Castelló, 12 novembre 1561; a continuació remet els delictes d’Eloi Moy i Miquel Moy, de Bàscara, i el rapte 
de verge efectuat per Miquel Benet, de Parlavà f 40. G-72 f. 38v-39v



Certificació adreçada a la cancelleria papal, a instància de Joan Oriol, obtentor de la pabordia d’Aro de la Seu, de que té el dret de conferir la sagristia de Serra que 
posseeix Joan Andreu, 3 febrer 1562. G-72 f. 40v

Miquel Vilaroja, rector de Capsec, estableix el mas Bac, de 21 vessanes i les Vacarisses, de 12 vessanes, a Guerau Prat Mel, sastre del lloc, a cens de 9 sous, 1 novembre 
1558. G-72 f. 41-45

Jaume Coromines permuta el diaconil de Sant Gregori amb Pere Sureda, prevere, obtentor del benefici de les Onze Mil verges de la Seu, 29 març 1550. G-72 f. 45

Miquel Ferrer, beneficiat de la Seu, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Baldiri Julià menor de dies, obtentor de la rectoria de Calabuig, 22 juny 1555. G-72 f. 46v

Baldiri Julià menor de dies, fa procura al seu oncle, Baldiri Julià major de dies, 6 desembre 1554. G-72 f. 47v
Sebastià Bret, canonge de la Seu, resident a Roma, confereix el diaconil de Bordils, vacant per òbit de Bernat Adroher, a Pere Bret, clergue, 30 maig 1561. G-72 f. 48v

Certificació adreçada a la cancelleria papal de que Joan Espuny, canonge de Barcelona, obté la cabiscolia major de la Seu, i que és a presentació del bisbe, 2 març 1562. G-72 f. 49v

Bernat Ros, prevere, marmessor d’altre Bernat Ros, rector de Cassà de Pelràs, atès que aquest havia instituit hereu seu el benefici dels sants Joan i Caterina de Torroella 
de Montgrí, fa donació al dit benefici de tres censals, 4 març 1562. G-72 f. 50-52

Bartomeu Guirrelles, beneficiat de Santa Maria de Besalú, insta absolució d’irregularitat per haver demanat dimissòries d’ordes al prior, 5 març 1562. G-72 f. 52

Els marmessors de Francesc Camps, prevere d’Olot fan donació de censals de l’herència al benefici de Sant Francesc de Sant Esteve d’Olot, 10 març 1562. G-72 f. 52v

Vidimus del testament de Miquel Ravell, domer de Vall a Sant Genís de Palafolls, que institueix hereva la seva ànima, fet en 1558, i d’acte de visita de l’esmentada 
parròquia feta en 1558. G-72 f. 55-56v

Certificació de que Pere Ribes, prevere de Segueró, ha estat absolt d’irregularitat, 14 abril 1562. G-72 f. 56v
Certificació de constitució del sínode diocesà, Ceterum cum preter servitium, no transcrita. G-72 f. 57
Acte del sínode diocesà en què el bisbe, en llengua castellana, requereix la clerecia a donar-li l’acostumat donatiu, i aquesta nomena comissaris per a la recaptació, 8 abril 
1562. G-72 f. 57v-59

Pere des Vern, donzell de Celrà, presenta Joan Jeroni des Vern per al benefici de Sant Pere de Corçà, vacant per òbit de Pere des Vern, fill seu, 23 setembre 1563. G-72 f. 59v

Pere des Vern, donzell de Celrà, presenta Pere des Vern, fill seu, per al benefici de Sant Pere de Corçà, vacant per òbit de Joan Rafael Coll, canonge de la Seu, 13 desembre 
1532. G-72 f. 60

Francesc Rafael Nogués permuta la capellania major de Sant Feliu de Girona amb Guillem Ramon Espuny, obtentor d’una canongia de la Seu, 26 desembre 1559. G-72 f. 60v

El vicari general assigna a Mateu Ponç Masbernat, clergue d’Olot menor de 14 anys, Miquel Masbernat, apotecari d’Olot com a tutor, 1 juny 1562. G-72 f. 62

Antoni Rostoll, obtentor de la sots-capellania de Sant Feliu de Girona, la permuta amb Guillem Creixell, obtentor d’un sots-diaconil de la mateixa església, 30 maig 1560. G-72 f. 64

Certificació de butlla papal que dóna presència a les seves esglésies els que acudeixen al concili de Trento. G-72 f. 66
El vicari general absol d’irregularitat Pere Ferrer àlias Orriols, prevere de Camprodon, 7 juliol 1562. G-72 f. 69
Joan de Bell-lloc, canonge de la Seu, insta la col·lació de Santa Maria del castell de Farners i del Sant Esperit de l’Alou de Santa Coloma, vacants per òbit de Jaume de 
Santceloni, canonge de la Seu, a presentació de Guillem de Bell-lloc i de Farners i de la seva esposa Brígida, 30 octubre 1528. G-72 f. 69v

Guillem de Bell-lloc i de Farners presenta Jeroni de Bell-lloc, clergue de Girona, per als anteriors beneficis, vacant per òbit de Joan de Bell-lloc, canonge de la Seu, 4 
desembre 1538. G-72 f. 70v

El bisbe comissiona Miquel Masó, beneficiat de la Seu, per efectuar la visita pastoral, 7 març 1558. G-72 f. 71v-72v
Bernat Cerdà, vicari general, dona ordinacions per a la celebració de l’ofici diví a l’església de Calonge, 26 juliol 1562. G-72 f. 72v-73v
Brígida, esposa de Guillem de Bell-lloc i de Farners i filla de Ponç des Balbs i de Farners, presenta Joan de Santceloni, clergue, per als beneficis de Santa Maria de Farners i 
del Sant Esperit de l’Alou de Santa Coloma, vacants per òbit de Salvi Mollera, prevere, 2 setembre 1519. G-72 f. 73v

Certificació adreçada a la cancelleria papal, a instància de Pere de Cartellà i de Farners, sobre el dret de presentació del benefici de Santa Maria de Farners, 8 abril 1562. G-72 f. 74v



Certificació de constitució sinodal sobre el repartiment dels fruits dels beneficis a la mort dels obtentors. G-72 f. 75v
L’ardiaca major en seu vacant, Joan Onofre des Junyent, nomena vicaris generals Domènec Romeu, bisbe titular d’Útica, i Francesc Roca, canonge de la Seu, 21 octubre 
1550. G-72 f. 77

El capítol de Sant Feliu de Girona consenteix a la resignació del benefici de Sant Jaume de la seva església, 6 febrer 1555. G-72 f. 79v

Francesc des Vern, donzell de Girona, presenta Jeroni Cueva, clergue, per al benefici de Sant Pere de Corçà, vacant per òbit de Lluís des Vern, 22 octubre 1562. G-72 f. 80

Rafael Mandorra, obtentor del benefici de la Trinitat de Batet, estableix a Baldiri Solà, del mas Solà, una terra de set vessanes, de nom la Closa, situada a Batet, a cens de 
2’5 quarteres de blat, 9 octubre 1562. G-72 f. 80v

Joan Pelegrí prevere, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Jeroni Garbí, clergue, obtentor del benefici de Santa Maria del claustre de la Seu fundat per Aldonça 
Pasqual, 26 setembre 1558. G-72 f. 83

Joan Solers, canonge de la Seu, permuta la sagristia de Celrà amb Antoni Garau, obtentor de la doma de Fornells, 11 juny 1561, reiterada f 285v. G-72 f. 84v
El bisbe fa poders a Domènec Romeu, dominic, bisbe titular d’Utica, per a la visita pastoral, 8 març 1558. G-72 f. 86
Joan Vilar, canonge i ardiaca de la Seu, segrestador de la sagristia major que pledegen a la cúria romana Sebastià Bret i Rafael Balle, confereix una canongia vacant per 
òbit de Joan Pujol a a Francesc Vilar, prevere, 11 gener 1563. G-72 f. 87v

Permuta del benefici de Santa Maria del claustre de la Seu fundat per Ponç Traver. G-72 f. 89
Iscle Compte pren possessió del benefici de la Trinitat de Sant Feliu de Girona, 4 juny 1562. G-72 f. 90
Iscle Compte permuta el diaconil de Sant Gregori amb Joan Narcís Segueró, obtentor del benefici de la Trinitat de Sant Feliu de Girona, 4 juny 1562. G-72 f. 91
Joan Galí, beneficiat de Sant Feliu de Girona, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Ramon Feixes, capellà curat d’Ullà,14 abril 1556. G-72 f. 92
Francesc Vilar, prevere, presenta possessòria d’una canongia i tresoreria de la Seu vacant per òbit de Joan Pujol, amb llarga votació del capitol sobre donar-li possessió o 
no, 26 gener 1563. G-72 f. 93v-99

Bernat Cerdà, ardiaca d’Empordà a la Seu, declara que emprèn camí a Tarragona per consultar l’arquebisbe sobre la tresoreria conferida a Francesc Vilar, 12 febrer 1563. G-72 f. 99v

Francesc Vilar presenta a la cúria de Girona lletres de l’arquebisbe de Tarragona, i el capítol de la Seu apel·la d’elles, 13 febrer 1563. G-72 f. 100-103
Apertura del testament de Joan Garí, diaconil de les Planes, que funda causapia de maridar donzelles amb un personat, 16 maig 1562. G-72 f. 103v-107
El vicari general decreta el testament de Benet Saura, beneficiat de Sant Genís de Palafolls, que entre altres llegats, disposa que es pagui un pelegrinatge a Sant Jaume de 
Galícia i funda causapia, 22 març 1563. G-72 f. 107-111

Miquel Xammar permuta una canongia de la Seu amb Benet d’Alemany, clergue, obtentor del benefici de Santa Maria del castell de Foixà, 17 gener 1563. G-72 f. 111v

Certificació de constitució sinodal no transcrita, 24 abril 1563. G-72 f. 113
Testimonial de tonsura de Pere, fill de Jaume Roca, de Parlavà, 26 desembre 1553. G-72 f. 113v

Execució del testament de Miquel Barrot, apotecari de la Bisbal, que funda el benefici de Sant Josep a la parroquial de la seva vila, de patronat familiar, 16 febrer 1559. G-72 f. 114-117

El vicari general absol Joan Candell, clergue de Celrà, d’irregularitat contreta per haver-se ordenat només amb lletres de l’abat de Cuixà, 16 maig 1563. G-72 f. 117v
Execució de dispensa concedida per Bernardo de Fresneda, comissari de Creuada, d’impediment de consanguinitat per al matrimoni de Miquel Verdalet, de Girona, i 
Caterina, filla d’Antoni Monjo, 6 febrer 1563. G-72 f. 118-119v

Certificació d’extracte de les Consuetudines Gerundenses sobre els “menjars”. G-72 f. 119v
Jaume Espuny, canonge de Barcelona, confereix la rectoria de Campllong, vacant per òbit de Miquel Aymar, a Benet Moner, 16 gener 1562. G-72 f. 120v
El vicari general dispensa d’irregularitat Jordi Espígol, beneficiat de Sant Feliu de Girona, per haver intervingut en un intent d’assassinat de Francesc Giginta, abat 
comanador d’Amer, 10 juliol 1562. G-72 f. 121v

Execució de dispensa matrimonial, concedida per Diego Messía de Lasarte, inquisidor de la província eclesiàstica de Tarragona, a favor de Miquel Esteve Figuerola, d’Olot, 
i Anna Collferrer. G-72 f. 122v-123

Presa de possessió del benefici de Santa Anastàsia de la Seu per part de Joan Vilar, 18 febrer 1561. G-72 f. 123v



Certificació de que el priorat de Sant Pere Cercada, el de Sant Tomàs de Fluvià i les domes de Palafrugell són beneficis curats, 21 juliol 1563. G-72 f. 124v
Jaume Cordelles, cabiscol de Tarragona i canonge de Barcelona, pren possessió del benefici dels Quatre Màrtirs de la Seu de Girona, 23 juliol 1563. G-72 f. 125
Miquel Salvanyà, clergue, insta la col·lació del benefici de Sant Joan de Sant Llorenç del Mont, que li ha estat adjudicat per sentència, 19 agost 1563. G-72 f. 126
Miquel d’Agullana, canonge de la Seu, confereix per torn la canongia de la Seu vacant per òbit de Miquel Alrà a altre Miquel d’Agullana, paborde de Sant Martí Sacosta de 
Girona, 1 setembre 1563. G-72 f. 126v

Joan Pol, clergue de Castelló, insta la col·lació del benefici de Sant Antoni dels carnissers de Castelló, vacant per òbit de Baldiri Mestre, a presentació dels confrares, 22 
juny 1521. G-72 f. 128

Fra Miquel Puig, mestre general de l’orde de la Mercè, certifica un privilegi pontifici que aquesta ha obtingut de Pius IV i que confirma els anteriors privilegis de l’orde, 24 
març 1563. G-72 f. 129-134v

Execució de legitimació, concedida per la cancelleria papal, a favor de Joan Sala, escolar de Montagut fill de prevere i soltera, 4 setembre 1563. G-72 f. 134v-135v

Privilegi concedit pel cardenal penitencier Ranuccio del títol del Sant Àngel a Pere Maig, clergue de Castelló, de poder contreure matrimoni restant clergue. G-72 f. 135v

Certificació adreçada a la cancelleria papal a instància de Francesc Oliveres, sobre la taxa de diversos beneficis, 4 setembre 1563. G-72 f. 136v
Antic Onofre Steldat, secretari del bisbe, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Bernat Oliva, obtentor de la rectoria de Palacalç, 25 juliol 1563. G-72 f. 137v
El capítol de Sant Feliu de Girona confereix el benefici del Corpus, vacant per òbit de Baldiri Pou a Jeroni Garbí, clergue, 16 abril 1563. G-72 f. 138v
Certificació de que Antic Onofre Steldat, arxiver, familiar i secretari del bisbe, no obté altre benefici que la rectoria de Palacalç. G-72 f. 140v
Certificació vidimus de possessòria del benefici de Sant Pere de Corçà a favor de Lluís des Vern, 4 maig 1555. G-72 f. 141

El vicari general dona a Antoni Marquès, clergue de Palafrugell, de 14 anys, Francesc Quintana, mercader de Torroella de Montgrí, com a curador, 2 setembre 1563. G-72 f. 141v-143

Francesc Quintana, mercader de Torroella de Montgrí, tutor d’Antoni Marquès, clergue de Palafrugell, substitueix en la procura Antoni Planes, claver de la Seu, 2 
setembre 1563. G-72 f. 143v

El vicari general assigna a Joan Puigvert, clergue de 8 anys, obtentor del benefici de Sant Miquel de Massanes, el seu pare, Pere Miquel Puigvert, donzell de Palautordera, 
com a curador, 3 abril 1563. G-72 f. 144-145

Dispensa matrimonial de consanguinitat a favor de Joan Ametller, de Cassà de Pelràs, i Elisabet Roca, de Parlavà, concedida per l’inquisidor Messía de Lasarte, 16 octubre 
1563. G-72 f. 145-146v

Testimonial de tonsura de Jeroni Cullera, de Torroella de Montgrí, 14 gener 1554. G-72 f. 146v
Execució de dispensa donada per la penitenciaria papal a favor de Benet Milà, per ordenar-se a pesar de falta de vista a l’ull dret, 22 octubre 1563. G-72 f. 147-148
El vicari general aprova el vot fet pels homes de Palafrugell, de celebrar la festa dels sants Cosme, Damià i Roc, 23 octubre 1563. G-72 f. 148rv
Pere Ponç, clergue, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Joan Amador Roura, prevere de Besalú, obtentor del benefici dels sants Jordi i Dalmau de la Seu, 31 octubre 
15152. G-72 f. 149

El vicari general absol d’irregularitat Joan Gorgot, prevere de Sant Llorenç de la Muga, per recepció ilícita d’ordes, 19 novembre 1563. G-72 f. 150v
El vicari general absol Guerau Busquets, prevere francès servidor de l’església de Cantallops, que havia conviscut amb una dona, 6 desembre 1563. G-72 f. 151
Comissió als clergues de Besalú d’absoldre Guerau Benet Llaudés, mercader, 17 setembre 1563. G-72 f. 151v

Possessòria del benefici porcioner de les misses matinals de Sant Pere de Galligants, permutat per Guillem Pagès, a favor de Joan Vilallonga, clergue, 24 desembre 1563. G-72 f. 152

Possessòria d’un altre benefici porcioner de les misses matinals de Sant Pere de Galligants, permutat per Miquel Vilallonga, prevere, a favor de Guillem Pagès, 24 
desembre 1563. G-72 f. 152v

Execució de dispensa matrimonial concedida pel penitencier del papa a favor de Llàtzer Amat i Anna Guilana, de Girona, 23 gener 1564. G-72 f. 153-154
Antoni Font, prevere, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Miquel Cella, clergue, obtentor de la rectoria de Vilamacolum i Sant Feliu de la Guàrdia unides, 24 gener 
1562. G-72 f. 154

Bernat Hospital permuta la canongia de la Seu que havia obtingut Benet Malarç amb Guerau Nadal, obtentor del benefici de Santa Maria de Sant Daniel, 17 octubre 1562. G-72 f. 155



Certificació d’ordre d’intimar a Joan Carbonell, de Massanes, la permuta del benefici de Sant Miquel de Massanes que obté Francesc Vilà, amb Joan Puigvert, 3 març 1563. G-72 f. 156

Joan Puigvert, clergue, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Francesc Vilà, obtentor del benefici de Sant Miquel de Massanes, 14 març 1563. G-72 f. 157
Joan Bas pren possessió en virtut de sentència del benefici de la Trinitat de Sant Feliu de Girona que pledejava amb Iscle Compte, 2 setembre 1563. G-72 f. 158
El vicari general assigna a Joan Puigvert, clergue, obtentor del benefici de Sant Miquel de Massanes menor de 14 anys, el seu pare, Pere Miquel Puigvert, donzell de 
Massanes, com a tutor, 3 abril 1563. G-72 f. 159

Pere Miquel Puigvert, dit fa procura a Antoni Vila, notari d’Hostalric, 28 abril 1563. G-72 f. 160v

Joan Alenyà, comissionat del vicari general, ordena al batlle d’Ullà que obri certa porta i restitueixi les fonts baptismals d’Ullà al lloc on eren anteriorment, 20 maig 1564. G-72 f. 161v-162

El bisbe concedeix llicència a Joan Arrufat, prevere, per poder celebrar missa a pesar de tenir debilitat el braç dret, 29 maig 1564. G-72 f. 162v-163
Ramon Xatmar, donzell de Medinyà, presenta Pere Camps, prevere de Santa Coloma de Farners, per al benefici de Sant Miquel de la Seu, vacant per òbit de Joan Masó, 14 
abril 1564. G-72 f. 163

Certificació de la constitució de Pius IV contra els bisbes titulars que celebren pontificals sense llicència dels residencials. G-72 f. 164v
El bisbe aprova els comptes que li presenten Arias Gallego, Juan Rodríguez i Juan de Alegría, familiars seus, de salaris a raó de 25 lliures anuals per cada un, des de 1556, 
19 setembre 1564; a continuació firma debitori a Pedro Fuentes, també familiar seu, de 427 lliures, per igual concepte, també a raó de 25 lliures anuals f 167v, i a Miquel 
Miquel, prevere, a raó de 20 lliures f 168v.

G-72 f. 166-167

El bisbe fa donació a Arias Gallego, cosí seu, de tots els seus llibres de dret canònic i teologia, 19 setembre 1564; a continuació firma debitori a Pere Fraxin, servidor seu, 
de 46 lliures, a raó de 16 lliures anuals de soldada, i defineix els comptes a Joan Ferrer, custodi de les presons episcopals. G-72 f. 169-170

Convocatòria de concili provincial, amb indicació dels convocats a la diòcesi de Girona, 5 setembre 1564. G-72 f. 172v
Certificació a la cancelleria papal, a instància de Sadurní Galí, stator de l’ardiaca de Besalú, de que té la col·lació del benefici dels sants Iu i Honorat de la Seu, 16 octubre 
1564. G-72 f. 174v

Bernat Melcior Salvador, mercader de Calella, presenta Joan Rahull, prevere, per al benefici dels sants Anselm i Nicolau de Calella, vacant per òbit de Miquel Pere 
Salvador, 19 octubre 1564. G-72 f. 175

Bartomeu Gemarnau, clergue de Barcelona, pren possessió del benefici de Sant Jaume del campanar de la Seu, permutat per Antoni Garau, prevere, 8 agost 1564. G-72 f. 176

Execució de dispensa del penitencier papal a favor de Pere Restis, clergue de Girona fill de solter i soltera, 22 desembre 1559. G-72 f. 176v-177v

El vicari general absol el capítol de Sant Feliu de Girona de desobediència en ocasió d’una processò d’acció de gràcies després de la pesta, 17 desembre 1564. G-72 f. 178

El capítol de la Seu consenteix a la resignació de la canongia que obté Miquel Xammar, 17 gener 1563. G-72 f. 178
Rafael de Foixà, clergue, resigna el benefici de Santa Maria del castell de Foixà, 17 gener 1563. G-72 f. 179

Galceran de Foixà presenta Rafael de Foixà, clergue, per al benefici primer del castell de Foixà vacant per òbit de Miquel Xammar, canonge de la Seu, 19 gener 1563. G-72 f. 179v

Acta de consagració, feta pel bisbe Arias Gallego, de l’església parroquial de Calella, 29 novembre 1564. G-72 f. 180-181

Benet d’Alemany, clergue, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Rafael de Foixà, obtentor del benefici de Santa Maria del castell de Foixà, 17 gener 1563. G-72 f. 181v

Benet d’Alemany insta i obtè el consentiment de Galceran de Foixà per renunciar el benefici de Santa Maria del castell de Foixà, 17 gener 1563. G-72 f. 182v

El bisbe Domènec Romeu d’Utica, legitima Joan Galí, clergue de Girona fill de prevere i soltera, 13 juliol 1545; a continuació es troba la tonsura de dit Galí. G-72 f. 183

El bisbe absol Joan Gorgot, prevere de Sant Llorenç de la Muga, d’irregularitat en la recepció d’ordes, 6 febrer 1565. G-72 f. 183v
El bisbe absol Pere Valentí, prevere de Cadaqués, d’irregularitat en la recepció d’ordes, 15 febrer 1565. G-72 f. 183v
Certificació de la partida del Llibre verd que enumera els perceptors del delme de Palol de Revardit. G-72 f. 184
El bisbe nomena Antoni Negrell, doctor en drets, vicari general, 12 abril 1557; a continuació es fa igual nomenament a favor de Bernat Cerdà, ardiaca d’Empordà a la Seu f 
185. G-72 f. 184v



Antoni Soler, clergue de Besalú, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Melcior Gras, obtentor del benefici del Corpus de Sant Vicenç de Besalú, 30 juliol 1564. G-72 f. 186

Abdó Mas, clergue permuta el diaconil de Sant Gregori amb Antic Soler, clergue de Besalú, obtentor del diaconil de Sant Feliu de Pallerols, 31 juliol 1561. G-72 f. 187

Certificació de les relacions entre les parròquies de Montiró i Palacalç. G-72 f. 188

El vicari general assigna a Antoni Viader, clergue de Sant Jordi Desvalls menor de 16 anys i major de 12, Miquel Viladevall, prevere com a tutor, 2 abril 1565. G-72 f. 188v

El bisbe confereix el benefici de Sant Joan de Navata, vacant per òbit de Jaume de Vallgornera, i abans per professió religiosa del mateix a Lladó, a Antic Onofre Steldat, 16 
abril 1565. G-72 f. 190

Vidimus del nomenament d’Arias Gallego com a inquisidor, 2 maig 1543. G-72 f. 191-192v
Joan Bas, canonge tresorer de la Seu i Joan Oriol, canonge de la Seu, obtentor del benefici de la Santa Creu del campanar de la Seu, confereixen el benefici tercer de la 
Creu del campanar, vacant per òbit de Francesc Miralles, canonge de la Seu, a Pere Boixeda, prevere, 28 març 1564. G-72 f. 192v

Pere Boixeda permuta el benefici anterior amb Mateu Puig, clergue, obtentor del benefici de Santa Anna de la mateixa seu, 28 abril 1565. G-72 f. 194
El vicari general assigna a Pau Gilabert, clergue, el seu pare Baldiri Gilabert com a tutor, 24 octubre 1556. G-72 f. 196
Certificació adreçada a la cancelleria papal sobre el dret de presentació del benefici de Sant Grau del castell d’Hostoles. G-72 f. 197v
Certificació del Llibre verd sobre el delme de Cadaqués. G-72 f. 198v
Narcís Barril, clergue, pren possessió del benefici dels sants Llorenç i Cecília de Sant Feliu de Girona, 1 setembre 1565. G-72 f. 199
El vicari general uneix les parròquies de Montirò i Palacals, 10 abril 1565. G-72 f. 200rv
Baldiri Balla, canonge de la Seu, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Miquel d’Agullana, abat comanador de Sant Joan de les Abadesses, obtentor del benefici de Sant 
Antoni de Corçà, 7 setembre 1563. G-72 f. 201

Joan Riba, prevere, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Baldiri Balla, canonge de la Seu, obtentor del benefici de Sant Antoni de Corçà, 23 agost 1565. G-72 f. 202

Testimonial de tonsura de Joan, fill de Rafael Bas, mercader de Girona, 6 març 1558. G-72 f. 203

Ramon Xatmar presenta Bernat Vellats, prevere de Banyoles, per al benefici de Santa Magdalena de l’Armentera, vacant per òbit de Pere Xammar, clergue, 2 maig 1564. G-72 f. 203v

Certificació a la cancelleria papal de la defunció de Joan Bonhome, obtentor del benefici de les Onze Mil verges de la Seu i rector d’Estanyol, extesa a instància de Joan de 
les Bordes, abaixador de Banyoles, 28 setembre 1565. G-72 f. 104v

Possessió presa per Miquel Vilosa, prevere de Corçà, del benefici de Sant Esteve de la Seu, vacant per òbit de Pere Varrell, 23 març 1565. G-72 f. 205
Execució de dispensa del penitencier papal a favor de Pere ça Coma, escolar d’Olot fill de prevere i soltera, 2 octubre 1565. G-72 f. 206-207
Miquel Sitjar, obtentor del benefici de la capella de Sant Jaume dels Sans de Pedret, el renuncia, a causa de la devoció que sent per l’hospital de Sant Llàtzer dels leprosos, 
i el vicari general l’assigna a la causapia dels leprosos de Girona, 4 octubre 1565. G-72 f. 207-208

El vicari general uneix la rectoria de Sant Andreu del Coll amb el priorat de Ridaura, 26 setembre 1565. G-72 f. 208-209
El bisbe, com a a vicari general de Santa Maria de Besalú constituït per Miquel de Tormo, comanador perpetu de la col·legiata, augmenta el nombre de canonges en un i 
confereix la canongia a Pere Utrolis, natural de Manresa, 5 juliol 1544. G-72 f. 209

El bisbe defineix a Pere Micalet, pagès de Parlavà, tota mena de foriscapis fins al dia present, 5 maig 1565. G-72 f. 210
El bisbe defineix a Miquel Ferrer, de Bàscara, tota mena de foriscapis, 16 setembre 1565. G-72 f. 211
Rafael Escales, ciutadà de Girona, presenta Francesc Palau, prevere, per al benefici de Sant Narcís de Sant Feliu de Girona, vacant per òbit de Gabriel Berenguer, 24 maig 
1565. G-72 f. 211v

Miquel Vilosa, prevere de Corçà, insta la col·lació del benefici de Sant Esteve de la Seu, vacant per òbit de Joan Varrell, a presentació de Elisabet Castellar, filla de Galceran 
de Castellar, 10 febrer 1565. G-72 f. 213

Antic Onofre Steldat requereix l’acord dels clergues de Pineda per permutar el benefici de Sant Miquel de Pineda 14 novembre 1560. G-72 f. 214
Butlla papal que prescriu la fòrmula per fer la professió de fe. G-72 f. 216



Còpia vidimus del Llibre verd sobre els perceptors del delme de Delfià. G-72 f. 217v
Joan Quintana, canonge de Sant Feliu de Girona, pren possessió de la doma de Pals, 26 gener 1566. G-72 f. 218
Pere Cerdà, canonge de la Seu, resigna el benefici de Santa Maria de Santa Llogaia d’Àlguema, 26 febrer 1566. G-72 f. 219v
Pascasi Fraxin, majordom del bisbe, firma rebut a Bartomeu Quer, de Crespià, de 30 lliures per la venda del delme d’Espinavessa que tenia Montserrat de Palol, senyor del 
castell d’Arenys d’Empordà, 29 setembre 1565. G-72 f. 220

Ramon Xatmar, donzell, presenta el seu fill, Pere Xatmar, clergue, per al benefici de Santa Magdalena de l’Armentera, vacant per òbit de Narcís Carles, 17 desembre 1529. G-72 f. 220v

Miquel Bohigues clergue, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Pere Xatmar, clergue, obtentor del benefici de Sant Benet de la Seu, 16 desembre 1557. G-72 f. 221

Pere Sabater, clergue, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Baldiri Solà, obtentor d’una canongia de Sant Feliu de Girona, 12 juny 1561. G-72 f. 222
El capítol de Sant Feliu de Girona confereix la canongia vacant per òbit de Pere Sabater a Jeroni Garbí, clergue, 13 gener 1563. G-72 f. 223v
El vicari general uneix les rectories de Fontfreda i Carbonills amb les dels Horts i Oliveda, per durant la vida d’Andreu Figueres, 20 febrer 1566. G-72 f. 225v-226
Certificació adreçada a la cancelleria papal sobre la clau de Llagostera, 12 març 1566. G-72 f. 226
Els examinadors sinodals certifiquen que Bernat Oliva és apte per tenir un benefici curat, 29 març 1566. G-72 f. 226v
Certificació de costum del bisbat que prohibeix a un prevere posar en net els testaments rebuts pel seu predecessor sense intervenció del bisbe. G-72 f. 227
Testimonial d’haver estat examinat Rafael Gasconell per a obtenir benefici curat, 29 abril 1566, amb nota d’haver-se expedit una semblant per Guerau Viader i un altre 
per Antic Onofre Steldat. G-72 f. 228v

Antic Onofre Steldat permuta el diaconil de Sant Gregori amb Bartomeu Puig, obtentor del benefici de Sant Miquel de la Seu, 8 gener 1564. G-72 f. 229

Joan Bosch, canonge de la Seu, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Antic Onofre Steldat, obtentor del benefici de Sant Joan del castell de Navata, 30 juny 1565. G-72 f. 231

Certificació d’examen d’Antic Onofre Steldat per a benefici curat, afegint que obté la rectoria de Mata, 6 abril 1566. G-72 f. 232v
Testimoni d’haver estat examinat Francesc Oliver per a benefici curat, d’acord amb el concili de Trento, 4 juny 1566. G-72 f. 233
El vicari general assigna Antoni Carreres, canonge de la Seu, i Miquel Balle, mercader de Flaçà, com a tutors a Baldiri Balle, canonge de la Seu, per causa de malaltia, 29 
maig 1566. G-72 f. 233v

Gabriel Berenguer, prevere, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Miquel Comas, prevere, obtentor del benefici de Sant Narcís de Sant Feliu de Girona, 23 maig 1557. G-72 f. 237

Miquel Comas obtentor del benefici de Sant Narcís de Sant Feliu de Girona insta Rafael Escales que consenteixi a la seva resignació, 22 maig 1557. G-72 f. 238
Miquel d’Agullana, vicari general del bisbe Pedro de Carlos, nomena penitencier de la Seu Miquel Masó, mestre en teologia, 19 maig 1566. G-72 f. 239-240
Miquel Comes, prevere, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Joan Oliver, obtentor del benefici de Sant Narcís de Sant Feliu de Girona, 18 juny 1549. G-72 f. 240
El vicari general confereix la sagristia d’Ullastret, vacant per òbit de Jeroni Diomedes, a Francesc Oliver, prevere del lloc, 10 juny 1566. G-72 f. 241v
El vicari general assigna a Baldiri Balle, canonge i paborde de l’Almoina del Pa, molt envellit, Miquel Balle, mercader de Flaçà i Bernat Balle, pagès de Sant Vicenç de 
Camós, 18 maig 1866. G-72 f. 242

El vicari general confereix la rectoria d’Arenys de Munt, vacant per òbit de Joan d’Ivorra, a Joan Pelegrí, 1 febrer 1566. G-72 f. 245
Pere Camps, prevere, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Dalmau Bou, obtentor de la sagristia de Serinyà, 15 maig 1566. G-72 f. 248
El vicari general nomena Marc Mir ecònom de la sagristia de Pals, vacant per òbit de Gabriel Berenguer, que ha de proveir el papa, 23 maig 1565. G-72 f. 249
Certificació de que Gaspar Clos, prevere de Girona, ha estat examinat per tenir cura d’ànimes, 27 juny 1566. G-72 f. 251v
Certificació d’examen per a cura d’ànimes superat per Bernat Salvó, rector de Setcases, 1 juliol 1566. G-72 f. 252
Certificació d’examen semblant superat per Antoni Ballell, prevere del veïnat d’Olives a Sant Esteve de Guialbes, 2 abril 1566. G-72 f. 253
Joan Terrades, clergue, pren possessió del benefici de Santa Maria de la capella del sagristà major, 23 dsembre 1550. G-72 f. 253v
El vicari general certifica que Pere Moret, prevere, ha superat l’examen per a la cura d’ànimes, 10 juliol 1566. G-72 f. 254



Certificats en extracte d’exàmens a cura d’ànimes a favor de Joan Mas, prevere de Barcelona, Joan Casanova, Miquel Finestres, Jeroni Rovira, Gabriel Pujató, Benet Palou, 
Pere Salvà, obtentor de la sagristia de Capmany, en Joan, prevere de Llemotges, Joan Aucell, prevere de Cahors, Pere Mascorda, Guerau Essus, Carles Ros, Amalric Barrera, 
prevere francès de Mende, Galceran Vallès, de Peralada, Jordi Reixa, de Tulle, Bernat Goberna, de Riez, Guerau Falgueres, de Sant Flor, Pere Noguer, Francesc Panareda, 
de Vic, Francesc Serra, Antoni Dressan, Pere Mascort.

G-72 f. 255

Certificació de costum diocesana, d’acord amb la qual tothom pot edificar en ço del seu i en paret comuna. G-72 f. 257
Certificació d’examen superat per Miquel Andreu, 19 juliol 1566; se n’expediren de semblants per Bartomeu Cloperes, Baldiri Parer, Pere Jonama i Joan Llàtzer Burell, 
clergue de Vic. G-72 f. 257v

El bisbe declara Iu Fresquet, clergue de Girona, batxiller per la universitat de Tolosa, hàbil per a tota mena de beneficis, 10 gener 1567. G-72 f. 258
Certificació d’examen superat per Miquel Pla; se n’expediren de semblants per Rafael Oliver, Miquel Comas, Llàtzer Valls i Pere Planes. G-72 f. 258v
Joan Oriol ardiaca major, com a paborde d’Aro de la Seu, presenta Bernat Olivar, prevere de Vic, per a la sagristia de Santa Cristina d’Aro i Bell-lloc unides, vacant per òbit 
de Joan Pujard, 11 febrer 1567. G-72 f. 259

El bisbe, a Martí Joan Franquesa, jurista de Barcelona, que ha sol·licitat un benefici curat a Girona. Se’l declara idoni, a informe de Miquel d’Agullana, canonge de la Seu, 
17 juliol 1566. G-72 f. 260

Certificació de les Costums de Girona, sobre els batlles i l’empara de batllies. G-72 f. 262
Quesitòria a favor de l’hospital de la Santa Creu de Barcelona, 30 juliol 1566. G-72 f. 262v
Certificació, a requisitòria de Joan Vila, pagès de Cartellà, de que Leonor Roca havia fundat el benefici de Santa Maria de Sant Martí Sacosta, i que fou conferit a Antoni 
Viader, 7 abril 1567. G-72 f. 263v

Guillem Vidal, pagès de Peratallada, presenta Pau Papi, clergue, per al benefici de Sant Miquel de Palamós, vacant per òbit de Jaume Marquès, 17 agost 1563. G-72 f. 265

Joan Oriol, ardiaca major i paborde d’Aro de la Seu, confereix la doma de Santa Cristina d’Aro, vacant per òbit d’Antoni Biulaigua, a Joan Boixeda, 25 febrer 1567. G-72 f. 265v

El vicari general confereix la sagristia de Peratallada, vacant per òbit de Pere Vilaür, a Joan Moner, clergue familiar del bisbe, 25 gener 1554. G-72 f. 265v
El bisbe, atesa la pobresa de certs beneficis de Santa Maria de Castelló, concedeix que les misses que se celebrin a l’altar major tingui l’almoina que tenen les que són 
dites “del cortó”, 24 abril 1567. G-72 f. 166c

Certificació d’examen a benefici curat, a favor de Pere Camps, 21 octubre 1566. G-72 f. 266v

El vicari general confereix el benefici de Santa Maria de Gràcia de Sant Feliu de Girona, resignat per Francesc Mateu Miralles, a Joan Vidal, prevere, 9 desembre 1555. G-72 f. 267v

Guerau Vilana, vicari general de Barcelona, acusa rebut al bisbe de Girona de certificació a favor de Bartomeu Perarnau, rector de Gaüses, que ha permutat la rectoria 
amb Joan Piferrer, obtentor del benefici de Sant Dionís primer de la Seu de Barcelona, 7 setembre 1566. G-72 f. 269

Pere Carlos, bisbe de Girona, fa procura per rebre 300 lliures que li pertoquen de la venda del delme de Vidreres i Maçanet, a favor de Miquel de Cruïlles, donzell de 
Girona, 10 maig 1567. G-72 f. 270

Miquel Preses, canonge de la Seu, confereix per torn la canongia diaconil vacant per òbit de Benet Malars a Bernat Hospital, clergue beneficiat de la Seu, 20 setembre 
1559. G-72 f. 271

Josep Busquets, clergue, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Esteve Cases, prevere, obtentor del benefici de la canongia vella de la Seu, 14 abril 1565. G-72 f. 271v

El bisbe confereix la doma de Riudarenes, vacant per òbit de Pere Ferreres, a Miquel Miquel, 3 juny 1567. G-72 f. 273
Miquel Masó, prevere, procurador del bisbe Pere Carlos, substitueix en la procura Miquel d’Agullana, abat comanador perpetu de Sant Joan les Abadesses i canonge de la 
Seu, 19 març 1566. G-72 f. 274v

El bisbe confereix la doma de Fornells, vacant per òbit de Joan Solés canonge de la Seu, a Miquel d’Agullana, canonge de la Seu, 23 setembre 1567. G-72 f. 278
Pere Mateu, canonge de la Seu, paborde d’agost de la catedral, confereix la doma simple de Parlavà, vacant per òbit de Joan Solers, a Pere Mateu, clergue de Girona, 23 
setembre 1567. G-72 f. 279

El capítol de la Seu fa estatuts per a l’administració de l’arxiu dels aniversaris, 23 maig 1569. G-72 f. 280-281
Miquel Janer, clergue, pren possessió del benefici de Sant Bartomeu de l’església de Sant Martí Sacosta, 30 març 1560. G-72 f. 282



El vicari general uneix els beneficis de Sant Bernat i de Sant Jordi de Santa Maria de Castelló, 23 març 1568. G-72 f. 282v
Certificació extreta del llibre de Consuetudines Gerundenses, rúbrica “de presumptionibus”. G-72 f. 282v
El capítol de la Seu confereix la canongia vacant per sentència contra Antoni Castelló a Damià Pou, prevere, 30 març 1568. G-72 f. 284v
Joan d’Aragó, clergue d’Urgell, pren possessió de la doma de Sant Pere Pescador, 29 desembre 1568. G-72 f. 287
Execució de dispensa matrimonial del papa a favor de Pere Ferrer àlias Font i Anna Casadevall, de Llançà, 1 juliol 1569. G-72 f. 287v-288v
Execució de dispensa matrimonial del papa a favor de Rafael Passapera i Cristina Aldric, de Lloret,7 juliol 1569. G-72 f. 289
Execució de dispensa matrimonial del papa a favor de Celedoni Valencas, de Girona, i Caterina Serrà, 4 juliol 1569. G-72 f. 290
Execució de dispensa matrimonial del papa a favor d’Antic Pou, notari de Girona, i Jerònima Prat. G-72 f. 291
El vicari general dispensa Joan Figueres, clergue de Blanes, d’irregularitat, 5 desembre 1572. G-72 f. 292v
Testimonial d’ordes conferides a Miquel Miralles, canonge de la Seu, 17 setembre 1564. G-72 f. 293v
El vicari general Miquel d’Agullana, abat comanador de Sant Joan de les Abadesses, confereix l’ardiaconat de la Selva, vacant per òbit de Joan Vilar, a Miquel d’Agullana 
menor de dies, canonge de la Seu, 19 març 1566. G-72 f. 294

El capítol de la Seu confereix la canongia vacant per òbit de Montserrat de Cartellà a Ferran Vilar, 28 setembre 1569. G-72 f. 296
Dispensa del penitencier papal a favor de Francesc Font, clergue de la Seu, per falta d’un dit, 24 setembre 1569. G-72 f. 297
Certificació de possessòria del benefici de Sant Miquel de Tordera a favor d’Antic Pas, 19 setembre 1566. G-72 f. 298
Bernat Cerdà, ardiaca d’Empordà i vicari general, uneix la rectoria del Freixe amb la de Mieres, 20 octubre 1569. G-72 f. 299-300
El vicari general assigna Gabriel Canyís, prevere, com a curador a Guillem Saus, domer de (..) malalt, 3 setembre 1569. G-72 f. 300
El vicari general uneix el diaconil de Fenals a la rectoria del lloc, 15 novembre 1569. G-72 f. 301
El capítol de la Seu fa estatut sobre l’administració dels aniversaris de la mateixa seu, 15 desembre 1569. G-72 f. 302
Certificació de les Consuetudines Gerundenses sobre dret de batllies. G-72 f. 307v
Execució de dispensa matrimonial del papa d’impediment d’afinitat per Salvador Alsina i Anna Morell, de Blanes, 15 desembre 1569. G-72 f. 308-309
Execució de dispensa matrimonial de consanguinitat a favor de Jaume Comelles i Anna Comelles, d’Avinyonet. G-72 f. 309
Execució de dispensa matrimonial entre Joan Prats Benvingut, de Palafrugell i Magdalena, esposa seva. G-72 f. 310

Execució de dispensa matrimonial del papa de pública honestedat per al matrimoni de Joan Noguera i Sàlvia Teixidor, de Cassà de la Selva, 19 gener 1570. G-72 f. 311

El vicari general confereix l’economat de la sagristia d’Empúries, vacant per òbit de Bartomeu Pou, i encara no proveïda pel papa, a Joan Basseda, 30 gener 1570. G-72 f. 312

Certificació de les Consuetudines gerundenses sobre els “menjars”. G-72 f. 313v

Col·lació del benefici de Sant Jaume de Sant Feliu de Girona, vacant per òbit de Bartomeu Gironella, proveït per la cúria papal a favor de Gabriel Pallerols, 18 març 1570. G-72  ntre f. 313v i f. 

Antoni Recoart, pagès de Fontclara, hereu de Caterina Boscà, del mateix lloc, dota el benefici de Santa Maria a Fontclara, 18 gener 1570. G-72 f. 317-319v
Execució de dispensa matrimonial del papa a favor de Pau Reial, donzell de Fontclara i Maria Çaconomina, de Girona, 7 març 1570. G-72 f. 320-rv
Execució de col·lació papal de la sagristia de Cassà de la Selva, a favor de Pere Mascort, 10 abril 1570. G-72 f. 321
Execució de dispensa matrimonial del papa a favor de Pere Gemarnau i Magdalena Passapera, de Lloret, 29 abril 1570. G-72 f. 323
El vicari general confereix la capellania curada de la Bisbal, vacant per òbit d’Antoni Carreres, a Miquel Miquel, 7 setembre 1568. G-72 f. 324
Els examinadors sinodals declaren Miquel Xifre apte per a la sagristia de Fonolleres, 27 maig 1570. G-72 f. 325
Joan Traver permuta el benefici de Santa Maria del claustre de la Seu fundat per Ponç Traver amb Joan Pijoan, obtentor del benefici de Sant Joan de Santa Maria de 
Castelló, 20 març 1569. G-72 f. 325v

Execució de butlla que confereix a Felip Celitó el benefici de Sant Josep del claustre de la Seu de Barcelona, 24 juliol 1570. G-72 f. 327
Certificació de que Magí Bosch ha estat examinat per a la sagristia de Torroella de Montgrí, 16 agost 1570. G-72 f. 328



Execució de lletres papals que confereixen la sagristia de Palafrugell, permutada per Benet Vilar, a favor de Joan Ballia, prevere de Palafrugell, 1 setembre 1570. G-72 f. 328v

El capítol de la Seu uneix les pabordies de Celrà, d’Aro, i de Cassà al ferial, 9 juliol 1569. G-72 f. 331
El capítol de Sant Feliu de Girona uneix la pabordia de Xungla a l’ofici comú de la mateixa església, 28 setembre 1569. G-72 f. 333
Execució de dispensa matrimonial del papa a favor de Bertomeu Sunyer i Jerònima Vedruna, de Girona, 5 novembre 1570. G-72 f. 334
Execució de dispensa matrimonial del papa a favor de Miquel Castellar i Marianna Ricart, de Castelló d’Empúries. G-72 f. 335bis
Execució de dispensa matrimonial del papa a favor d’Antoni Cassà i Francesca Marquès, de Palafrugell, 10 gener 1571. G-72 f. 336
El capítol de la Seu estatueix sobre el port d’armes dels canonges, 5 febrer 1571. G-72 f. 336v
Certificació de que Llàtzer Bruells ha estat examinat per a la sagristia de Sant Julià de Ramis, vacant per òbit de Joan Bohigues, a fi que sigui proveït pel papa, 27 gener 
1571. G-72 f. 337v

Execució de butlla papal que confereix la rectoria de Constantins, resignada per Benet Carreres, a Guillem Govern, 26 febrer 1571. G-72 f. 338
Certificació d’examen de Bartomeu Gri per a la rectoria de Campllong, resignada per Antoni Carreres, canonge de la Seu, 12 juny 1568; a continuació, la presa de 
possessió. G-72 f. 339v

Certificació de súplica presentada al papa, per la qual Antoni Carreres, canonge de la Seu, proveït de la sagristia major de Sant Feliu de Girona, i de la capellania major de 
la Bisbal resignada per Rafael Julià, sol·licita de cedir l’esmentada capellania major al mateix Rafael Julià amb reserva de pensió de 80 ducats de cambra, 16 octubre 1543.

G-72 f. 341

Certificació d’examen d’aptitud a favor de Rafael Dolç, que opta a la doma de Sant Feliu de Lladó, 21 maig 1571. G-72 f. 343
Testimonial d’ordes menors conferides a Francesc Geroni, clergue de Medinyà, 17 desembre 1568. G-72 f. 343v
Testimonial d’ordes menors conferides a Cristòfol Corçà, canonge regular d’Ullà, 20 desembre 1566. G-72 f. 344
Miquel Teixidor, pagès de Sant Miquel de Campmajor, funda un personat o causapia, 15 novembre 1569; a continuació el confereix a Miquel Viladevall, beneficiat de la 
Seu. G-73 f. 1-4

El vicari general confereix la rectoria de Cartellà, vacant per òbit de Ponç Cases, a Francesc Pagès, 31 octubre 1570. G-73 f. 6
El capítol de la Seu dispensa de l’estatut militar Benet Carreras, 15 desembre 1570. G-73 f. 8
Pere Gensana, propietari del mas Gensana de l’Armentera, funda un personat o causapia, 2 desembre 1570. G-73 f. 8v-10v
Jaume Roure, prevere natural de Colomers, funda una causapia a favor de donzelles a casar del mas Gensana de l’Armentera, 2 desembre 1570. G-73 f. 11-12v
Certificació de les obligacions de Bartomeu Plana, curat de Sant Martí Sacosta, 1511. G-73 f. 12v
Ordinacions i capítols (TC) de la confraria dels sants Roc i Antoni de Blanes, 22 gener 1570. G-73 f. 13-14
Esteve Bassols, prevere d’Olot, institueix un personat, 27 març 1571. G-73 f. 14v-15

El canonge capellaner de la Seu confereix la clau de Riudarenes, vacant per òbit de Francesc Blanc, a Salvi Blavia, prevere natural del lloc, 14 gener 1570. G-73 f. 15v

Joan Folquer, clergue, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Jaume Colomer, obtentor del benefici de la clau de Riudarenes, 14 febrer 1495. G-73 f. 16

Els examinadors qualifiquen Quirze Peris com a hàbil per a la doma de Santa Maria dels Turers de Banyoles, vacant per òbit de Pere Pagès, 3 abril 1571. G-73 f. 17

Certificació de possessòria de la clau de Riudarenes, vacant per òbit de Miquel Rupit, a favor de Jaume Colomer, a presentació dels parroquians, 24 gener 1495. G-73 f. 17v

Certificació de possessòria de la clau de Riudarenes, no transcrita, 1536. G-73 f. 18v
Dispensa matrimonial a favor de Guerau Pijoan, de Llagostera, i Ponça Gimpera, d’Aro, s.d. G-73 f. 19-20
Execució de mandat apostòlic, malmès. G-73 f. 21
Certificació d’acta de visita de Lligordà, amb els beneficis i les càrregues de cada un. G-73 f. 22
El bisbe ordena guardar silenci i altres detalls al culte de la Seu, 1 juny 1571. G-73 f. 23
Certificació de consuetut de Girona sobre rebre testaments. G-73 f. 23v



Oposicions a la sagristia de Palau-saverdra, vacant per òbit de Joan Ferrer, a favor d’Antoni Puig, 6 juny 1561. G-73 f. 24
Execució de mandat papal de possessòria del priorat de Sant Llorenç de Morunys vacant per òbit de Pere Piquer, a favor de Francesc Coll, 1571. G-73 f. 24v
Antoni Carreres permuta el diaconil de Sant Gregori amb Guerau Curús, obtentor de la doma de Campllong. G-73 f. 27
El bisbe uneix les pabordies de Tordera, Mieres i Juny de Sant Feliu de Girona, 25 juny 1571. G-73 f. 28
Certificació de consuetud de Girona sobre facultats dels batlles. G-73 f. 29
Lluís de Margarit, clergue, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Pere des Banys, prevere de Lleida, obtentor de la doma de Campllong, 13 agost 1547. G-73 f. 29v
Carles Sagarriga, ardiaca de Lleida, permuta el benefici fundat per Jaume Beuda a l’hospital d’Ordis amb Antic Font, obtentor del benefici de Sant Antoni de Calonge, 1 
juny 1571. G-73 f. 30v

Certificació dels llibres de visita sobre la parròquia de la Tallada. G-73 f. 31v
Institució de la confraria dels fusters i mestres d’aixa, a invocació de Sant Joan Degollaci, de Sant Martí d’Arenys, que anteriorment havia estat administració del ciri del 
mateix Sant, 10 agost 1571. G-73 f. 32v-35

Dispensa matrimonial a favor de Jaume Bernic i Margarida Passapera, de Lloret, s.d. G-73 f. 36
Dispensa matrimonial a favor de Joan (..) i Narcísa Bas, de Girona. G-73 f. 37
El capítol de la Seu confereix a Baldiri Galí, clergue, la canongia vacant per òbit de Pere Bret, 27 setembre 1571. G-73 f. 38
Dispensa matrimonial a favor d’Antic Sallés i Caterina Gotaia, de Tossa, 28 setembre 1571. G-73 f. 39
Miquel Viladevall, prevere, pren possessió del benefici de Sant Vicenç de Sant Feliu de Girona, 3 octubre 1571. G-73 f. 40
Edicte d’oposicions a la sagristia d’Ullastret, vacant per òbit de Francesc Oliver, amb examen favorable a Bernat Oliva, 11 octubre 1571. G-73 f. 40v
Certificació adreçada a la cancelleria papal de que Antic Bideu, prevere de Celrà, és excomunicat per deutes. G-73 f. 42
Antoni Carreres, canonge de la Seu, fa procura a Esteve Curús per resignar la doma de Campllong, 16 maig 1567. G-73 f. 42v
El vicari general confereix el benefici de Santa Maria de Salitja, vacant per òbit de Llorenç Arbonés, a (..). G-73 f. 43
Permuta del benefici de Santa Maria de Salitja, entre (..) 24 desembre 1527. G-73 f. 43v
Pere Pellicer funda el benefici de Sant Pere de la parroquial de Torroella de Montgrí, 14 desembre 1571. G-73 f. 44v-48v

Narcís Altimir, prevere, permuta el benefici del Corpus de la Seu amb Gabriel Gornal, obtentor del benefici de Santa Anna de la mateixa seu, 1 abril 1523. G-73 f. 48v

Certificació d’acte de visita de la canònica d’Ullà, 20 octubre 1571. G-73 f. 50
Certificació adreçada a la cancelleria papal sobre les 9 pabordies de la Seu, 31 octubre 1571. G-73 f. 51

Joan Oriol, ardiaca major, com a obtentor de la pabordia d’Aro, confereix la rectoria de Dosquers, vacant per òbit de Jaume Puig, a Bernat Pi, 27 maig 1567. G-73 f. 52

El bisbe ordena que els obtentors de beneficis de Peralada, abans de ser admesos, siguin examinats de llegir i cantar, 14 desembre 1571. G-73 f. 53
Sadurní Galí, canonge de la Seu, consenteix a la resignació de la doma de Campllong, 1 maig 1567. G-73 f. 53
Miquel Albanell permuta el diaconil de Sant Gregori amb Joan Massallera, obtentor de la doma de Vidreres, 1567. G-73 f. 53v
Francesc sa Trilla, donzell, presenta Guillem de Vilanova, clergue, per al benefici de Santa Maria de (..) vacant per òbit de Joan de la Via, 15 gener 1480. G-73 f. 54v
Oposicions a la rectoria de Blanes, perdut. G-73 f. 55
Execució de lletres papals de permuta entre Antoni Bellver, rector de Fellines, i Antoni Feliu, obtentor del benefici dels sants Miquel, Gabriel i Rafael del claustre de la Seu, 
1574. G-73 f. 56

Certificació de partida sobre els perceptors del delme de Medinyà. G-73 f. 58
Certificació d’examen per a cura d’ànimes a favor de Miquel Arara, prevere d’Hostalric, 1539. G-73 f. 59
Certificació de consuetud de Girona sobre batlles. G-73 f. 59
Antoni Vern, obtentor del benefici de Santa Maria fundat per en Rombau a Sant Vicenç de Besalú, estableix a Antoni Llosa àlias Ferriol dues vessanes de terra situades a 
Besalú, indret de Fornells, que afronta amb el mas de Sant Ferriol, 11 febrer 1572. G-73 f. 60



El capítol de la Seu nomena Pere Martí i Joan Mascaró, beneficiats de la Seu, protectors dels Aniversaris. G-73 f. 63
Procés d’execució de butlla que confereix la capellania de Sant Miquel de la Seu de Barcelona i el benefici segon de Santa Maria de Sant Joan Despí, vacant per òbit de 
Diomedes Llordat, a Gabriel (..). G-73 f. 55v

Guillem Argenç, rector de la Sala, funda un personat, dotat amb renda de 40 sous, 20 març 1572. G-73 f. 68
Vicenç Maimó, prevere de Rupià, funda un personat, dotat amb renda de 100 sous. G-73 f. 69v
Guillem Argenç cedeix el personat que ha fundat. G-73 f. 71
Vicenç Maimó cedeix el personat que ha fundat a Rafael de Foixà, clergue, 21 març 1572. G-73 f. 71v

Execució de lletres papals que confereixen la rectoria d’Alella, vacant per òbit de Tomàs Bofill, a Francesc de Talavera, clergue de Tarragona, 27 març 1572. G-73 f. 72v

Execució de lletres papals que confereixen el benefici dels sants Pere i Pau de la Seu de Barcelona, vacant per òbit de Pere Queralt, a Miquel Callús, clergue de Lleida, 28 
març 1572. G-73 f. 75v

Francesc des Vilar, donzell de Girona, presenta Joan Bideu, prevere, per al benefici de Sant Pere de Corçà, vacant per òbit de Jeroni Cases, i després, per matrimoni de 
Rafael Capmany, 22 novembre 1565. G-73 f. 78

Certificació de consuetud de Girona. G-73 f. 78v
Execució de lletres papals que confereixen la parroquial de Santa Coloma de Selluy, de l’abadia de Gerri, a Lluís Camps, clergue d’Urgell, 13 maig 1572. G-73 f. 79v
Certificació de possessòria del benefici de Sant Joan d’Olot, vacant per òbit de Pere Sacoma a favor de Pere Sacoma, clergue, 20 maig 1572. G-73 f. 82
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de la Santa Creu de Llers, vacant per òbit de Pere Mates, a Joan Pellicer, 21 maig 1572. G-73 f. 83
Certificació de visita pastoral practicada a Franciac, 1515. G-73 f. 85v

Pere Riba, pagès de Campdorà, presenta el seu fill, Narcís Riba, clergue, per al benefici de Sant Rafael del claustre de la Seu, vacant per òbit de Joan Alenyà, 6 maig 1572. G-73 f. 86v

El bisbe confereix la rectoria de Riudellots de la Creu, vacant per òbit de Joan Alenyà, a Miquel Pla, 6 juny 1572. G-73 f. 87
El bisbe confereix la rectoria de Vallcanera, vacant per òbit de Martirià Garau, a Antoni Garau després d’examen, 29 maig 1572. G-73 f. 87v
Procés d’execució de lletres papals que confereixen la cabiscolía de Vilabertran, vacant per òbit de Pere Palau, a Llàtzer Vidal, clergue, 25 juny 1572. G-73 f. 88v
Procés d’execució de lletres papals que absolen d’irregularitat Joan Terrades, clergue de Girona, 20 setembre 1571. G-73 f. 91
Dispensa matrimonial a favor de Joan Jaume Pujol i Caterina Surís, de Lloret, 9 març 1572. G-73 f. 92v-93v
Antoni Pasqual permuta el benefici de Sant Pere de Borrassà amb Francesc Vehí, obtentor de la doma de Borrassà, 27 desembre 1569. G-73 f. 93v
Rafael Arcís monjo de Banyoles, insta la col·lació del priorat de Santa Maria de Finestres i és examinat, 14 agost 1572. G-73 f. 95
Acte de presa de possessió del benefici de Sant Sebastià de la Seu resignat per Pere Pujol, a favor de Pere Riba, prevere, 17 juliol 1561. G-73 f. 95v

Francesc Oliveres, canonge capellaner de la Seu, confereix la doma simple d’Ordis, vacant per òbit de Rafael Llaudés, clergue, a Benet d’Alemany, clergue, 21 agost 1572. G-73 f. 96v

Concurs pel priorat de Finestres, vacant per òbit d’Antoni Vicens, a favor de Rafael Arcís, monjo de Banyoles, 4 agost 1572. G-73 f. 99
Dispensa matrimonial a favor de Esteve Gou, de Raset, parròquia de Cervià, i Antiga, filla de Salvador Tomàs, de Sant Jordi Desvalls, 7 octubre 1572. G-73 f. 100-101
Certificació de possessòria del benefici la causapia fundada per Miquel Reixach, resignada per Miquel Roca, canonge de la Seu, a favor de Miquel Roca, clergue, 24 juny 
1565. G-73 f. 101

Miquel d’Agullana, col·lector de la cambra papal, confereix la sagristia segona de la Seu, vacant per òbit de Llàtzer Alrà, a Miquel Martí després d’oposició, 11 octubre 
1572. G-73 f. 102

Miquel Salvador, prevere de Torroella de Montgrí, funda un personat, 27 octubre 1572; a continuació el cedeix a Marquès Palau. G-73 f. 105
Leonard Carles un benefici porcioner d’Ullà amb Jeroni Pujades, clergue, obtentor del benefici diaconil de Sant Gregori, 10 juliol 1507. G-73 f. 106v
El vicari general confereix una canongia d’Ullà, vacant per òbit de Bernat Pous, a Miquel Mir, clergue d’Ullà, 28 agost 1528. G-73 f. 107v

Pedro de Vilallón, degà de Tudela i comanador perpetu d’Ullà, confereix la porció d’Ullà vacant per òbit de Francesc Gras a Antoni Vicens, clergue, 17 juny 1528. G-73 f. 108



Llàtzer de Raset, clergue, permuta el benefici dels sants Jordi i Dalmau de la Seu amb Miquel de Raset, obtetor d’una canongia de la mateixa seu, 21 novembre 1572. G-73 f. 109

Francesc Vehí, prevere, insta la col·lació del benefici de la confraria de Sant Pere d’Ordis, vacant per òbit de Bartomeu Vehí, a presentació dels pabordes, 18 novembre 
1571. G-73 f. 110

Joan Solers, clergue de Barcelona, permuta una canongia de la Seu de Girona amb Miquel Bohigues, 1 desembre 1572. G-73 f. 111v
Miquel Fuster permuta el diaconil de Sant Martí Vell amb Narcís Raget, obtentor del diaconil de Sant Gregori, 6 setembre 1508. G-73 f. 113v
Joan de Sitjar, canonge de la Seu, insta la col·lació del benefici de Sant Antoni de Santa Maria de Castelló, vacant per òbit d’Antoni Pont, a presentació de Margarida, viuda 
de Bernat Giraud, barreter de Castelló, 8 setembre 1508. G-73 f. 114

Jaume Ribes, rector de Vilanna, permuta el benefici de les cordes de Sant Vicenç de Besalú amb Gabriel Ribes, obtentor del diaconil de Sant Gregori, 8 setembre 1508. G-73 f. 114v

El capítol de la Seu estatueix que sempre un dels procuradors dels aniversaris perduri mentre és canviat l’altre, 13 juny 1523. G-73 f. 115v-116
Vacant la doma de Vilanova de la Muga per òbit de Domènec Fabre, el vicari general disposa que es publiquin edictes i els examinadors aproven Esteve Morell, 11 
desembre 1572. G-73 f. 116v

Execució de lletres papals que confereixen el benefici dels sants Iu i Honorat de la Seu, vacant per òbit de Guerau Trias, a Joan Terrades, beneficiat de Sant Jaume [de la 
Garriga] de Cabanelles, 24 desembre 1572. G-73 f. 117

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Joan de Sant Jordi Desvalls, resignat per Salvador Prim, clergue, que ingressa als cartoixos, a Benet de 
Cruïlles, beneficiat de Sant Dalmau de la Seu, 29 novembre 1572. G-73 f. 119v

Execució de lletres papals que confereixen a Francesc Geroni, prevere, una pabordia, 31 desembre 1572. G-73 f. 123
El capítol de la Seu estatueix que els procuradors dels Aniversaris hagin estat almenys 10 anys beneficiats, 28 abril 1547. G-73 f. 125v
Gregori Avinyó, sagristà major de la Seu, confereix la sagristia mitjana, vacant per òbit de Llàtzer Alrà, a Miquel Martí, prevere, 24 desembre 1572. G-73 f. 126
Martirià Llunell, propietari del mas Llobera de Celrà, presenta Francesc Pou, prevere, per al benefici segon de Sant Joan de l’Erm de Juià, vacant per òbit de Pere Mor, 20 
gener 1573. G-73 f. 127

A instància de Joan Anfòs, cabiscol de Sant Feliu de Girona, el bisbe concedeix dimissòria de tonsura a Cosme Francesc Anfós, de Besalú resident a Roma, 7 gener 1573. G-73 f. 127v

El bisbe promet observar la reserva (dita “gràcia”) papal de l’alternativa dels mesos dits apostòlics de la Seu, 12 gener 1573. G-73 f. 128
El bisbe Benet de Tocco fa procura a Didac Vilar, benedictí resident a Roma, 12 gener 1573. G-73 f. 129v
Execució de lletres papals que confereixen a Joan Queralt, clergue de Tarragona, el benefici de Sant Joan de Sant Feliu de Guíxols, vacant per òbit de Joan de Junyent, 
clergue de Vic, 2 gener 1573. G-73 f. 131

Vacant la doma curada de la Bisbal per òbit d’Antic Metge, el bisbe la confereix a Miquel Vilella després d’examen, 18 gener 1573. G-73 f. 134v
Dispensa matrimonial a favor de Cristòfol Palau i Caterina Foixà, de Tor i Marenyà, 30 gener 1573. G-73 f. 135
Montserrat Balle, canonge de la Seu, presenta Gabriel Ros, prevere, per al benefici de Santa Maria del claustre de la Seu fundat per Baldiri Balle, vacant per òbit de Joan 
Vidal, 28 gener 1573. G-73 f. 136v

Joan Traver, canonge de la Seu, consenteix a la resignació del benefici de Santa Maria del claustre de la Seu fundat per Baldiri Balle, que Jeroni Torner, clergue, es proposa 
de permutar amb Joan Vidal, prevere, 21 març 1572. G-73 f. 137

Joan Margarit, vicari en seu vacant, nomena vicari general Francesc de Santceloni i Joan Coll, 6 setembre 1508. G-73 f. 137-138
Joan Margarit, vicari en seu vacant, nomena Benet Camps procurador fiscal, 6 setembre 1508. G-73 f. 139
Bartomeu Teixidor, prevere, permuta el diaconil de Pera amb Antoni Calvet, clergue, obtentor de la rectoria d’Arenys de Munt, 11 setembre 1508. G-73 f. 140
Joan de Sitjar, canonge de la Seu, presenta Jordi Joan de Sitjar per al benefici de Sant Antoni de Santa Maria de Castelló, 2 maig 1511. G-73 f. 140v
Pere Porxas permuta el benefici de Santa Coloma de Santa Maria de Castelló amb Pere Bagís, obtentor del diaconil de Sant Gregori, 6 setembre 1508. G-73 f. 141
Jaume Clapers, prevere de Sant Feliu de Guíxols, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Dionís Parés, clergue obtentor de la rectoria de Santa Coloma de Farners, 10 
novembre 1554. G-73 f. 142



Antoni Joan Roca, prevere de Castelló, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Joan Castelló, prevere, obtentor del benefici de Sant Pere de Santa Maria de Castelló, 27 
octubre 1554. G-73 f. 143

Possessòria del benefici de Santa Maria de Castelló resignat per Rafael Tordera a favor de Llorenç Morera, clergue, 4 març 1573. G-73 f. 144
Rafael Feixas, clergue, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Pere Pau, obtentor del benefici de Sant Narcís de Sant Feliu de Girona fundat per Bernat de Camós, 14 
novembre 1554. G-73 f. 145

Esteve Fina, prevere, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Francesc Roca, canonge de la Seu, obtentor de la tercera doma de Palafrugell, 30 novembre 1554. G-73 f. 146

Pere Cerdà, canonge de la Seu, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Rafael Ferrer, clergue, obtentor del benefici de Sant Joan d’Espolla, 3 desembre 1554. G-73 f. 146v

Jaume Alrà permuta una canongia de la Seu amb Benet Toll, obtentor del benefici de Sant Miquel de la Seu, 19 desembre 1554. G-73 f. 147v

Gaspar Cases, clergue, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Joan Vila, prevere, obtentor del benefici de Sant Jaume de Sant Pere de Galligants, 17 octubre 1555. G-73 f. 149v

Pere Nesplés, prevere, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Rafael Malagelada, obtentor d’una doma de Vila-sacra, 25 octubre 1555. G-73 f. 150
Jeroni Balle, canonge de la Seu, presenta Francesc Estrany, prevere de Mollet, per al benefici de Santa Anastàsia, vacant per òbit de Joan Arrufat, 19 març 1573; la col·lació 
f 151v. G-73 f. 151

Pere Lenia permuta el diaconil de Sant Gregori amb Vicenç Albornar, obtentor de la doma de Navata, 6 novembre 1555. G-73 f. 152

Miquel Vilallonga, prevere, permuta el benefici de Sant Miquel de Sant Feliu de Girona amb Joan Boixeda, prevere, obtentor de la doma de Llorà, 5 desembre 1555. G-73 f. 153

El bisbe fa procura a Miquel Torrell, sagristà de Sant Feliu de Girona, per al concili provincial, 7 abril 1573. G-73 f. 154v
Dispensa per a tonsura a favor de Rafael Sitjar, fill de Miquel Sitjar i de casada, 27 març 1573; a continuació, la testimonial de tonsura. G-73 f. 155

Miquel Alrà, presenta Damià Bret, clergue, per al benefici de Sant Miquel de la Seu que ha fundat, 10 desembre 1555; a continuació, la presa de possessió. G-73 f. 156

Pere Marquès permuta la doma quarta de la Bisbal amb Onofre Molines, prevere obtentor del diaconil de Sant Gregori, 4 gener 1555. G-73 f. 157
Pere Badia, clergue, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Pere Badia, prevere, obtentor de la doma simple de Cervià, 21 gener 1556. G-73 f. 157v
Bernardí Vidal, clergue, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Pere Vidal, prevere, obtentor del benefici de Santa Magdalena de la Seu, 30 gener 1556. G-73 f. 158

Joan Martí, prevere, insta la col·lació del benefici de Santa Maria de la confraria de Parlavà, vacant per òbit de Pere Valls, a presentació dels confrares, 5 febrer 1556. G-73 f. 159

Els examinadors sinodals declaren Quirze Peris, prevere, hàbil per a la doma de Verges, vacant per òbit de Pere Feixat, 1573. G-73 f. 159v
Certificació de visita pastoral de la capella de Santa Anastàsia de la Seu. G-73 f. 160
Antoni Prats, paborde de l’Almoina de la Seu, consenteix a la resignació del benefici de Santa Anastàsia de la Seu, 31 gener 1510. G-73 f. 162v
Pere Traver, canonge de la Seu, consenteix a la resignació del benefici dels sants Martí i Francesc de la Seu, 21 febrer 1556. G-73 f. 162v
Miquel Garbí, clergue, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Antoni Garbí, clergue, obtentor del benefici de Sant Andreu de la Seu, 19 maig 1556. G-73 f. 163
Baldiri Solà, prevere, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Pere Sabater, clergue, obtentor d’una canongia de Sant Feliu de Girona, 17 maig 1556; la presa de possessió 
f 164v. G-73 f. 163v

Certificació de visita pastoral de la capella de Santa Anastàsia de la Seu, 1511. G-73 f. 165
El capítol de Sant Feliu de Girona confereix la canongia vacant per òbit d’Antic Ribot a Pere Sans, clergue de Tarragona, 27 abril 1573. G-73 f. 166v
Certificació d’examen de Tomàs Anglada, per a la doma de Llagostera, vacant per òbit de Guerau Albertí, abril 1573. G-73 f. 167v
Certificació d’examen de Pere Estrabau, per a la rectoria de Sant Martí Sacosta de Girona, vacant per òbit d’Antic Capella, març 1573, reiterat f 169. G-73 f. 168
Certificació d’examen de Joan Gandolf, per a la sagristia de Begur, vacant per òbit de Joan Massaller, 4 maig 1573. G-73 f. 168v
Certificació de capítols de la visita de la catedral del 1557. G-73 f. 170
Bernardí Vidal pren possessió del benefici de Santa Magdalena de la Seu, 30 gener 1557. G-73 f. 171v



Gaspar Cases, clergue, pren possessió del benefici de Sant Jaume de Sant Pere de Galligants, 17 octubre 1557. G-73 f. 172
Diversos documents perduts per corrosió del paper. G-73 f. 173-174
Execució de lletres papals que confereixen la sagristia del monestir de Sant Pere de Besalú, vacant per òbit de Lluís Albanell, a Jaume Bou, obrer del monestir, 8 agost 
1572. G-73 f. 174v

Joan de Margarit, ardiaca major nomena vicari general Pedro Fernando de Felizes, 28 novembre 1532. G-73 f. 178
El capítol de la Seu confereix la canongia vacant per òbit de Joan Rafael Coll a Miquel Preses, prevere, 14 desembre 1532. G-73 f. 180

Execució de lletres papals que confereixen el benefici porcioner de Sant Bartomeu de Sant Pere de Besalú, vacant per òbit d’Antic Català, a Baldiri Carreres, 27 maig 1573. G-73 f. 181

Execució de lletres papals que confereixen una porció canonical de Vilabertran, vacant per òbit de Francesc Amar, a Cristòfol Corçà, piater d’Ullà, 1572. G-73 f. 183v

Pere Bret, canonge de la Seu, insta la col·lació del benefici de Santa Magdalena de la capella de Sant Pau de la parròquia de Sant Vicenç de Camós, vacant per òbit de 
Sebastià Prat, a presentació dels confrares que s’enumeren, 8 maig 1556. G-73 f. 186

Francesc Roca, canonge de la Seu, confereix la sagristia de Vilanant, vacant per òbit de Guillem Forn, a Joan Vila, familiar seu, 19 gener 1556. G-73 f. 188v

Joan Resplant permuta el diaconil de Sant Gregori amb Antic Ribot, canonge de Sant Feliu de Girona, obtentor del benefici de les Onze Mil verges a la Seu, 2 abril 1556. G-73 f. 189v

Cristòfol Avinyó, sagristà major de la Seu, i Pere Vidal, escrivà, marmessors de Damià Andreu, prevere, fan procura a Damià Andreu, prevere de Caldes de Malavella, 28 
maig 1573. G-73 f. 190v

Domenec Romeu legitima Joan Bret, clergue de Borgonyà, fill de solter i de casada, 4 juny 1546; a continuació la testimonial de tonsura. G-73 f. 193
Estatut sobre els aniversaris de la Seu, 24 desembre 1518. G-73 f. 193v
Dispensa matrimonial a favor de Francesc Oliveras, de Pontós, i Esperança Banc, s.d. G-73 f. 197
Dispensa matrimonial a favor de Bartomeu Diví i Margarida, filla de Jaume Passsapera, de Lloret, 3 juny 1573. G-73 f. 198
Certificació d’examen de Bartomeu Moret, per a la rectoria de Borgonyà, vacant per òbit de Guillem Doza, 2 juny 1572. G-73 f. 199
Testimonial a favor de Miquel Cortada, prevere de Girona que es proposa de viatjar a Roma, 12 maig 1573. G-73 f. 200
Joan Balbs permuta el diaconil de Sant Gregori amb Bartomeu Roure, obtentor de la rectoria de Solans, 1555. G-73 f. 100v
Joan Saguer, clergue de Castelló, permuta el benefici de Sant Martí de l’hospital de Castelló amb Esteve Serra, clergue d’Avinyonet, obtentor del diaconil de Sant Gregori, 
6 març 1555. G-73 f. 201

Miquel Costa, prior de Santa Maria del Collell i de la doma de Pampalona de Besalú, procurador de Jaume Puig, obtentor del diaconil de Sant Gregori, permuta amb Joan 
Rostoll, obtentor del benefici del Corpus de Besalú, 3 abril 1555. G-73 f. 201v

Antic Prats, pagès de Sant Pol de la Bisbal, presenta Joan Campa, prevere natural de Sant Sadurní, per al benefici de Sant Jaume de Sant Pol de la Bisbal, vacant per òbit de 
Narcís Reig, canonge de la Seu, 12 desembre 1554. G-73 f. 202v

Execució de lletres papals que confereixen el priorat del Coll, resignat per Miquel Mercader, que el tenia en comanda, a Gabriel Olmera de Sarrovira, clergue, 22 juny 
1573. G-73 f. 203v

Esteve Adroher renuncia una causa introduïda contra Francesc Estrany pel benefici de Santa Anastàsia de la Seu, maig 1573. G-73 f. 206v
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Domènec de la Seu, vacant per òbit de Pere Feixat, a Antoni Mangi, 1573. G-73 f. 207
Dispensa matrimonial a favor de Pere Sabater i Clara Andreu, de Palamós, 30 juliol 1573. G-73 f. 208
Dispensa matrimonial a favor de Joan Mamós i Marianna Marquès, de Besalú, 1 juliol 1573. G-73 f. 209
Pere Gelats permuta la rectoria de Santa Seclina amb Carles Vives, obtentor del diaconil de Sant Gregori, 11 desembre 1484. G-73 f. 210
Antoni Baldomar permuta el benefici de les Onze Mil verges de Peralada amb Rafael Roca, clergue resident a Roma, obtentor del benefici de Santa Maria de les dones de 
l’hospital de Girona, 3 gener 1485. G-73 f. 211

El bisbe legitima Narcís Alrà, clergue, fill de prevere i soltera, 6 juliol 1573. G-73 f. 211v

Joan de Blanes, clergue, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Gaspar Borrell, clergue, obtentor del benefici de Santa Maria de Peralada, 5 febrer 1485. G-73 f. 212



Bernat Massot, de Juià, presenta Joan Vicenç Gras, prevere de Sant Martí Sacosta per al benefici de Santa Maria de Juià, vacant per òbit d’Antoni Agullana, 14 març 1485. G-73 f. 213

Francesc Alemany, canonge de la Seu, permuta el benefici de Santa Magdalena de Peralada amb Antoni Vehí, obtentor del diaconil de Sant Gregori, 15 abril 1485. G-73 f. 213v

El capítol de la Seu confereix la rectoria de Siurana, vacant per òbit de Pere Collell a Joan Silvestre, prevere de la Bisbal, 18 març 1485. G-73 f. 214v
Miquel Pagès permuta la sagristia de Viladesens amb Jaume Olzinelles, obtentor del diaconil de Sant Gregori, 17 maig 1485. G-73 f. 215
Antoni Gomis permuta el benefici de Sant Bartomeu de Bordils amb Miquel Bofill, clergue, obtentor del diaconil de Sant Gregori, 15 juliol 1485. G-73 f. 215v
Bernat Ballester, permuta la sagristia de Cervià, amb Miquel Julià, prevere, diaconil de Sant Gregori, 20 agost 1485. G-73 f. 216v
Isabel de Blanes i Segurioles, esposa de Lluís de Blanes i Torres presenta Baldiri Vergés, prevere, per al benefici del Corpus i Sant Agustí de Sant Feliu de Girona, vacant per 
òbit de Montserrat Borrull, 8 juliol 1573. G-73 f. 217

Jeroni Civera i de Querol presenta Enric Sampsó, clergue, per al benefici del Corpus i Sant Agustí de Sant Feliu de Girona, 10 juliol 1573. G-73 f. 218
Joan Quintana permuta la doma de Santa Cristina d’Aro amb Arnau Salvà, clergue, obtentor del diaconil de Sant Gregori, 30 setembre 1485. G-73 f. 219
Acta de visita de l’església de Mieres, practicada per fra Pere Aparici, franciscà, 1548. G-73 f. 220
Execució de lletres papals que confereixen el benefici dels sants Bartomeu i Nicolau de la Seu, vacant per òbit de Miquel Ferrer, clergue, a Nicolau Pujol, rector de Canet 
de Verges, 29 juliol 1573. G-73 f. 220v

Miquel Esglésies permuta el diaconil de Sant Gregori amb Jaume Pascol, obtentor del benefici de Santa Maria de l’hospital de Monells, 18 octubre 1485. G-73 f. 224

El capítol de la Seu en seu vacant nomena procuradors fiscals Guerau Ferret i Joan Frigola, 21 novembre 1485. G-73 f. 225
Gabriel Serra permuta la doma de Batet amb Esteve Conill, obtentor del benefici de Santa Maria de Bell-lloc, parròquia de Vila-romà, 14 desembre 1485. G-73 f. 226v
Joan Savila permuta el diaconil de Sant Gregori amb Pere Mas, obtentor de la sagristia de Caldes de Malavella, 16 gener 1486. G-73 f. 227v
Guerau de Terrades, sagristà major de la Seu i procurador general de la dignitat episcopal pel capítol en seu vacant, remet a Rafael, Gabriel i Antoni Ferrer, germans de 
Rupià, una brega, 25 gener 1486. G-73 f. 228v

El bisbe dispensa Antoni Oliveres, fill de prevere i casada, 10 agost 1573. G-73 f. 229

Dalmau Corona, canonge de Sant Feliu de Girona, confereix la rectoria de Palol d’Onyar, resignada per Francesc de Prat, a Francesc Chor, prevere, 30 agost 1362. G-73 f. 229v

El vicari general enfranqueix Joan Cassanya, de Sant Pol de la Bisbal, 17 agost 1362. G-73 f. 230v
L’abat Joan, de Sant Pere de Galligants, confereix una doma de Palafrugell, vacant per òbit de Jaume Verger, a Pere de Reixach, 17 setembre 1362. G-73 f. 230v
Ramon de Quer, canonge de Sant Feliu de Girona, confereix la rectoria del Mercadal de Girona, permutada per Pere Dalmau, a Pere Terrè Jaubert, clergue, 28 setembre 
1362. G-73 f. 231v

El capítol de la Seu nomena notari Miquel Valls, beneficiat de la Seu, 28 març 1436. G-73 f. 232v
Concurs per a la rectoria de Vilafant, vacant per òbit d’Antoni Galceran, a favor de Joan Bonet, 7 agost 1573. G-73 f. 233
Certificació de consuetud de la diócesi de Girona. G-73 f. 233v
Reiteració del núm. 1054. G-73 f. 234
Esteve Morell permuta el benefici de sant Miquel de Flaçà amb Francesc Estrany, obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la Seu, 11 maig 1573. G-73 f. 235

Miquel Cassaneda permuta el diaconil de Sant Gregori amb Antoni Cassà, clergue, obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la Seu, 29 novembre 1537. G-73 f. 236v

Baldiri Balle, canonge de la Seu, consenteix a la resignació del benefici de Santa Anastàsia, 16 desembre 1538. G-73 f. 237

Certificació adreçada al papa de que Pere Bota ha estat aprovat per a la doma de Verneda de Cassà de la Selva, vacant per òbit de Jaume Casamitjana, 16 agost 1573. G-73 f. 237v

Antoni Prats, paborde de l’Almoina, consenteix a la resignació del benefici de Santa Anastàsia de la Seu, 31 gener 1510. G-73 f. 238
Esteve Adroher renuncia a la presentació que té per al benefici de Santa Anastàsia de la Seu, en favor de Francesc Estrany, 6 maig 1573. G-73 f. 238v



Miquel Prim, obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la Seu, permuta amb Jeroni Pagès obtentor del diaconil de Sant Gregori, 31 gener 1510. G-73 f. 239v
Damià Poc permuta el diaconil de Sant Gregori amb Narcís Saló, obtentor de la sagristia del Far, 21 maig 1557. G-73 f. 244
Antiga Colomer, d’Amer, presenta Antoni Benet, prevere, per al benefici de la Passió del Senyor, Maria i Bàrbara del claustre de la Seu fundat per Arnau Colomer, vacant 
per òbit de Miquel Masó, 13 juny 1573. G-73 f. 245

Francesc Vilar, capellaner del capítol de la Seu, confereix la clau de Riudarenes, vacant per òbit de Francesc Blanc, a Salvi Blavia, prevere natural de Riudarenes, 15 gener 
1570 (=reiteració del núm. 943). G-73 f. 246

Execució de lletres papals de dispensa matrimonial de Benet Domènec i Rafaela Durall, de Lloret, 1573. G-73 f. 247v
Narcís Baptista, prevere, permuta el benefici dels sants Jordi i Dalmau de la Seu amb Llàtzer de Raset, clergue, obtentor del benefici de Sant Vicenç de Santa Maria de 
Castelló, 25 abril 1572. G-73 f. 248

Llàtzer de Raset, clergue, permuta el benefici dels sants Jordi i Dalmau de la Seu amb Miquel de Raset, clergue, obtentor d’una canongia de la mateixa seu, 21 novembre 
1572. G-73 f. 249

Miquel de Raset permuta el benefici dels sants Jordi i Dalmau de la Seu amb Ponç Bonet, obtentor del benefici de Sant Martí de Calonge, 29 desembre 1573 (1572). G-73 f. 249v

Miquel de Raset, donzell de Girona, procurador de Pere Pons i Pere Morell, obtentors dels beneficis dels sants Jordi i Dalmau de la Seu, presenta Llàtzer de Raset, clergue, 
per al tercer benefici vacant per òbit de Narcís Baptista, 27 abril 1572. G-73 f. 251

Certificació d’examen de Bernat Oliva, per a la rectoria de Santa Eulàlia Sacosta, 9 octubre 1573. G-73 f. 252v
El capítol de la Seu confereix la canongia vacant per òbit de Montserrat de Cartellà a Pere Joan Vilar, clergue, a elecció de Ferran Vilar, canonge de la Seu, 28 setembre 
1569. G-73 f. 252v

Certificació de lletres papals que autoritzen el bisbe Benet de Tocco a testar, a pesar de ser religiós, 1571. G-73 f. 253v

Execució de lletres papals que confereixen a Salvador Vilar, clergue, el benefici de Sant Antoni de Sant Feliu de Guíxols, resignat per Nicolau Ferrer, 21 novembre 1573. G-73 f. 256

Execució de lletres papals que confereixen a Joan Malars, monjo de Sant Pere de Besalú, la candela del monestir, s.d. G-73 f. 258v
Execució de dispensa papal per commutar el testament de Joana Boer, de Sant Feliu de Guíxols, 5 desembre 1573. G-73 f. 261-264
Certificació de consuetud de la diòcesi. G-73 f. 264
Execució de lletres papals que confereixen l’abadia de Sant Feliu de Girona, vacant per renúncia de Joan, bisbe d’Urgell, a Miquel Malendric, canonge de Barcelona i 
doctor en drets, amb data 1 març 1572, 23 setembre 1573; l’acte de possessió f 286v-288. G-73 f. 264-267

Rafael Berga, pagès de Sant Privat de Bas, constitueix patrimoni a favor del seu fill Ponç Berga, per poder ordenar-se, 31 març 1581. G-73 f. 267v-268v
Dispensa matrimonial a favor d’Antic Guàrdia, de Rupià, i Antiga Puig, de Verges, 24 desembre 1573. G-73 f. 269

Execució de lletres papals que confereixen el benefici dels sants Julià i Domènec de la Seu, vacant per òbit de Pere Feixat, a Antoni Mangi, 31 desembre 1573. G-73 f. 270

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Agustí de la Seu, vacant per òbit de Montserrat Borrull, a Francesc Pasqual, clergue, 30 desembre 1573. G-73 f. 272

Execució de lletres papals que confereixen la doma simple de Foixà, vacant per òbit de Bernat Pons, a Miquel Raig, s.d. G-73 f. 274v
Alvar Parella, clergue, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Pere Serra, obtentor del benefici de Sant Esteve de la Seu, 3 novembre 1504. G-73 f. 278
Pere Miró, de Gualta, insta la col·lació del benefici de Sant Nicolau de Santa Maria de Castelló, vacant per òbit de Cosme Maig, a presentació de Pere Escot, administrador 
del comtat d’Empúries, 8 novembre 1504. G-73 f. 179

Pere Sacoma permuta el diaconil de Sant Gregori amb Pere Saumells, obtentor del benefici primer de Corpus d’Olot, 9 novembre 1504. G-73 f. 281
Rafael Feixas, clergue de Barcelona, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Pere Pau, prevere, obtentor del benefici de Sant Narcís de Sant Feliu de Girona, 14 novembre 
1554. G-73 f. 282

Esteve Pagès, prevere de Madremanya, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Celestí Guàrdia, prevere, obtentor del benefici de la confraria de Sant Vicenç de Rupià, 16 
novembre 1554. G-73 f. 283

Sebastià Guàrdia, prevere, permuta el diaconil de Sant Gregori amb amb Pere Valls, obtentor del benefici de Santa Margarida de Rupià, 16 novembre 1554. G-73 f. 284



Dispensa matrimonial a favor de Pere Feliu, de Fellines, i Montserrat Perpinyà, de Galliners, 13 febrer 1574. G-73 f. 285
Narcís Baptista, prevere, fa procura a Miquel Raset, donzell de Girona, per resignar el benefici dels sants Jordi i Dalmau de la Seu, 14 abril 1562. G-73 f. 286
Miquel Malendric pren possessió de la dignitat abacial de Sant Feliu de Girona, 23 desembre 1573. G-73 f. 286v
Dispensa matrimonial a favor de Joan Pla i Magdalena Ferrer, de Cistella, 13 febrer 1574. G-73 f. 288v
Rafael Serra, clergue, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Benet Massanet, prevere, obtentor del benefici de Sant Joan d’Espolla, 16 novembre 1554. G-73 f. 189v
Salvi Roura, prevere, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Joan Pujades, obtentor del benefici de Sant Joan de Vilanant, 17 novembre 1554. G-73 f. 190
Pere Colom, prevere, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Pere Cases, canonge de Sant Feliu de Girona, obtentor del benefici de Sant Pere del Mercadal, 17 novembre 
1554. G-73 f. 291

Gabriel Ventura, pagès de Maià, presenta Martí Oliveres, prevere, per al benefici de Sant Cugat de Segueró, vacant per òbit de Climent Monet, variant una presentació 
anterior, 17 febrer 1564. G-73 f. 292

Baldiri Boscà, clergue, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Roc Boscà, clergue, obtentor del diaconil de Torroella de Montgrí, 20 novembre 1564. G-73 f. 292

Baldiri Balle, canonge de la Seu, presenta Miquel Viladevall, clergue, per al benefici de Santa Maria del claustre de la Seu recentment construïda, 20 novembre 1554. G-73 f. 293

Fra Bernat Queixàs, monjo de Sant Pere de Galligants, presenta Francesc Roca, canonge de la Seu, per a la doma tercera de Palafrugell, vacant per òbit de Sebastià 
Andreu, 23 novembre 1554. G-73 f. 294

Joan Pagès, clergue, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Rafael Moner, clergue, obtentor del benefici de Sant Llorenç de Santa Maria de Castelló, 24 novembre 1554. G-73 f. 295

Esteve Fina, prevere, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Francesc Roca, obtentor de la doma tercera de Palafrugell, 30 novembre 1554. G-73 f. 296
Execució de lletres papals que confereixen a Narcís Girgós, clergue, que ja obté la doma de Maià i la sagristia de Sales, el benefici de Sant Miquel de la Seu vacant per òbit 
de Guillem Pere Comes, 20 febrer 1574. G-73 f. 297

Bernat Cerdà, vicari general, uneix la doma de Celrà amb el benefici de Sant Antoni de la mateixa església, 22 agost 1573. G-73 f. 300
Gregori Avinyó, sagristà major de la Seu, confereix la sagristia mitjana, vacant per òbit de Llàtzer Alrà, a Miquel Martí, prevere, 24 desembre 1572. G-73 f. 300v
Rafael Tordera és declarat apte per a la rectoria de Vallcanera, juliol 1572. G-73 f. 302
Dispensa matrimonial de Pere Güell, de Palau-sacosta, i Caterina, viuda de Miquel Deulonder, de Fornells, 4 març 1574. G-73 f. 302v-304
Dispensa matrimonial a favor de Celedoni Valencas, doctor en drets de Girona, i Lluïsa Roca, 7 març 1574. G-73 f. 304-305
Execució de lletres papals que confereixen l’almoineria de Sant Pere de Galligants, vacant per òbit de Bartomeu Abric, a Miquel Rialp, monjo del mateix monestir, 9 maig 
1574. G-73 f. 305v

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Maria de la confraria de Torroella de Montgrí, resignat per Antoni Busquets, canonge de la Seu, a Josep 
Busquets, prevere, 1 desembre 1574. G-73 f. 309v

Dispensa matrimonial a favor de Miquel Domènec, doctor en drets de Castelló, i Narcísa Bas, de Girona, 11 abril 1574. G-73 f. 311v

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Miquel de Bordils, resignat per Antoni Bellver, rector de Fellines, a Benet Toll, 7 abril 1574. G-73 f. 312v

El bisbe dispensa Miquel Garau, de Rupià, fill de solter i soltera, 26 març 1574; a continuació s’anota que semblants dispenses es donaren a Salvador Marquès, de 
Palafrugell, fill de solter i soltera, Jeroni, fill d’Antic Costa, mercader de Girona, i Rafael Moner, de Bordils, fill de solter i soltera. G-73 f. 314v

Dispensa matrimonial a favor de Jaume Saguer i Rafaela Anna Moner, de Figueres, 23 abril 1574. G-73 f. 315
Els marmessors de Miquel Torró, pagès de Vulpellac, doten el benefici de Sant Antoni a Vulpellac, 21 octubre 1573. G-73 f. 316-317
Dispensa matrimonial a favor d’Antoni Ferrer i Leonor Juny, de Blanes, 28 abril 1573. G-73 f. 318
Dispensa matrimonial a favor de Joan Rabassa i Margarida Flaquer, de Calella, 29 abril 1573. G-73 f. 319
Certificació d’acta de visita de la parròquia de Sant Llorenç de la Muga. G-73 f. 320
Dispensa matrimonial a favor de Lluís Moner, de Pineda, i Caterina Olmera, de Calella, 4 maig 1573. G-73 f. 321
Certificació d’acta de visita de Cistella, 1558. G-73 f. 322



Testimonial d’ordes menors conferides a Joan Guàrdia, 1569. G-73 f. 323v

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Nicolau de Fonolleres, vacant per òbit de Montserrat Font, a Antoni Vidal, prevere, 22 maig 1574. G-73 f. 213v

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Miquel de Sant Pere de Galligants, vacant per òbit de Felicià Homs, a Guerau Vehí, clergue, 23 maig 1574. G-73 f. 324v

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Pere del monestir de Cervià, vacant per òbit de Joan Viader, a Miquel Falgons, 25 maig 1574. G-73 f. 327v

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de la confraria de Santa Maria del Mar de Torroella de Montgrí, vacant per òbit de Bernat Sagàs, a Joan Mangi, 
prevere, 24 maig 1574. G-73 f. 331

Capítols firmats entre els jurats de la ciutat de Girona i el bisbe i el capítol de la Seu (TC), amb intervenció del governador general de Catalunya, sobre traspàs de 
jurisdiccions al rei, 2 gener 1555. G-73 f. 334

Francesc Roca, batlle reial de Girona, presta jurament d’observar els anteriors capítols, 10 febrer 1585. G-73 f. 336
Certificació vidimus de dispensa papal a favor de Pau Antoni, clergue, 1555. G-73 f. 337
Certificació vidimus de dispensa papal a favor de Miquel Rovira, clergue, fill de prevere i soltera, 1574. G-73 f. 338
Certificació de les rendes del priorat de Santa Maria de Finestres, 1554. G-73 f. 339
Certificació sobre la col·legiata de Sant Feliu de Girona, 12 juliol 1574. G-73 f. 339v
Dispensa matrimonial d’Antoni Jujol, de Canet de Mar, i Caterina Castanyer, de Pineda, s.d. G-73 f. 340
Certificació sobre el priorat de Santa Maria de Finestres. G-73 f. 343
Dispensa matrimonial a favor de Antic Amill, de Riudarenes, i Jaumeta Massallera, de Santa Coloma de Farners, s.d. G-73 f. 344v-345
Guerau Jubert permuta la rectoria d’Arbúcies amb Joan Regàs, obtentor del benefici de Santa Maria de Breda, 1573. G-73 f. 346
Jaume d’Agullana, donzell de Girona, funda un benefici sota advocació de Sant Narcís a Sant Feliu de Girona, de patronat del bisbe, 31 març 1570; el benefici és conferit a 
Miquel d’Agullana, canonge de la Seu f 351. G-73 f. 349-351

Informació rebuda sobre Gaspar Bac, sagristà de Mieres, 25 setembre 1571. G-73 f. 355
Bernat Tarroja, espaser de Girona, constitueix patrimoni de 25 lliures anuals a Joan Brotó, clergue de Santa Coloma de Farners, 18 maig 1570. G-73 f. 358v-359v
Dispensa matrimonial a favor de Sebastià Rohir, de Vilamarí, i Margarida Pagès, de Riudellots de la Creu, 3 setembre 1574. G-73 f. 360
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Miquel i les Ànimes d’Hostalric, resignat per Quirze Vila, rector de Santa Maria de Breda, a Joan Magí Vila, 
clergue, 22 juny 1574. G-73 f. 361v

Testimonial de tonsura a favor de Pau Gilabert, de Girona, 31 agost 1556. G-73 f. 364v
Bartomeu Moret, prevere, permuta una canongia de Sant Feliu de Girona que havia tingut Antic Ribot, amb Pere Sans, obtentor del benefici de Sant Iu de Sant Dalmai i la 
capellania de Delfià, 9 abril 1574. G-73 f. 164v

Dispensa matrimonial a favor de Pere Nati, de Viladesens, i Esperança Balla, 25 setembre 1574. G-73 f. 366v
Dimissòria a favor de Miquel Roca, clergue de Parlavà, 1 octubre 1574. G-73 f. 367v
Testimonial de tonsura conferida a Miquel Vendrell, de Girona, 18 agost 1565. G-73 f. 368
Jeroni Olmera i de Sarrovira, d’Anglès, presenta el seu germà Galceran Olmera per al benefici de Sant Antoni i Tots Sants de la Seu, vacant per òbit de Pere Cellers, 30 maig 
1574. G-73 f. 368v

Dispensa matrimonial a favor de Sebastià Sarquella i Montserrat Martí, d’Ollers, s.d. G-73 f. 369v

Els jurats d’Hostalric presenten Sebastià Nadal, prevere del lloc, per al benefici de Sant Miquel i les Ànimes, resignat per Quirze Vila, 26 novembre 1574. G-73 f. 371

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Magdalena d’Hortsavinyà, vacant per òbit de Joan de Tormo, a Jaume Sunyer, clergue, 4 setembre 1574. G-73 f. 372

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Pere de Cabanes, vacant per òbit de Joan Arrufat, a Miquel Jofre, clergue. G-73 f. 375
Examèn de Joan Matoses, prevere de Barcelona, per a la rectoria de Tossa, 22 gener 1575. G-73 f. 376



Execució de lletres papals que confereixen la cambreria del monestir de Breda, vacant per òbit d’Enric de Malla, a Joan Gansa, infermer del monestir, 29 gener 1575. G-73 f. 378

Execució de lletres papals que confereixen l’infermeria del monestir de Breda, resignada per Joan Gansa, a Jaume Espaller, monjo del mateix lloc, 29 gener 1575. G-73 f. 381

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Miquel del monestir de Santa Maria de l’Estany i de Sant Miquel de Bordils, vacant per òbit d’Antoni Brunet, 
a Francesc Amigó, clergue de Vic, 30 gener 1575. G-73 f. 384v

Certificació de constitució sinodal no transcrita. G-73 f. 387v
Testimonial de tonsura de Feliu Xartell, clergue, 1567. G-73 f. 388v
Testimonial de tonsura de Jaume, fill de Rafael d’Agullana, 21 abril 1552. G-73 f. 388v
Dimissòria per al presbiterat a favor de Jaume d’Agullana, ardiaca major, 15 febrer 1575. G-73 f. 389
Dispensa matrimonial a favor de Rafael Salamó, de Calonge, i Margarida Martí, de Palamós, 24 febrer 1575. G-73 f. 389bis
Dispensa matrimonial a favor de Antoni Terrats àlias Armengol, i Antonia Bellver, de Vilafreser, 16 febrer 1575. G-73 f. 390v
Dispensa matrimonial a favor de Joan Domènech i Maria Anés, de Girona, s.d. G-73 f. 392
Dimissòria per al presbiterat a favor de Baldiri Galí, canonge de la Seu, 16 març 1575. G-73 f. 394
Dimissòria per al diaconat i presbiterat a favor de Joan Figueres, clergue de Blanes, 15 març 1575. G-73 f. 394v
Dimissòria per a ordes menors a favor de Rafael Ferrer, clergue de Serinyà, 19 març 1574. G-73 f. 395
Dimissòria per al presbiterat a favor de Guillem Miró, clergue resident a Roma, 21 març 1575. G-73 f. 395v

Bernat Cerdà, clergue, permuta el benefici diaconil de Sant Gregori amb Pere Cerdà, obtentor del benefici de Sant Antoni i Tots Sants de la Seu, 29 març 1512. G-73 f. 396

Testimonial de tonsura a favor de Guillem Miró, clergue de Capmany, 15 desembre 1560. G-73 f. 397
Certificació a favor de Jaume Matoses, rector de Tossa. G-73 f. 397
Pere Cellers permuta el diaconil de Sant Gregori amb Jeroni Olmera, obtentor del benefici de Sant Antoni i Tots Sants de la Seu, 6 novembre 1547. G-73 f. 397v
Certificació vidimus del testament de Joan Olmera, batlle d’Anglès, 10 març 1520. G-73 f. 399-403
Joan Font, clergue, insta el consentiment de Pere Olmera per permutar el benefici de Sant Antoni i Tots sants de la Seu, 16 març 1574. G-73 f. 403v
Possessòria del benefici de Sant Joan de Vilanant, vacant per òbit de Joan Pujades, a favor de Pere Joan Quintana, 9 octubre 1573. G-73 f. 404v
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Jaume de la Seu, resignat per Pere Moror, a favor d’Antic Estanyol, prevere, 17 març 1575. G-73 f. 405v
Dispensa de Jeroni Ribas, escolar de Girona, fill de prevere i soltera, 13 febrer 1575. G-73 f. 409
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Eulàlia de Canet (Elna) a Josep Nonet, clergue, 15 abril 1575. G-73 f. 409v

Execució de lletres papals que confereixen a Antic Vidal, prevere, el benefici Sant Joan de Torroella de Montgrí, vacant per òbit de Roc Molló, 10 maig 1575. G-73 f. 412

Narcís Esteva, pagès de Palol de Farga, parròquia de Pujals dels Pagesos, presenta Bartomeu Pagès, prevere, per al benefici de Santa Maria de Sant Andreu de Terri, 
vacant per òbit de Pere Trullà, prevere, de Barcelona, 23 abril 1575. G-73 f. 413v

Execució de lletres papals que confereixen a Miquel Llobera el benefici de Sant Bartomeu de Cruïlles, vacant per òbit d’Antoni Pijoan, s. d. G-73 f. 414v
Certificació de contenció entre el tribunal eclesiàstic i el secular, sobre dret d’obrir carnisseria Girona. G-73 f. 417v
Dispensa matrimonial de Joan Ribas i Anna Rovira, de Girona, 30maig 1375. G-73 f. 419v
Dispensa de Baldiri Boris, escolar de Girona, fill de prevere i soltera, 28 maig 1575. G-73 f. 420v

Miquel Gironès, pagès de Corçà, presenta Germà Gironès, clergue, per al benefici de Santa Elisabet de la Seu, vacant per òbit de Miquel Banyes, 9 octubre 1574. G-73 f. 421

Dispensa matrimonial a favor de Jordi Gibernau, de Mallorca, i Leonor Passapera, de Lloret, 9 setembre 1375. G-73 f. 422v

Salvi Blanc insta la col·lació del benefici de Sant Miquel de Vidreres, vacant per òbit de Rafael (..), a presentació de Francesc Serra àlias Oliver, de Vidreres, 3 octubre 1575. G-73 f. 424



Dimissòria per al presbiterat a favor de Pere Germà Garbí, 6 octubre 1575. G-73 f. 424v
Execució de lletres del nunci que confereixen a Pere Tió el benefici de Santa Maria del monestir de Breda, 3 desembre 1575. G-73 f. 425
Execució de lletres papals que confereixen a Pere Aleu, prevere, la sagristia de Peratallada, resignada per Paulí Papi, clergue, 23 octubre 1575. G-73 f. 428
Execució de lletres papals que confereixen a Rafael de Foixà el priorat de Foixà, 25 novembre 1575. G-73 f. 431
Esecució de lletres papals que confereixen a Baltasar Girgós i de Trilla la pabordía del Roure, vacant per òbit de Ferran Vilar, clergue, 6 desembre 1575. G-73 f. 437
Execució de llestres papals que confereixen el benefici de Sant Fructuós de Pals, resignat per Francesc Pi, a Joan Amill, 15 novembre 1575. G-73 f. 441
Execució de lletres papals que confereixen a Benet Girgós de Trilla, resident a Roma, el benefici de Sant Joan de Sant Vicenç de Besalú, 6 desembre 1575. G-73 f. 445
Procés de col·lació del benefici de Sant Valentí de Salarsa. G-73 f. 450
Certificació de càrregues del priorat de Sant Tomàs de Fluvià. G-73 f. 453
Possessòria de la capellania curada de Sant Tomàs de Fluvià, vacant per òbit de Joan de Cadern, a favor d’Arnau de Creixell, 1395. G-73 f. 453
Certificació de visita pastoral de Sant Tomàs de Fluvià, 1340. G-73 f. 453v
El bisbe dispensa Antic Guinart, canonge de la Seu, de pluralitat de beneficis, 22 febrer 1575. G-73 f. 454
Certificació del llibre de consuetuds sobre lluïsmes. G-73 f. 454

Execució de lletres papals que confereixen la doma simple de Medinyà, vacant per òbit de Joan Valls a Francesc Alós, clergue de Lleida, 28 octubre 1575. G-73 f. 455

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Nicolau de Santa Maria del Mar de Barcelona a Jaume Verdaguer, clergue, 23 març 1576. G-73 f. 458v
Dispensa matrimonial a favor de Gabriel Feixes i Jerònima Dalmau, veïns de Manresa. G-73 f. 462
El vicari general assigna a Ponç Roqueta, clergue de catorze anys, obtentor del benefici dels sants Abdó i Senèn de Llagostera, el seu germà Joan Roqueta, ferrer, com a 
tutor, 2 juliol 1575. G-73 f. 464

Execució de lletres papals que confereixen a Josep Vilallonga, clergue, el benefici del Roser i Sant Miquel de Blanes, vacant per òbit de Melcior Roura, 28 març 1576. G-73 f. 466v

El vicari general dona testimoni que el bisbe conrea directament unes peces de terra de la devesa de Domeny, s.d. G-73 f. 470rv
Execució de lletres papals que confereixen a Joan Mabit, prevere de Vic, la doma de Vilablareix, vacant per òbit d’Esteve Puig. G-73 f. 471
Dispensa matrimonial a favor de Joan Milsocos, de Cadaqués, 30 març 1576. G-73 f. 473v
Execució de lletres papals que confereixen l’ardiaconat de la Selva, vacant per òbit de Ferran Vilar, a Sebastià Gomar, prevere de Vic. G-73 f. 475
Execució de lletres papals que confereixen a Cosme Francesc Anfós, clergue, el benefici de Sant Cebrià de Flaçà, 28 març 1576. G-73 f. 479

Execució de lletres papals que confereixen a Jaume Pujol, de Tortosa, una canongia de la Seu de Girona, vacant per òbit de Ferran Vilar, 15 setembre 1575. G-73 f. 482

Execució de lletres papals que confereixen a Antic Balaguer, plebà de Ponts (Urgell) la doma simple de Viladesens, el benefici de Sant Joan de Sant Jordi Desvalls i el de la 
capella dels sants Cosme i Damià de Capmany, 8 octubre 1575. G-73 f. 486

Jaume Marquès, pagès del veïnat dels Masos, parròquia d’Hostalric, constitueix patrimoni de 25 lliures anuals a favor de Salvi Marquès, fill seu, per a ordenar-se, 20 
setembre 1571. G-73 f. 488v-489

Joan Anfós, cabiscol major de Sant Feliu de Girona, presenta Cosme Francesc Anfós, clergue, per al benefici dels sants Antoni i Vicenç de la mateixa església, vacant per 
òbit de Joan Xifre, 26 octubre 1573. G-73 f. 489v

Joan Vinyals, notari de Girona, procurador de Jeroni Civera de Querol, presenta Narcís Vehí, prevere, per al benefici de Santa Maria dels Àngels de Sant Feliu de Girona, 
vacant per òbit de Joan Traver, 22 abril 1572. G-73 f. 492

Pau Vila, clergue de Vic, fa procura a Segimon Ferreres i Joan Ferreres, canonges de Vic, 20 juliol 1556. G-74 f. 1
Segimon Ferreres, canonge de Vic, fa procura a Joan Oriol, clergue de Girona resident a Roma, 9 agost 1556. G-74 f. 4

Pere Tudela, clergue de Vic fa procura per a plets a Joan Oriol, dit. Jeroni Escuder, canonge de la Seu, fa procura per a plets a Joan Oriol, dit, 10 agost 1556 f 6v. G-74 f. 5

Joan Ferreres, canonge de Vic, fa procura a Joan Oriol, dit, 7 agost. G-74 f. 6v



Miquel Garriga, clergue de Vilanant permuta el diaconil de Sant Gregori amb Onofre Casanova, obtentor de la sagristia menor de Vilabertran, 11 novembre 1553. G-74 f. 7

Esteve Silvestre, prevere permuta el diaconil de Sant Gregori amb Feliu Torroella, obtentor de la doma de Sant Feliu de la Garriga, 21 abril 1551. G-74 f. 9
El vicari general confereix el benefici de Santa Maria del palau episcopal, vacant per òbit de Miquel Simon, canonge de la Seu, a Segimon Ferreres, canonge de Vic, 4 agost 
1556 (Possessió f 112). G-74 f. 10v

Francina, viuda de Lluís Terrè, donzell de Morella, presenta Miquel Traver, canonge de la Seu, per al benefici de Sant Miquel de Palau-sacosta, 29 de juliol 1533. G-74 f. 12

Joan Ballia, prevere, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Jaume Amigó, obtentor de la rectoria de Palamós, 7 juny 1554. G-74 f. 13v
Onofre Casanova, prevere de Llers, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Pere Puigferrer, obtentor del benefici de la confraria de la Santa Creu de Llers, 18 novembre 
1553. G-74 f. 15

Bernat Cerdà, vicari general, atès que Joan Bahurt, mercader de Girona, havia manat instituir en 1527 una causapia per casar donzelles, i que havia fundat un personat de 
180 lliures, agrega el dit personat a la causapia que erigeix, 10 maig 1557. G-74 f. 16v-19

El bisbe Arias Gallego fa procura per a plets a Roma a Damián Castillo, canonge de Saragossa, 3 juny 1557. G-74 f. 19v
Certificació vidimus de lletres del cardenal legat Miquel del títol dels Dotze Apòstols, donades en 1542, de confirmació d’estatuts i consuetuts de la Seu, i reducció de 
càrregues. G-74 f. 21-23v

Concòrdia (TC) entre el bisbe de Girona i la universitat dels homes d’Ullà, sobre l’exercici de jurisdicció i elecció de batlle, 2 agost 1557. G-74 f. 24-29v
Joan de Foixà, donzell i procurador de la dignitat episcopal, nomena Joan Gras batlle d’Ullà, 2 agost 1557. G-74 f. 30

Arias Gallego, rector de Santa Maria d’Araceli de Villagarcía (Badajoz), fa procura prt a plets a Melchor Matamoros i altres, residents a Roma, 9 setembre 1557. G-74 f. 30v

Miquel Fornaca àlias Corona, permuta el benefici de Sant Sebastià de Maçanet de la Selva amb Joan Costa (núm. 1339). G-74 f. 33
Joan Pere Bartomeu, prevere, permuta el benefici del porter de la capella de Sant Vicenç de la Seu amb Jaume Pagès, prevere, obtentor del benefici de Sant Jaume de la 
mateixa seu, 16 octubre 1552. G-74 f. 34

Possessòria del benefici de la Pietat de Sant Feliu de Guíxols, vacant per òbit de Pere de Cartellà, canonge de la Seu, a favor de Pere Pou, prevere de Palautordera, 3 febrer 
1539. G-74 f. 36

L’ardiaca major confereix la sagristia de Vilanant, vacant per òbit de Guillem Forn, a Joan Vila, prevere familiar seu, 19 gener 1557. G-74 f. 37
El vicari general assigna a Francesc Joan de Mont-rodon la tutela del seu fill, Jeroni Carles de Mont-rodon, clergue menor de 14 anys, 2 maig 1558. G-74 f. 40-42v

Joan Ribes, prevere, insta la col·lació del benefici de Santa Maria del monestir de Roses, vacant per òbit d’Antoni Coll, a presentació de Joan Torrells, abat, 10 febrer 1553. G-74 f. 43

Làtzer Benet Call, monjo de Sant Pere de Galligants presenta (..) per al benefici porcioner de les misses majors, vacant per òbit de Joan Andreu, 21 febrer 1557. G-74 f. 44

Ponç Galceran, clergue de Banyoles, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Joan Sampsó, clergue de Girona, obtentor del benefici porcioner de les misses majors de 
Sant Pere de Galligants, 13 maig 1557. G-74 f. 45

El vicari general confereix a Antoni Massot, canonge de la Seu, el benefici diaconil dit de Vilafreser de la Seu, vacant per òbit de Francesc Ramis àlias Cases, 24 juny 1534; 
la possessió f 49. G-74 f. 48

Antoni Massot, canonge de la Seu, presenta Guerau Curús, prevere, per al benefici de Sant Joan de Beget, vacant per òbit d’Andreu Magrià, 27 juny 1534. G-74 f. 48v
Joan de Margarit, ardiaca de la Seu vacant confereix el priorat de Santa Maria de Jonqueres, vacant per òbit de Francesc Ramis, a Benet Malars, clergue familiar seu, 24 
juny 1534. G-74 f. 49v

El bisbe revoca un edicte (TC) general de visita, amb articles sobre vida i costums dels clergues, donat per vicari general Francesc Roca, 31 octubre 1558. G-74 f. 51-53

Els pabordes de l’hospital de Maçanet de la Selva presenten Bernat Ferrer, prevere, per al benefici del mateix hospital, vacant per òbit de Joan Carreres, canonge de la 
Seu, 12 gener 1559. G-74 f. 54

Antoni Pijoan, clergue, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Pere de Cartellà, clergue, obtentor del benefici diaconil de Sils, 15 maig 1559. G-74 f. 56



El vicari general assigna a Miquel Solà, mercader de Girona, la cura del benefici que té el seu nebot, Narcís Barril, clergue menor de 14 anys, 30 juny 1559. G-74 f. 58-60

Joana Catllar, sagristana de Sant Daniel, renuncia el priorat de Santa Maria del Mar de Calonge, 1 desembre 1550, que és conferit a Anna Cruïlles, monja del mateix 
monestir f 61v. G-74 f. 61

El capítol de la Seu confereix a Bernat Hospital una canongia vacant per òbit de Benet Malars, clergue, 20 setembre 1559. G-74 f. 63
Miquel Puig pren possessió de la sagristia mitjana de Sant Feliu de Girona, 10 agost 1559. G-74 f. 65
Miquel Solers, clergue de Barcelona, permuta la doma de Parlavà amb Bernat Cerdà, ardiaca i obtentor d’una canongia de la Seu, 26 juny 1559. G-74 f. 66
Narcís Masera, clergue, obtentor de la capellania de Sant Climent Sasebes, confereix la doma del lloc, vacant per òbit d’Hipòlit Illa, a Pere Traver, prevere de Sant Feliu de 
Girona, 12 octubre 1557. G-74 f. 68

El vicari general assigna a Miquel de Raset, donzell de Girona, la cura del benefici que obté el seu fill, Miquel de Raset, clergue menor de 14 anys, 7 octubre 1558. G-74 f. 70

Certificació de possessòria del benefici dels sants Joan Baptista i Bartomeu de Pineda, permutat per Bartomeu Morell, a favor de Bernat Cerdà, canonge de la Seu, 27 
setembre 1555. G-74 f. 70v

Certificació de possessòria del mateix benefici, vacant per òbit de Pere Teixidor, a favor de Bartomeu Morell, 9 setembre 1555. G-74 f. 72
Possessòria de la doma de Sant Climent Sasebes a favor de Jaume Sot, prevere de Sant Feliu de Girona, 4 novembre 1558. G-74 f. 73v
Jaume Sot permuta el diaconil de Sant Gregori amb Pere Traver, canonge de la Seu, obtentor de la doma de Sant Climent Sasebes 3 novembre 1558. G-74 f. 74
Montserrat Domènec, rector de Camprodon, presenta Miquel Vidal, clergue, per al benefici de Sant Francesc de la seva parroquial, vacant per òbit de Pere Màrtir Vidal, 
clergue d’Urgell, 28 octubre 1556. G-74 f. 75v

Miquel Puig, clergue de Barcelona, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Esteve Domingo, obtentor de la sagristia mitjana de Sant Feliu de Girona, 10 agost 1559. G-74 f. 78

Joan Vilamala prevere, insta la col·lació del benefici de la capella de Santa Magdalena de Sant Vicenç de Camós, vacant per òbit de Sebastià Esparraguera, a presentació 
dels confrares, 20 juliol 1517. G-74 f. 79

Sebastià Prat, prevere, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Joan Vilamala, obtentor del benefici de la capella de Santa Magdalena de Sant Vicenç de Camós, 5 
novembre 1532. G-74 f. 80

Pere Bret, canonge de la Seu, insta la col·lació del benefici de Santa Magdalena de la capella de Sant Pau de Sant Vicenç de Camós, vacant per òbit de Sebastià Prat, a 
presentació dels confrares, 8 maig 1556. G-74 f. 81

Francesc Font, clergue, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Melcior Gras, clergue de Vilobí, obtentor del benefici de Sant Miquel de Brunyola, 1 març 1556. G-74 f. 83

Els pabordes de l’hospital de Maçanet de la Selva presenten Miquel Corona, prevere de Maçanet, per al benefici de la capella de Sant Sebastià, vacant per òbit de Pere 
Cancells, 15 desembre 1542. G-74 f. 84

Miquel Fornaca àlias Corona, clergue de Maçanet, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Miquel Albanell, obtentor del benefici de Sant Sebastià de Maçanet, 6 juliol 
1551. G-74 f. 84v

Joan Costa, prevere, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Miquel Fornaca àlias Corona, obtentor del benefici de Sant Sebastià de Maçanet de la Selva, 23 juny 1552 
(continúa amb el núm 1305) Segueixen fulls en blanc. G-74 f. 86

Pere Domènec, abat de Vilabertran, confereix a Bernat Cerdà, ardiaca, la rectoria de Vilademires, vacant per òbit de Jaume Juglar, canonge de Vilabertran, 23 gener 1556. G-74 f. 104

Jeroni Escuder, canonge de la Seu, confereix la rectoria de Mata, vacant per òbit de Sebastià Prat, a Joan Bret, beneficiat de la Seu, 2 maig 1557. G-74 f. 105
Pere Ballet, donzell i agutzil del governador de Catalunya, lliura la persona de Francesc Ribes, dit mossen Bahurt, al vicari general per reparar una injúria feta a la 
jurisdicció eclesiàstica, 25 gener 1558. G-74 f. 106

Pere de Cabrera, clergue, fill d’Antic de Cabrera, insta la col·lació del benefici de Sant Miquel de Tordera, vacant per òbit d’Antoni Síbil, a presentació de Antoni Pas, pagès 
de Tordera, 17 gener 1550. G-74 f. 107

El capítol de la Seu comissiona Pere Cerdà i Joan Solers, canonges, per revisar els edificis del bisbat que necessiten reparació, 23 desembre 1556. G-74 f. 108
El vicari general confereix en virtut de sentència el benefici de Sant Sebastià de Maçanet de la Selva a Bernat Ferrer, 1 juny 1559. G-74 f. 108v



Alexandre Bernich, prior comanador de Manlleu, confereix la doma de Sant Privat de Bas, vacant per òbit de Joan de Peralta, clergue de Barcelona, a Joan Espuny, 
canonge de la Seu, 4 abril 1559. G-74 f. 109v

Segimon Ferreres pren possessió del benefici de la capella del palau episcopal, 11 juliol 1560 (cf núm. 1295). G-74 f. 112

Miquel Safont Cella, clergue, permuta la sagristia de Sant Iscle d’Empordà amb Pere Colom, prevere, obtentor del diaconil de Sant Gregori, 10 març 1556. G-74 f. 115

Ponç Gual permuta el diaconil de Sant Gregori amb Pere Dauxer, prevere, obtentor del benefici de Sant Rafael del claustre de la Seu, 14 març 1558. G-74 f. 116
El vicari general assigna a Joan Bret, senyor de la Bastida [de Borgonyà], la cura del benefici que obté el seu fill, Pere Bret, 1 juliol 1560. G-74 f. 118
Possessòria del benefici de Santa Eulàlia de Garriguella, resignat per Miquel Orvall, clergue, a favor de Francesc Daviu, 31 març 1556. G-74 f. 120
Certificació adreçada a la cancelleria sobre el benefici de Sant Rafael del claustre de la Seu, fundat el 1344. G-74 f. 122
Miquela, viuda de Gaspar Rossell àlias Gras, de Vilobí, presenta Melcior Gras, fill seu, per al benefici de Sant Miquel de Brunyola, vacant per òbit de Sebastià Prat, 8 maig 
1557?. G-74 f. 123

Antoni Pellicer, pagès de Sant Climent Sasebes, presenta Francesc Oliver, prevere, per al benefici del claustre de la Seu fundat per Joan Pellicer, vacant per òbit de Miquel 
Vidal, 9 març 1559. G-74 f. 124

Antoni Pas, pagès de Tordera, presenta Guerau Curús, beneficiat de la Seu per al benefici de Sant Miquel de Tordera, vacant per òbit de Pere de Cabrera, clergue, 23 
gener 1559. G-74 f. 125

Rafael Güell pren possessió del benefici de Sant Rafael del claustre de la Seu, 5 maig 1558. G-74 f. 126

Rafael Güell, clergue, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Ponç Gual, clergue, obtentor del benefici de Sant Rafael del claustre de la Seu, 4 maig 1558. G-74 f. 127

Possessòria del benefici de Santa Maria dels Àngels de Sant Feliu de Girona i administració del col·legi de Sobreportes, vacant per òbit de Pere Traver, a favor de Pere 
Traver, canonge de la Seu, 14 agost 1559. G-74 f. 128

Caterina de Segurioles i de Querol presenta Francesc de Segurioles i de Querol, clergue, per al benefici dels Àngels de Sant Feliu de Girona, vacant per òbit de Pere Traver, 
18 agost 1559. G-74 f. 129

Francesc de Segurioles insta la col·lació del benefici dels Àngels de Sant Feliu de Girona, vacant per òbit de Pere Traver, 18 agost 1559. G-74 f. 130

Joan Onofre de Junyent, ardiaca major confereix a Pere Balle, prevere de Foixà, la rectoria de Sant Esteve de Guialbes, vacant per òbit de Joan Oliver, 12 desembre 1556. G-74 f. 131

Vidimus d’escriptura de 1370 sobre la distribució dels fruits de les capellanies unides a la mensa del capítol. G-74 f. 132- 137
Francesc Oliveres, prevere de Pontós, insta la col·lació del benefici de Sant Cugat de Segueró, vacant per òbit d’Esteve Pau, a presentació de Jaume Ventura, pagès de 
Segueró, 27 novembre 1558. G-74 f. 139-141

Joan Roig, prevere d’Hostalric, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Antic Vila, obtentor del benefici de Sant Iscle de Vidreres i de Sant Just del Mallol, 31 juliol 1539. G-74 f. 141v

Possessòria del benefici dels sants Iscle i Victòria de Vidreres, resignats per Joan Roig, a favor de Berenguer de Foixà, clergue de Maçanet de la Selva. G-74 f. 142v
Certificació de possessòria de la rectoria de Sils, resignada per Antic de Cartellà, clergue, a favor de Leonard Carles, prevere, 9 març 1559. G-74 f. 143
El vicari general confereix la rectoria de Grions, vacant per òbit de Baltasar Matera, a Miquel Masó, 8 octubre 1560. G-74 f. 144
Miquel Viladevall pren possessió del benefici dels sants Julià i Basilissa de la Seu, resignat per Miquel Andreu, clergue, 20 febrer 1560. G-74 f. 145
Dos documents perduts per corrosió del paper. G-74 f. 146-147
Esteve Bassols permuta el benefici de Sant Esteve d’Olot 24 març 1560. G-74 f. 147v
Pere Roca, clergue d’Esclanyà, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Joan Taverner, clergue, obtentor del benefici de Sant Jaume de Sant Feliu de Girona, 6 febrer 
1555. G-74 f. 148v

Testimonial de la taxa de Sant Esteve de Guialbes, que és de 30 lliures. G-74 f. 150

Antic Onofre Steldat permuta el diaconil de Sant Gregori amb Narcís Rovira, clergue, obtentor del diaconil de les Parteres de Sant Feliu de Girona, 30 abril 1559. G-74 f. 150v

El vicari general assigna a Pere Delfià àlias Maimó, pagès de Roses, la cura del benefici que té el seu fill Martí Delfià, 24 febrer 1561. G-74 f. 152



Pere Bevià permuta el diaconil de Sant Gregori amb Antoni Verdaguer, obtentor del benefici de l’Anunciació de Sant Feliu de Girona, 30 juny 1547. G-74 f. 154
Testimonial d’estatuts del capítol sobre absències de prebendats, 20 març 1561. G-74 f. 156-157
Certificació sobre la capellania curada de Sant Feliu de Guíxols. G-74 f. 157
Possessòria del benefici de Sant Miquel de Tordera, permutat per Pere de Cabrera, clergue, a favor d’Antoni Pijoan, clergue, 4 gener 1559. G-74 f. 158
El bisbe confereix la doma de Sant Genís de Palafolls, vacant per òbit de Miquel Ravell, a Antoni Nerell, clergue, 23 abril 1558. G-74 f. 159
Felicià Homs permuta el diaconil de Sant Gregori amb Narcís Ferrussola, prevere, obtentor del benefici de la confraria de Santa Anna i del de Sant Pere des Camps, tots 
dos d’Argelaguer, 13 agost 1557. G-74 f. 160

El vicari general assigna com a tutor de Pere Pons, prevere, obtentor del benefici dels sants Jordi i Dalmau de la Seu, Jeroni Renart, prevere, 17 setembre 1563. G-74 f. 162

Antoni Galceran presenta Miquel Vilosa, prevere, per al benefici de Santa Maria de Pontós, de recent institució, 2 març 1532. G-74 f. 162v
Certificació sobre el benefici de Sant Mateu de Joanetes. G-74 f. 163v
Testimonial de tonsura conferida a Pere, fill de Ramon Xammar, 17 novembre 1532. G-74 f. 163v
Joan Oriol, ardiaca major, confereix la rectoria de Dosquers, vacant per òbit de Jaume Puig, a Bernat Pi, 27 maig 1567. G-74 f. 169

Miquel Miralles, canonge de la Seu, confereix la doma de Cap de Creus de Caldes de Malavella, vacant per òbit de Miquel Carreres, a Pere Planes, 15 novembre 1566. G-74 f. 170v

El bisbe confirma el nomenament, fet per Miquel Masó, procurador seu, de Miquel d’Agullana, canonge de la Seu, i comanador de Sant Joan de les Abadesses com a vicari 
general 16 juliol 1566. G-74 f. 172

El vicari general confereix la doma de Batet, vacant per òbit de Rafael Mandorra, a Joan Cerdà, 17 maig 1567. G-74 f. 173
El bisbe confereix una canongia de la Seu, vacant per òbit de Joan Solers a Sixt Pou, 22 setembre 1567. G-74 f. 175
Deposicions testificals a favor de Sixt Pou, 1 octubre 1567. G-74 f. 179
Col·lació de la sagristia de Llorà, vacant per òbit de Miquel Coll, a Miquel Ribes, prevere, 15 gener 1567. G-74 f. 182
Col·lació de la doma de Boadella a Terrades, a Honorat Gimbernat, 2 juliol 1567. G-74 f. 183
Col·lació de la sagristia de Salt, vacant per òbit de Francesc Sans, a Jaume Brassó, 8 octubre 1567. G-74 f. 184
Col·lació del benefici del Corpus de Rocacorba, vacant per òbit de Gaspar Paratge, a Galceran Josep Oms, clergue de Vic, a presentació de Marc Onofre de Vergós, 12 
setembre 1566. G-74 f. 186

Joan Valls, prevere, insta la col·lació del benefici de Sant Tomàs segon de la Seu, vacant per òbit de Pere Cordeses, a col·lació papal, 13 octubre 1567. G-74 f. 187
Galceran Josep Homs fa procura a Pere Prats i altres residents a Roma, 25 setembre 1567. G-74 f. 190
Testimonial a favor de Sixt Pou, canonge de Girona. G-74 f. 191
El bisbe Pere Carlos nomena Francesc de Xárate, donzell i familiar seu, batlle general dels alous i feus episcopals, 28 setembre 1567. G-74 f. 191v
Sixt Pou declara voler retenir la pabordia de Castelló junt amb la canongia de la Seu que espera que se li confereixi, 22 setembre 1567. G-74 f. 192
El bisbe accepta la gràcia feta pel papa, de poder conferir als seus servidors beneficis reservats, 23 agost 1567. G-74 f. 193
Rafael Palau permuta el diaconil de Sant Gregori amb Roc Font, obtentor del benefici de Sant Miquel de Sant Pere de Galligants, 30 maig 1544. G-74 f. 195
Jeroni Renart, prevere, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Joan Moner, obtentor del benefici de la sagristia de Peratallada, 14 agost 1554. G-74 f. 196v
Jeroni Balle, ferialer de la Seu, confereix la doma de Fornells, vacant per òbit de Joan Solers, a Miquel d’Agullana, canonge de la Seu, 23 setembre 1567. G-74 f. 198
Certificació a favor de Pere Mateu, canonge de la Seu, 10 gener 1567. G-74 f. 199
Certificació de que Miquel Aluart és apte per a beneficis curats, 22 gener 1568. G-74 f. 199v
El bisbe, com a delegat del Breu, atès que Miquel Costa, prevere de Besalú, fou acusat de la mort de Gregori Oriol, paraire, i que la viuda l’exculpà, ordena cancel·lar els 
procediments contra ell, 28 juliol 1568. G-74 f. 200

Miquel Sicarts, de Santa Cristina d’Aro, presenta Antoni Frigola, prevere, per al benefici de Sant Miquel de la mateixa parròquia, vacant per òbit de Joan Solers, canonge 
de la Seu, 2 octubre 1567. G-74 f. 200v



Miquel Sicarts presenta Joan Solers, canonge de la Seu, per a l’anterior benefici, vacant per òbit de Joan de Bell-lloc, canonge de la Seu, 29 novembre 1538. G-74 f. 201v

Dalmau Sicarts presenta Joan Pere Llobet, canonge de la Seu, per a l’anterior benefici, vacant per òbit de Dalmau Riera, prevere, 28 març 1523. G-74 f. 202v

Joan Coll, ferialer de la Seu, confereix a Nicolau Coromines, prevere de capítol, la doma curada de Fornells, vacant per òbit de Duran Bonhora, 31 desembre 1504. G-74 f. 203

Gaspar Puig, prevere de capítol, confereix la doma curada de Fornells, vacant per òbit de Ramon Fabre, a Joan Voló, prevere, 25 juny 1499. G-74 f. 203v
Rafael Cortada, clergue, resigna la doma curada de Pals, 17 març 1568. G-74 f. 204
El bisbe uneix la parròquia de Sant Pere Sacosta a la de les Planes, 26 febrer 1568. G-74 f. 204v-205v
El bisbe fa procura a Francesc Resta i Sixt Pou, 24 febrer 1568. G-74 f. 206
Certificació de que Joan Pere Solà és apte per ala rectoria de Sant Pere Espuig i Solamal. G-74 f. 206v
Certificació de que Antoni Pons és apte per a la rectoria de Casavells, 17 febrer 1568. G-74 f. 207
Certificació de que Joan Amargant és apte per a la rectoria de Reminyó, 31 març 1568. G-74 f. 207v
Rafael d’Agullana, senyor del castell de Cartellà, presenta Jaume d’Agullana, clergue de Girona, per al benefici de Sant Grau d’Hostoles, vacant per òbit de Vicenç Bassa, 30 
octubre 1563. G-74 f. 208

Obertura del testament de Joan Huguet, prevere de Pals, que funda una causapia, 10 març 1568. G-74 f. 209v-212v
Col·lació de la rectoria de Pals, vacant per resignació, a favor de Joan Barrera, 4 maig 1568. G-74 f. 212v
Joan Sacoma, mercader d’Olot, fa patrimoni al seu germà, Jaume Sacoma, 11 maig 1568. G-74 f. 213v
Certificació de que Joan Geroni obté la sagristia curada de la Pera i el benefici del Corpus de Sant Feliu de Girona, 1 juny 1568. G-74 f. 215

Joan Solers, canonge de la Seu, obtentor de la capellania de Vilamacolum, confereix la rectoria, vacant per òbit de Pere Salort, a Esteve Bosch, 11 agost 1567. G-74 f. 216

Bernat Cerdà, canonge de la Seu, confereix el benefici de Santa Magdalena de Peralada, vacant per òbit de Francesc Gruart, a Rafael Falcó, clergue de Peralada, 9 agost 
1567. G-74 f. 217

El bisbe confereix la doma de Riudarenes, vacant per òbit de Pere Farreres, a Miquel Miquel, prevere, 3 juny 1567. G-74 f. 218
Certificació de consuetud de Girona sobre prestació a les parròquies de blat i oli. G-74 f. 219
El capítol de la Seu dispensa de pluralitat de beneficis Miquel Miralles, 27 març 1567. G-74 f. 220
El capítol de la Seu dispensa Onofre Gorgoll, clergue de Palamós, de l’estatut militar, 14 juny 1567. G-74 f. 220v
Certificació sobre el benefici dels sants Iu i Honorat de la Seu, a instància d’Antoni Carreres. G-74 f. 221
Certificació de que la rectoria de Sant Feliu de Guíxols ha estat suprimida i convertida en porció monacal ad nutum amovible, 11 maig 1568. G-74 f. 221v
Possessòria de la doma de Morasac de Peralada, vacant per òbit de Miquel Canya, a favor de Miquel Saguer, 1 setembre 1567. G-74 f. 222
Certificació de que Antic Andreu és apte per a la rectoria de Vilavenut, vacant per òbit de Bernat Valls, 22 octubre 1568. G-74 f. 223v
Certificació de consuetud diocesana sobre el testament sagramental. G-74 f. 224
El bisbe nomena vicari general i oficial Bernat Cerdà, ardiaca d’Empordà, 11 gener 1567. G-74 f. 225-227
Testimonial a favor de Joan Vidal, clergue que es trasllada a Roma, 19 novembre 1568. G-74 f. 227v
Testimonial a favor de Sixt Pou, 20 novembre 1568. G-74 f. 228
Examen d’Antic Bru per a la rectoria de Santa Creu de Rodes i la Selva de Mar unides, renunciada per Baldiri Vidal, desembre de 1568. G-74 f. 228v
Sentència arbitral del bisbe i Antoni Carreres, canonge de la Seu, en la dissensió entre Joan Piner, sagristà, i Joan Ravert, canonge de Sant Martí Sacosta, d’una part, i Joan 
Frigola, Tomàs Durban i altres beneficiats de la mateixa església, 17 març 1567. G-74 f. 229

Antic Oliver presenta Gabriel Oliver per al benefici dels sants Jaume i Sebastià d’Arenys de Munt, vacant per òbit de Bartomeu Bellsolell, 27 octubre 1546. G-74 f. 232

Bartomeu Pujol, domer de Fontcoberta, funda un personat, 9 febrer 1569. G-74 f. 233v-236
El vicari general uneix la doma major de Fontcoberta amb la capellania, durant la vida de Bartomeu Pujol, 1568. G-74 f. 237



Antic Carreres permuta el benefici de Sant Pere de Borrassà amb Joan d’Aragó, clergue d’Urgell, obtentor de la doma de Sant Pere Pescador, 24 setembre 1568. G-74 f. 238

Joan d’Aragó, clergue d’Urgell, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Rafael Julià, obtentor de la doma simple de Sant Pere Pescador, 12 setembre 1567. G-74 f. 239

Testimonial per Roma dels beneficis curats de Campllong, 3 març 1569. G-74 f. 240v
Certificació de consuetud de Girona. G-74 f. 241
Bartomeu Gri, prevere, fa procura a Gabriel Calbúç i Miquel Godor, clergues residents a Roma, 16 març 1569. G-74 f. 242
Bernat Nagressa, clergue, fa procura als mateixos, 16 març 1569. G-74 f. 243
Testimonial a favor de Miquel Cortada, clergue de Santa Eugènia de Ter, 9 abril 1569. G-74 f. 243v
Antoni Monserrat Balle, canonge de la Seu, insta l’execució de lletres papals que li confereixen el diaconil d’Arenys de Munt, resignat per Joan Pont, després d’obtenir 
dispensa per ser fill de prevere i soltera, 15 abril 1569. G-74 f. 244

Joan Margarit, ardiaca major de la Seu, resigna l’administració de la possessió de Sobirànigues, 16 gener 1534. G-74 f. 246v
Testimonial a favor de Jeroni Sitjar, monjo de Sant Pere de Galligants, 29 abril 1569. G-74 f. 248
Jeroni Sitjar, que ha rebut el priorat de Cruïlles, fa professió de fe, 29 abril 1569. G-74 f. 248
Certificació sobre les domes de Besalú, 9 maig 1569. G-74 f. 248v
Els marmessors d’Antoni Moratell, prevere de Monells, funden una missa a la capella dels Dolors de Girona, 1 febrer 1568. G-74 f. 249-251
Joan Amargant, prevere, requereix Joan Pausa, monjo de Breda, que li confereixi la rectoria de Reminyó, 22 abril 1568. G-74 f. 252

Miquel Janer, prevere, permuta el benefici de Sant Antoni de Calonge amb Pere Mateu, canonge de la Seu, obtentor de la rectoria de Llambilles, 19 novembre 1568. G-74 f. 153v

Antoni Carreras, canonge de la Seu, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Guerau Curús, prevere, obtentor del benefici de Sant Miquel de Tordera, 11 juny 1567. G-74 f. 255

Francesc Rafael Noguers pren possessió del benefici dels sants Jordi i Dalmau de la Seu, resignat per Miquel de Raset, 26 juliol 1557. G-74 f. 257
Certificaciò de possessió del benefici de Sant Esteve de la Seu a favor de Pere Aixolí, 5 març 1511. G-74 f. 257v
Testimonial de tonsura de Benet Girgós, de Besalú, 30 octubre 1532. G-74 f. 258
El sínode diocesà atorga subsidi al bisbe, 1567. G-74 f. 258
Certificació sobre la sagristia curada de Palafrugell, 8 juliol 1569. G-74 f. 259
Estatut del capítol de la Seu sobre pabordíes, 9 juliol 1569. G-74 f. 260
Col·lació de la rectoria de Campllong, resignada per Antoni Carreres, canonge de la Seu, a favor de Bartomeu Gri, 13 juny 1568. G-74 f. 262
El capítol de la Seu dispensa Joan Galí de l’estatut militar, 23 juliol 1569. G-74 f. 264
Testimonial a favor de Gregori Avinyó, sagristà major de la Seu que es troba a Roma, 30 juliol 1569. G-74 f. 264v
El capítol de la Seu dispensa Baldiri Galí, clergue, perquè pugui tenir dignitat sense canongia, 23 juliol 1569. G-74 f. 264v
Dispensa papal a favor d’Antoni Negrell, fill de solter i soltera, de Girona, 19 abril 1569. G-74 f. 265-266
Certificació del Llibre verd sobre el delme de Llorona. G-74 f. 266v

Antic (..) canonge de Sant Feliu de Girona i rector de Biert, fa procura a Gregori Avinyó, sagristà major de la Seu i Jaume d’Agullana, residents a Roma, 26 agost 1569. G-74 f. 267

Certificació d’examen d’Antoni Casansec, prevere del bisbat de Tulle, per a la rectoria de Biert, 27 agost 1569. G-74 f. 267v
Testimonial a favor de Gaspar Bach, prevere de Mieres, 7 setembre 1569. G-74 f. 268v
Llàtzer Valls, prevere, permuta el benefici dels sants Iu i Honorat de la Seu amb Francesc Salamanya, obtentor del benefici de Sant Andreu de Santa Maria de Castelló, 15 
març 1569. G-74 f. 269

Testimonial a favor de Bartomeu Castelló, clergue de Sant Esteve de Bas, 5 novembre 1569. G-74 f. 270
Testimonial a favor de Rafael Casal, clergue de Sant Esteve de Bas, 5 novembre 1569. G-74 f. 270



Bartomeu Abric, vicari general del monestir de Sant Pere de Galligants, confereix la porció de les misses matinals, vacant per òbit de Guillem Pagès, a Miquel Carbó, 
prevere, 15 desembre 1568. G-74 f. 271

Certificació del Llibre verd sobre el delme de Solans. G-74 f. 271v
Testimonial sobre personats. G-74 f. 272
El bisbe nomena vicari general Joan Miralles, arquebisbe de Tessalònica, 25 setembre 1532. G-74 f. 273
Certificació del baptisme de Joan Gregori, fill de Joan Vidal, escrivà de Girona. G-74 f. 275
El capítol de la Seu dispensa Joan Gregori Vidal de l’estatut militar, 9 febrer 1570. G-74 f. 276
Miquel Salvà, de Mollet d’Empordà, fa patrimoni a Pere Salvà, clergue, 19 gener 1570. G-74 f. 276v
Pere Feliu, prevere de Girona, que havia dotat un personat en 1567 amb causapia per dotar donzelles, en constitueix un altre a l’altar de Sant Llorenç de Sant Pere de 
Pineda, del qual s’indica la dotació, 28 abril 1568. G-74 f. 278-281

Ferran Curús pren possessió del benefici de Sant Pau d’Aiguaviva, 12 novembre 1569. G-74 f. 281
Després que Antoni Castelló, canonge de la Seu, ha estat privat en execució del concili de Trento, de les rectories de Reminyó i de Medinyà, i convocat concurs, el bisbe 
confereix la sagristia de Medinyà a Pere Boixeda, prevere, 24 març 1568. G-74 f. 281v

Pau Masoller, domer de Santa Coloma de Farners, funda una causapia, 30 novembre 1569. G-74 f. 282v-288
Pere Galí pren possessió del benefici de Sant Vicenç de Sant Feliu de Girona, vacant per matrimoni de Joan Balle, clergue de Girona, 23 desembre 1568. G-74 f. 288v
Pere Fortià, Ferran García i Melcior Agustí Monroig, doctors en medicina de Girona, certifiquen que el bisbe Pere Carlos pateix de càlculs renals i asma, i per això no pot 
acudir al concili provincial, 25 gener 1561. G-74 f. 290

Testimonial a favor de Bartomeu Seguí. G-74 f. 291

Testimonial d’examen d’Antoni Quintà per a la rectoria de Palau-sator, vacant per òbit de Montserrat Vilaür, i que ha de ser proveïda a Roma, 30 gener 1571. G-74 f. 291v

Pere Moror, obtentor d’un dels beneficis fundats pel bisbe Creixell a l’altar de Sant Jaume del campanar de la Seu, confereix un altre dels beneficis, vacant per òbit de 
Bartomeu Gemarnau, a Joan Mangi, clergue, 9 novembre 1569. G-74 f. 292

El bisbe, com a comissari del Breu declara Antoni Mangi i Miquel Mangi, clergues, innocents de la mort de Joan Varrell, escrivà de la cúria, 26 març 1570. G-74 f. 293v

Bartomeu Seguí, prevere de Barcelona, fa procura a Joan Alba, clergue de Girona resident a Roma, 4 juliol 1471. G-74 f. 295
Testimonial a favor de Miquel Rovira, clergue. G-74 f. 296

Certificació d’examen per a la rectoria de Castanyet, resignada per Pere Llobet, a favor de Jordi Reiller, prevere resident al bisbat de Girona, 1 setembre 1570. G-74 f. 296v

Testimonial a favor de Montserrat Bernat Ferrer, 8 desembre 1571. G-74 f. 297v
Testimonial a favor de Joan Gregori Vidal, clergue, 8 desembre 1571. G-74 f. 297v
Clàusules de la institució del benefici fundat a la casa del sagristà major per Guillem de Montgrí, 1273. G-74 f. 298
Testimonial a favor de Germà Garbí, clergue de Corçà, 26 febrer 1572. G-74 f. 299v
Testimonial a favor de Baldiri Carreres. G-74 f. 301v
Testament de Joan Andreu, prevere de Caldes de Malavella, on funda una missa d’estaca, 1560. G-74 f. 302
Testament de Bernat Ballia, prevere de Palafrugell. G-74 f. 305
Testimonial a favor de Narcís Salvanyà, clergue d’Aiguaviva, 8 agost 1573. G-74 f. 308v

Bernat Almar, cavaller de la Bisbal, atesa la malaltia del bisbe Pere Carlos, pren possessió d’una caixa on es guarden els manuals de la notaria de la Bisbal, 30 maig 1572. G-74 f. 309
Escriptures referents a la parròquia de Llorà; hi ha un procés sobre drets a percebre del domer i el sagristà a certs masos, 1379, una venda al sagristà, 1366, una àpoca del 
mateix any, una venda a cens de 1360, un testament de 1377, una fundació de 1380, un reconeixement de 1389, una cabrevació de 1361, tres de 1358, una sentència de 
1296, una exvacuació de 1105 feta per Oliver de Llorà, un cens de 1362, una fundació d’aniversaris de 1213, un reconeixement de 1213, una renúncia de 1382, una venda 
de 1412, un procés de 1326 i una venda de 1366 amb àpoca.

G-75 f. 1-25



Convocatòria del concili provincial de Tarragona, 1572. G-75 f. 26-28
El capítol de la Seu confereix el diaconil de Foixà, vacant per òbit de Bartomeu Mallol, a Joan Rupiana, 5 setembre 1408. G-75 f. 29
Pere de Socarrats, mercader de Cammprodon, presenta Dalmau de Socarrats, germà seu, per al benefici de Sant Pere de la seva parroquial, recentment fundat, 4 
setembre 1408. G-75 f. 29v

El capítol de la Seu nomena Guillem Perpinyà, clergue, oficial de Castelló, 4 setembre 1408. G-75 f. 30v

Tomàs Fluvià, prevere, obtentor del benefici de Sant Esteve de Santa Maria de Castelló amb Tomàs Garriguella, clergue, obtentor del diaconil del Sallent, 7 setembre 1408. G-75 f. 31v

Joan Negre permuta la sagristia de Cabanes i el benefici fundat per Dalmau de Garriga a Roses amb Pere Joan, prevere, obtentor del benefici de Sant Pere de Cabanes, 27 
setembre 1408. G-75 f. 32v

Joan Majora, prevere, insta la col·lació del benefici de Santa Clara de Castelló, vacant per òbit de Pelegrí Ripoll, a presentació de Bernat de Vilarig, 1 octubre 1408. G-75 f. 33v

Domènec Jurado, Joan de Pontós i Arnau de Colomer, vicaris del capítol, firmen rebut a Pere Oliba, notari de la cúria, de 29 lliures d’ingressos d’aquesta, 8 octubre 1408. G-75 f. 34v

Els vicaris generals en seu vacant nomenen Vicenç Carbonell, prevere, procurador de causes pies, 7 octubre 1384. G-75 f. 38v
Joan Queralt, obtentor de la capellania de Maçanet de la Selva, confereix la doma vacant per òbit de Guillem de Riera a Bernat Guixar, capellà perpetu de Sant Gregori, 8 
octubre 1384. G-75 f. 37

Ramon Ferran, propietari del mas Serra de Vilafreser, presenta Castelló Esteve, prevere, per al benefici de la Seu fundat per Nicolau Figuera, vacant per òbit de Guerau 
Figuera, 8 octubre 1384. G-75 f. 38

Domènec Matfred, sagristà segon de la Seu, presenta Berenguer Cerdà, prevere, per al benefici fundat per Ramon de Pujals, vacant per òbit de Guillem Sabater, 9 octubre 
1384. G-75 f. 38v

Ramon de Blanes, donzell, presenta Bonanat de Blanes, prevere, per al benefici dels sants Martí i Francesc de la Seu, vacant per òbit de Ramon Carder, 10 octubre 1384. G-75 f. 39

Joan Ramon Llaner, prevere, insta la col·lació del benefici de la doma simple de Torroella de Montgrí, a presentació de Bernat de Barberà, canonge de Barcelona, 2 
novembre 1384. G-75 f. 40

Els vicaris del capítol en seu vacant firmen rebut a Lluís Carbonell, notari de la cúria i regent de l’escrivania del segell, d’ 11 lliures, 5 novembre 1384. G-75 f. 41
Els vicaris del capítol en seu vacant ordenen a Lluís Carbonell que lliuri certs diners al beneficiat de Santa Magdalena de la Seu, 12 novembre 1384. G-75 f. 42
L’ardiaca major confereix la sagristia de Sant Sadurní, vacant per òbit de Jaume Girbau, a Pere Simon, clergue, 17 octubre 1384. G-75 f. 42v
El capítol en seu vacant nomena fiscal Bernat Mugués, beneficiat de la Seu, 15 octubre 1384. G-75 f. 43v
Joan Lledó presenta Jaume Sala, sagristà de Peralada, per al benefici fundat per Bernat Lledó a Santa Maria de Castelló, vacant per promoció de Pere Lledó, 15 novembre 
1384. G-75 f. 45

Berenguer Mugués, fiscal, firma rebut a Bartomeu Gamell, prevere de Sant Llorenç de la Muga, de 33 sous, composició de la pena de 100 que havia incorregut per 
absentar-se del benefici, 25 novembre 1384. G-75 f. 46

Dalmau, abat d’Ullà, confereix la sagristia curada de Bellcaire, vacant per òbit de Martí de Forn, a Bernat Ros, 25 novembre 1384. G-75 f. 46v

Berenguer Barutell presenta Pere de Puig, prevere, per al benefici de Sant Julià de sota el castell de Bestracà, resignat per Jaume de Coma, 1 desembre 1384. G-75 f. 47v

El capítol de la Seu nomena Francesc Vilar i Francesc Coma, preveres, procuradors fiscals, 28 març 1436. G-75 f. 48v
El bisbe absol Joan Ravellat, clergue, de Vic, 15 maig 1573. G-75 f. 47 i 51
Dispensa matrimonial a favor de Francesc Teixidor i Margarida Carles, de Cadaqués, 6 setembre 1573. G-75 f. 51v
Altra a favor de Miquel Metge i Elisabet Costa, de Foixà, 27 setembre 1573. G-75 f. 52v
Diversos censals venuts als aniversaris de la parròquia de Sant Joan de Mollet, i sentència arbitral de Francesc Viver, doctor en drets de Girona, sobre els mateixos 
aniversaris, 7 març 1551, f 94v-96v. G-75 f. 54-94

Diverses escriptures de censals dels aniversaris de Flaçà. G-75 f. 98-149



El capítol de la Seu nomena vicaris en seu vacant Joan Arnau i Antoni Mitjà, 28 març 1436. G-75 f. 150
El capítol de la Seu nomena Ramon de Vilamarí, donzell, procurador de la jurisdicció episcopal, 28 març 1436. G-75 f. 152v
El capítol de la Seu nomena Pere de Bergadà procurador de la mensa episcopal, 28 març 1436. G-75 f. 155
Pere Ribal, mercader de Tordera, presenta Bernat Nagressa, clergue, per al benefici de Sant Miquel de Tordera, vacant per òbit d’Antoni Carreras, canonge de la Seu, 18 
gener 1569. G-75 f. 157v

Certificació sobre les domes de Santa Coloma de Farners, 13 març 1575. G-75 f. 158
Dispensa matrimonial a favor de Joan Casademunt, d’Estanyol, i Joana Sayols, de Santa Maria de Finestres, 30 març 1574. G-75 f. 158v-159v
Altra semblant a favor de Pere Racosa i Antònia Barceló, de Sant Sadurní, 6 abril 1564. G-75 f. 159v-161v
Altra semblant a favor de Gabriel Sacoma, d’Olot, i Anna Antiga Segimon, viuda de Jeroni Morató, 14 abril 1564. G-75 f. 161
Antic Olmera, clergue insta la col·lació del benefici de Sant Antoni i Tots sants de la Seu, vacant per òbit de Lluc Vidal, a presentació de Joan Olmera, donzell, batlle de 
Banyoles i Anglès, 19 març 1524. G-75 f. 162

Antic Olmera i de Sarrovira, mercader d’Anglès i batlle de Banyoles, presenta Miquel Mercader, clergue d’Anglès, per al benefici de Sant Antoni i Tots Sants de la Seu, 
vacant per òbit de Jeroni Carbonell, 12 abril 1546. G-75 f. 163

Miquel d’Agullana, canonge de la Seu, col·lector dels drets de l’ardiaconat major confereix la capellania de Sant Pere Sacosta, vacant per òbit de Baldiri Agullana, a Pere 
Moror, prevere, 6 novembre 1574. G-75 f. 165

Vicenç Pasqual, clergue, insta la col·lació del benefici de Santa Anna de la Seu, vacant per òbit de Miquel Corones, a presentació de Pere Pasqual, prevere, obtentor del 
benefici de la Serreda de Vilobí, 22 desembre 1574. G-75 f. 166

Joan Cerdà, clergue, permuta el benefici de Sant Antoni i Tots Sants de la Seu amb Pere Cerdà, clergue, obtentor del diaconil de Sant Miquel de Pera, 22 desembre 1501. G-75 f. 167

Jeroni Olmera permuta el diaconil de Sant Gregori amb Joan Font, obtentor del benefici de Sant Antoni i Tots Sants de la Seu, 12 juliol 1547. G-75 f. 169
Permuta del mateix benefici, perduda per corrosió del paper, 1522. G-75 f. 170
Lluc Vidal permuta la sagristia de Fortià amb el benefici de Sant Antoni i Tots Sants de la Seu que obté Bartomeu Pou, 7 març 1523. G-75 f. 171v

Pere de Cartellà, clergue, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Antic Olmera, obtentor del benefici de Sant Antoni i Tots Sants de la Seu, 20 abril 1524. G-75 f. 173

Joan Bergadà, prevere, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Pere de Cartellà, canonge de la Seu, obtentor del benefici de Sant Antoni i Tots sants de la Seu, 5 abril 
1525. G-75 f. 174v

Jeroni Olmera i de Sarrovira presenta Galceran Olmera, germà seu, per al benefici de Sant Antoni i Tots sants de la Seu, vacant per òbit de Pere Cellers, canonge de la Seu, 
30 maig 1574. G-75 f. 176

Joan Font pren possessió del benefici de Sant Antoni i Tots sants de la Seu, 7 juliol 1546. G-75 f. 177v
El bisbe nomena vicari general Miquel d’Agullana, doctor en drets, 30 agost 1573. G-75 f. 178v-180v
El bisbe nomena vicari general Pere Traver, doctor en drets, 5 maig 1573. G-75 f. 181
Damià Poch, paborde de Castelló, permuta la rectoria del Far amb Climent Arbonés, obtentor del benefici de Santa Maria de Casavells, 29 abril 1575. G-75 f. 185
Dimissòria a favor de Jaume Pla, clergue de Besalú que va a Roma a guanyar el jubileu, 28 juny 1575. G-75 f. 186v
Execució de lletres papals que confereixen la doma simple de Sant Pere Pescador, vacant per òbit de Francesc Ferrer, a favor de Guerau Nadal, canonge de la Seu, 26 juliol 
1575. G-75 f. 187

Execució de lletres papals que confereixen la sagristia simple de Fellines, permutada per Antoni Bellver, a Miquel Quintana, prevere, 29 juliol 1575. G-75 f. 190
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Magdalena de Fellines, permutat per Miquel Quintana, a Antoni Bellver, 29 juliol 1575. G-75 f. 192

Absolució papal d’excomunió de Rafael de Foixà, clergue, excomunicat per deute de 46 escuts d’or a Andreu de Grassis, cessionari de Salomó Alfons, jueu, 2 agost 1575. G-75 f. 194v

Dispensa matrimonial a favor de Clement Flavià, notari de Besalú, i Leonor, filla de Francesc Tagell, cavaller, 3 agost 1575. G-75 f. 196

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Miquel de Massanes, vacant per òbit de Jeroni Vives, a Antoni Negrell, clergue, 12 agost 1575. G-75 f. 198



Pere Tomàs, prevere, permuta la capellania de Vilavenut amb Miquel Brugada, clergue, obtentor del benefici de Sant Vicenç dels manats de la Seu, 4 febrer 1574. G-75 f. 199v

Jaume Cerdà, canonge de Sant Feliu de Girona, permuta el benefici de Sant Joan de la Seu amb Pere Guardiola, clergue, obtentor del benefici de Sant Antoni de Cadaqués, 
6 desembre 1574. G-75 f. 201

Pere Tomàs, prevere, permuta el benefici de Sant Vicenç dels manats de la Seu amb Baldiri Bisbe, prevere, obtentor del benefici diaconil d’Espolla, 7 agost 1574. G-75 f. 203

Els actors de la permuta núm. 1565 l’anul·len, 1 agost 1575. G-75 f. 205

Execució de lletres papals que confereixen a Joan Busquets, beneficiat de Banyoles, el diaconil d’Anglès, vacant per òbit de Jaume Cerdà, clergue, 11 afost 1575. G-75 f. 205v

Execució de lletres papals que confereixen a Baldiri Gironès, beneficiat de Salitja, el diaconil de Riudellots de la Creu, vacant per òbit d’Antoni Feliu, 1573. G-75 f. 208v

Galceran Olmera i de Sarrovira permuta el benefici de Sant Antoni i Tots sants de la Seu amb Francesc Dolça, obtentor del benefici de Sant Agustí de Sant Feliu de Girona, 
1574. G-75 f. 212

Andreu Alfonsello confereix la sagristia de Medinyà, vacant per promoció d’Antoni Pons a la sagristia de Cervià, a Bartomeu Quer, 25 agost 1481. G-75 f. 214

Antoni Pons permuta la sagristia de Fellines amb Eloi Bideu, obtentor del benefici del diaconil de Sant Gregori, i amb Bartomeu Quer, sagristà de Medinyà, 9 agost 1585. G-75 f. 204bisv

Antoni Jaume, prevere, permuta un personat amb Miquel Cortada, beneficiat de la Seu, obtentor del benefici de Sant Antoni de Cadaqués, 11 agost 1574. G-75 f. 205bisv
Execució de dispensa matrimonial a favor d’Andreu Roig i Anna Ferrer, de Roses, s.d. G-75 f. 207bis
Altra a favor de Guerau Vallalta i Salvadora Olivera, d’Arenys, 16 gener 1576. G-75 f. 208bisv
El bisbe estableix a Esteve de Mena, senyor útil del mas Bou de Domeny, la batllia de sac d’aquest lloc, 1 abril 1576. G-75 f. 209v

Execució de lletres papals que confereixen a Joan Julià, beneficiat de Torroella de Montgrí el benefici segon de Sant Esteve d’Olot, vacant per òbit de Mateu Serra, 1575. G-75 f. 213v

Gregori Avinyó, sagristà major de la Seu, confereix el benefici de Sant Joan de la Seu, vacant per òbit de Jaume Cerdà, canonge de Sant Feliu de Girona, a Abdó Collferrer, 
clergue, 5 abril 1575. G-75 f. 218

Execució de lletres papals que confereixen a Miquel Casanova la canongia de Vic que tenia Pere Mambla, 1575, amb nota de no haver tingut efecte. G-75 f. 224

Execució de lletres papals que confereixen a Rafael Casanova el benefici de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses, amb nota de no haver tingut efecte. G-75 f. 228

Joan Vilella permuta la clau de Riudellots de la Selva amb Germà Gironès, clergue, obtentor del benefici de Santa Elisabet de la Seu, 24 octubre 1575. G-75 f. 231
Execució de lletres papals que confereixen a Narcís Casadevall, clergue, la rectoria de Sords, resignada per Sebastià Bret, canonge de la Seu, 1575. G-75 f. 232v
Miquel Gironès, pagès de Corçà, presenta Germà Gironès, clergue, germà seu, per al benefici de Santa Elisabet de la Seu, vacant per òbit de Baldiri Vidal, 14 novembre 
1573. G-75 f. 237

Joan Vilella, clergue, pren possessió del benefici de la clau de Riudellots de la Selva, 14 agost 1574. G-75 f. 237v
Miquel Banyes, clergue, pren possessió del benefici de Santa Elisabet de la Seu, 22 juny 1574. G-75 f. 238v

El vicari general expedeix dimissòria a favor de Montserrat Llavanera, clergue de Girona resident a Roma, per fer-se promoure a les ordes, 31 maig 1577. G-75 f. 239

Miquel Ginesta, jurista, i Jaume Estrach, paraire de Girona, presenten Ponç Ginesta, clergue, per al benefici del Corpus de la Seu, vacant per òbit de Gabriel Guinau, 19 
abril 1548. G-75 f. 240

Jeroni Caldes, clergue, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Ponç Ginesta, clergue, obtentor del benefici del Corpus de la Seu, 25 novembre 1549. G-75 f. 242v
Bernat Coma, sagristà de Vilert, institueix un personat o causapia, el dret de patronat del qual serà del rector i obrers de Vilert, 28 maig 1576. G-75 f. 245v-249
El bisbe uneix la sagristia i la doma de Vilablareix, 12 abril 1576. G-75 f. 250-251
Rafael de Foixà, clergue, permuta una canongia de la Seu amb Pere Traver, clergue, obtentor de la rectoria de Quart, 5 gener 1554. G-75 f. 252
El bisbe aprova el benefici de Sant Antoni de Palamós, fundat per Antoni Nadal àlias Garoy, sabater, i el confereix a Pere Paró, prevere, 4 juny 1496. G-75 f. 256



Antoni Sabater, propietari del mas Sabater de Calonge, presenta Jaume Sabater, prevere, per al benefici de Sant Antoni de Palamós, vacant per òbit de Jeroni Bruguera, 
24 febrer 1530. G-75 f. 256v

Antoni Sabater, pagès de Calonge, presenta el seu fill Francesc Sabater, clergue, per al benefici de Sant Antoni de Palamós, vacant per òbit de Roc Sabater, prevere, 19 
maig 1571. G-75 f. 257v

Testimonial de tonsura conferida a Antoni Garau, de Vila-romà, 20 octubre 1574. G-75 f. 259
Pere Sabater, pagès de Calonge, presenta Antoni Garau, clergue, per al benefici de Sant Antoni de Palamós, vacant per òbit de Francesc Sabater, clergue, 21 desembre 
1575. G-75 f. 259v

El bisbe nomena Joan Mabit, prevere de Vic, vicari general, 7 maig 1575. G-75 f. 261
Antoni Planes, prevere, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Miquel Cortina, prevere, obtentor de la clau curada de la Seu, 7 setembre 1558. G-75 f. 262v
Jeroni Bruguera permuta el diaconil de Pera amb Jaume Sabater, prevere, obtentor del benefici de Sant Antoni de Palamós, 28 gener 1525. G-75 f. 264v
Jaume Clapers, prevere de Sant Feliu de Guíxols, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Joan Clapers, obtentor de la rectoria de Fitor i del benefici de Sant Nicolau de 
Sant Feliu de Guíxols, 13 novembre 1551. G-75 f. 266

Lluís des Vern, donzell de Girona, presenta Joan Clapers, beneficiat de la Seu, per al benefici de Sant Nicolau de Sant Feliu de Guíxols, resignat per Benet Llandric, 5 juny 
1501. G-75 f. 267v

Francesc des Vern, donzell de Girona, presenta Joan Bideu, prevere, per a l’anterior benefici, vacant per òbit de Jaume Clapers, 12 març 1574. G-75 f. 269
Pere Bret, canonge de la Seu, presenta Pere Bret, clergue, per a la doma simple de Begudà, vacant per òbit de Guerau Riba, 18 octubre 1563. G-75 f. 271
Guinot Baurella, clergue, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Gibert Pratmel, rector de Beget, obtentor del benefici de Santa Caterina de Santa Maria de Castelló, 27 
abril 1536. G-75 f. 272v

Germà Garbí, clergue, permuta el benefici de Sant Miquel de Fontfreda amb Antic Capella, obtentor del benefici dels sants Tomàs i Maties de la Seu, 29 gener 1573. G-75 f. 274

Pere Mateu, clergue, insta la col·lació del benefici de la rectoria de l’església de Santa Caterina de l’hospital nou de Girona, a presentació dels jurats de Girona i els cónsols 
de l’hospital, 26 juny 1570. G-75 f. 275v

Els marmessors de Marc Miralpeix, d’Anglès, funden el benefici de la Mare de Déu del Roser d’aquest lloc, 15 maig 1577. G-75 f. 276v-283v
Còpia de l’acte de dedicació de Sant Esteve de Banyoles, 1077. G-75 f. 284-286

Jaume Albornar permuta el benefici diaconil de Palau Sardiaca amb Pere Compte, obtentor del benefici de la Santa Creu i Magdalena de Figueres, 2 desembre 1496. G-75 f. 287

Bernat Reig permuta el benefici diaconil de Pera amb Pere Compte, obtentor del benefici de la Santa Creu i Magdalena de Figueres, 28 març 1508. G-75 f. 288v
El vicari general accepta la presentació feta per Pere Compte àlias Dalmau, de Figueres, del benefici de les santes Creu i Magdalena de Figueres, vacant per òbit de Marc 
Bosser, a favor de Miquel Compte, clergue, 9 novembre 1451. G-75 f. 289v

El vicari general accepta la presentació feta per Jaume Casalins, pagès d’Hortsavinyà, de Bernat Serra, rector de Pineda, per al benefici de Santa Magdalena d’Hortsavinyà, 
vacant per òbit de Bernat Busquets, 5 octubre 1484. G-75 f. 290

Baldiri Vicens permuta el diaconil de Sant Gregori amb Pere Feralt, prevere, obtentor del benefici de Santa Magdalena d’Hortsavinyà, 11 gener 1494. G-75 f. 291
Antic de Cartellà, ardiaca de Besalú, resigna el benefici de Santa Magdalena de Cassà de la Selva, 4 novembre 1575. G-75 f. 293
Galceran Torra, prevere de Santa Cristina d’Aro, insta la col·lació del benefici de Sant Llorenç de Llagostera, vacant per òbit de Guerau Puig, prevere, a presentació de 
Llorenç Puig del Puig, pagès de Llagostera, 23 desembre 1505. G-75 f. 294

Miquel Puig pren possessió del benefici de Santa Maria de Torroella de Montgrí, 28 octubre 1572. G-75 f. 295
Jaume Alrà, canonge de la Seu, renuncia la pabordia de maig de la mateixa seu, 12 abril 1542. G-75 f. 296
Montserrat Benet de Cartellà, clergue, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Miquel de Cartellà, clergue, obtentor de la pabordia de Xungla de Sant Feliu de Girona i 
altres beneficis, 4 maig 1553. G-75 f. 297

Antoni Pijoan, clergue de Maçanet de la Selva, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Montserrat de Cartellà, canonge de la Seu, obtentor del benefici de Sant Miquel 
del monestir de Cervià, 16 setembre 1561. G-75 f. 299v

Carles Fornés, abat de Sant Pere de la Portella, confereix el benefici de Sant Antoni de la seva església, resignat per Antoni Fornés, a Pere Rafart, prevere natural de Ripoll, 
16 agost 1539. G-76 f. 1



Miquela Gras, propietària del mas Gras de Vilobí, consenteix a la resignació del benefici de Sant Miquel de Brunyola per part de Francesc de Loris, clergue, 18 agost 1539. G-76 f. 2

Pere Glaudes, clergue, insta la col·lació del benefici del Corpus de Sant Feliu de Girona, vacant per òbit de Guillem Falgons, a presentació del capítol de l’església, 6 maig 
1541. G-76 f. 3

Esteve Fina permuta el diaconil de Sant Gregori amb Salvador Arnau, obtentor del benefici de Santa Anna de Peratallada, 5 setembre 1541. G-76 f. 4
Cenrià Avinyó, cortaler de Castelló, presenta Baldiri Avinyó, canonge de la Seu, per al benefici de Santa Caterina i Jaume de l’hospital d’Ordis, vacant per òbit de Jeroni 
Amat de Palol, prevere, 29 desembre 154. G-76 f. 10

Testament de Rafael Masó, doctor en decrets i canonge de Sant Feliu de Girona, 21 agost 1545. G-76 f. 11-15
El vicari general confereix la rectoria de Vilademuls, vacant per òbit d’Antoni Bofill, a Francesc Albert, 5 novembre 1546. G-76 f. 18
Baldiri Avinyó, sagristà major, i Joan Pujol, tresorer de la Seu, confereix el benefici de Sant Benet, vacant per òbit de Jordi Onofre de Palol, a Pere Xatmar, clergue, 7 
setembre 1547. G-76 f. 20

Baldiri Avinyó, canonge de la Seu, confereix la doma de Capmany, vacant per òbit d’Alexandre de Rocabertí, clergue, a Joan Olivet, prevere, 5 novembre 1547. G-76 f. 22

Francesc Albert, rector de Vilademuls, fa procura a Jeroni Mari per resignar, 25 agost 1547. G-76 f. 24
Joan Martí, prevere de Vilademuls, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Francesc Albert, obtentor de la rectoria de Vilademuls, 25 agost 1547. G-76 f. 26
Montserrat Font, obtentor de la capellania de Brunyola, confereix la rectoria vacant per òbit de Joan Bergadà, a Miquel Miquel, 4 agost 1549. G-76 f. 28
Francesc Vall, canonge de Vic, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Joan Bergadà, obtentor de la rectoria de Brunyola, 30 març 1549. G-76 f. 30

El vicari general confereix la rectoria de l’hospital de la Seu, vacant per òbit de Joan Campolier, a Joan Martorell, canonge de Sant Feliu de Girona, 24 agost 1549. G-76 f. 32

Joan Vilar, clergue de Figueres, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Antoni Garau, obtentor del benefici dels sants Pere i Pau de la Seu, 12 novembre 1550, reiterat f 
38. G-76 f. 34

Guillem Cassador, abat de Sant Feliu de Girona, presenta Antoni Garau, prevere, per a un benefici dels de Sant Pere i Pau de la Seu, vacant per òbit de Francesc Guilla, 11 
octubre 1550. G-76 f. 36

Jaume Vicens, clergue de Girona, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Jaume Coromines, clergue, obtentor del benefici de les Onze Mil verges de la Seu, 31 març 
1550. G-76 f. 40

Pere Traver, clergue, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Jeroni Escuder, canonge de la Seu, obtentor de la rectoria de Quart, 31 març 1550. G-76 f. 42

Els canonges de Sant Feliu de Girona confereix en la canongia vacant per òbit de Joan Pagès a Joan Pere Bartomeu, beneficiat de la Seu, 18 desembre 1551. G-76 f. 44

Joan Pere Bartomeu fa procura a Pere Lloret, canonge de la Seu, 18 desembre 1551. G-76 f. 46
Montserrat Font permuta el diaconil de Sant Gregori amb Miquel Miquel obtentor de la sagristia de Brunyola, 22 maig 1552. G-76 f. 48
Francina Querol, de Girona, propietària del mas Querol de Dosquers, presenta Pere Traver, clergue d’Usall, per al benefici dels Àngels de Sant Feliu de Girona i 
administració del col·legi de Querol, vacant per òbit de Miquel Traver canonge de la Seu, 19 juliol 1552. G-76 f. 50

Miquel Simon, canonge de la Seu, fa procura a Joan Jonama, escrivà de la cúria, per resignar davant del papa, 8 juny 1553. G-76 f. 52

Bernat de Cardona, clergue, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Miquel Simon, canonge de la Seu, obtentor de la sagristia de Sant Iscle d’Empordà, 9 juny 1553. G-76 f. 56

Esteve Joan Curús, clergue, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Ferran Altimir, clergue de Girona, obtentor del benefici del porter de la Seu, 30 octubre 1553. G-76 f. 58

Execució de lletres del cardenal Poggi, nunci del papa a Espanya, que a petició d’Onofre de Rocabertí, vescomte de Rocabertí, concedeix d’aplicar el benefici de Santa 
Maria de Peralada i una almoina del lloc a dotar un predicador a Peralada, 24 octubre 1553; s’aprova l’elecció de predicador, feta a favor de Jeroni Jordà, carmelita f 63.

G-76 f. 60

Damià Proheta, clergue de Girona, fa procura a Onofre Castelló Quintana, jurista de Barcelona, i Pere Sabater, canonge de Sant Feliu de Girona, 30 setembre 1555. G-76 f. 64



Pere Ribes, prevere de Bordils, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Pere Carrera, obtentor d’una canongia de Sant Feliu de Girona, 2 desembre 1554, reiterat f 78. G-76 f. 66

Possessòria del benefici de Santa Maria de Fortià, vacant per òbit de Baldiri Avinyó, canonge de la Seu, a favor de Damià Poc, clergue de Fortià, 6 desembre 1552. G-76 f. 68

El vicari general confereix el benefici de la Seu vacant per òbit de Joan Pere Bartomeu, canonge de la Seu, a Joan Pont, prevere de Sant Sadurní, 30 juliol 1557. G-76 f. 72

El vicari general confereix el benefici de les Onze Mil verges, vacant per òbit de Joan Bonhome a Francesc Roca, clergue, 21 abril 1556. G-76 f. 74

El vicari general, atès que Pau Gelabert àlias Alrà, clergue, és menor d’edat, li dóna com a tutor el seu pare, Baldiri Gelabert, calsater de Girona, 23 octubre 1557. G-76 f. 80

Jeroni Renart permuta el diaconil de Sant Gregori amb Joan Pont, prevere, obtentor del benefici de Sant Jaume de la Seu, 21 febrer 1558. G-76 f. 81
Salvador Sala permuta el diaconil de Sant Gregori amb Miquel Costa, beneficiat de la Seu, obtentor de la doma de Pals, 10 maig 1558. G-76 f. 83
Pere Sabater permuta el diaconil de Sant Gregori amb Sadurní Galí, canonge de la Seu, obtentor d’una canongia de Sant Feliu de Girona, 5 abril 1559. G-76 f. 90
Joan Boixeda, domer del Vilar a Calonge, fa procura a Pere Boixeda, germà seu, beneficiat de la Seu, 4 abril 1559. G-76 f. 92
Miquel Miquel, domer del Puig de Maçanet de la Selva, fa procura a Bartomeu Pou, clergue de Girona, 27 juny 1559. G-76 f. 93
El bisbe nomena Miquel Vilosa procurador de les Ànimes i causes pies, 19 maig 1560. G-76 f. 96
Còpia del testament de Gilabert de Cruïlles, 1034, [treta del cartoral de Carlemany]. G-76 f. 97
Execució de lletres papals que confereixen a Jaume Mercer la canongia de la Seu que obtenia Miquel Preses, 7 abril 1541. G-76 f. 100
Provisió de la doma de Llers, vacant per òbit de Miquel Corcoll, a favor de Salvador Benet Falgueres, prevere, 23 juliol 1567. G-76 f. 106
Extractes del manual Notularum de Pere Collell vell, 1484-1486, d’actes de col·lació de diversos beneficis. G-76 f. 108-121
Pere Ferreres, prevere de Riudarenes, funda un personat, 24 abril 1566. G-76 f. 138-141
Execució de lletres del nunci Poggi, que concedeixen a Joan Torrell, obtentor del benefici dels sants Quirze i Julita de Viladamat, de celebrar les corresponents misses a 
Sant Mori, 18 abril 1554. G-76 f. 141v

Salvador Galceran, prevere de Llagostera, funda un personat, dotat amb 240 lliures, 15 abril 1567. G-76 f. 145v-147
Damià Aldric, domer de la Pera, funda un personat, 28 setembre 1568. G-76 f. 147v-150
Antic Guinart, beneficiat de la Seu, funda misses a la mateixa seu, 26 juliol 1568. G-76 f. 150v-153v

Antoni Bodó i Francesc Bodó, nebot seu, preveres de Llemotges servidors de la parròquia de Gaserans, funden un personat, dotat amb 398 lliures, 7 novembre 1568. G-76 f. 154-159v

Antic Vives, sabater d’Hostalric, funda un benefici a la seva parroquial, sota advocació del Sant Sepulcre, 4 abril 1569. G-76 f. 160-164v
Francesc Anglès, prevere natural de Peratallada i veí de Corçà, funda el benefici de Sant Sebastià a la parroquial de Corçà, 6 maig 1569. G-76 f. 165-169
Antoni Cos, clergue d’Amer, que havia fundat un personat de 280 lliures, el transfereix a Antic Guinart, beneficiat de la Seu, 12 agost 1569. G-76 f. 169v-171
Pere Palou, clergue d’Amer, funda un personat, 11 març 1570. G-76 f. 172-173
Benet Vila, prevere de Vic, funda un personat, i es reserva d’unir-lo amb el de Pere Palou, 11 març 1570, cosa que s’efectúa f 176-177. G-76 f. 174
Execució de lletres papals que confereixen a Joan Boixeda, prevere, els beneficis de la confraria de Sant Jaume d’Avinyonet i de Santa Maria de Sant Llorenç de la Muga, 
vacant per òbit de Pere Duran, clergue. G-76 f. 178v

Pere Terrats, mercader de Girona, presenta Miquel Vila-roja, prevere, per al benefici dels sants Bres i Miquel de Sant Martí Sacosta, vacant per òbit de Sixt Pou, i acumula 
la presentació a la de Bartomeu Terrats, prevere, 13 gener 1570. G-76 f. 180v

Joan Vila, administrador de la capella de Santa Maria Magdalena del veïnat de Cugusac de Girona, amb consentiment de Miquel Martí Abric, patró de la mateixa capella, i 
a súplica de diversos corredors de coll de la ciutat que s’enumeren, concedeix als mateixos de poder erigir confraria dels corredors de coll, 18 juliol 1570.

G-76 f. 181v

El bisbe dispensa Magí Bosch, clergue de Girona, de defecte de l’ull esquerre, 6 juny 1566. G-76 f. 182
Pere Sala, rector de Castellfollit, funda un personat de 160 lliures, 2 maig 1571, i el cedeix a Jaume Eixarc, clergue de Barcelona f 184. G-76 f. 183



Testimonial a favor de Jeroni Dez, prior de Sant Miquel de Cruïlles, 22 abril 1571. G-76 f. 185v
El vicari general uneix la parròquia de Franciac a la de Caldes de Malavella, 4 maig 1571. G-76 f. 186
Joan Terrades, clergue, pren possessió del benefici de Santa Maria de les Puelles de Girona, resignat per Rafael Terrades, clergue, 5 desembre 1550. G-76 f. 186v

Baldiri Diana permuta el benefici de Sant Hilari de Borgonyà amb Francesc Feliu, obtentor de la canongia de la Seu que havia tingut Baptista Pla, 19 agost 1571. G-76 f. 187

Guillem Pere Comes, canonge de Barcelona, pren possessió del benefici de Sant Miquel de la Seu, 28 març 1537. G-76 f. 188v
Execució de lletres papals que confereixen a Onofre Gorgoll una canongia de la Seu resignada per Joan Gorgoll, permuta que fou contestada per Rafael Cortada, clergue, 3 
setembre 1551. G-76 f. 189

Leonard Guilló, domer de Campllong, funda un personat i causapia amb 60 lliures, 2 agost 1571. G-76 f. 192v-194
Gabriel Ros, rector de Santa Susanna del Mercadal natural del mas Ros de Sant Vicenç de Camós, funda un personat, a convertir en causapia per dotar donzelles, 1 juny 
1573. G-76 f. 198-200v

Testimonial sobre els beneficis de Riudarenes, a instància de Salvi Blavia, beneficiat de la Seu, 24 maig 1575. G-76 f. 201
Antic Guinart, prevere, permuta la pabordia de desembre de la Seu amb Esteve Vila, obtentor d’una canongia de la mateixa església, 22 febrer 1575. G-76 f. 201v
Certificació sobre el delme de Cartellà, extreta del llibre verd. G-76 f. 203
Fra Benet de Tocco, bisbe, executa dispensa del papa a favor de Jaume Suradell, rector de Maçanet i Jaume Pejoan, rector de Martorell, que, jugant a la rutlla acabaren 
donant-se cops de puny, 1 març 1570. G-76 f. 204

Montserrat Llavanera, clergue de Pontós, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Antic Font, obtentor del benefici de Santa Maria del castell de Pontós, 20 abril 1561. G-76 f. 206v

Francesc Feliu permuta una canongia de la Seu amb Pere Bret, clergue, obtentor del diaconil de Sant Iscle d’Empordà, 17 octubre 1575. G-76 f. 208
El capítol de la Seu concedeix a Pere Bret, fill de Joan Bret de la Bastida, obtentor de la pabordia de juny de la Seu, de poder ingressar dins del mateix capítol, a pesar de 
no ser militar per nissaga de pare i mare, 17 octubre 1575. G-76 f. 213

Jeroni de Terrades, clergue de Girona, insta la col·lació del benefici de Sant Esteve de Segueró, vacant per òbit d’Esteve Castells, a presentació de Clara, esposa d’Antoni de 
Vanegues, que en primeres núpcies ho fou de Joan de Terrades, senyora de la força de Segueró, 27 maig 1507. G-76 f. 213v

Clara, viuda de Joan de Terrades, donzell de Madremanya, filla de Rafaela, esposa de Narcís Pere, ciutadà de Girona, i hereva de Bernat Estrúç, oncle seu i senyor de la 
casa de Segueró, presenta Miquel Vilert, prevere de Vilamarí, per al benefici de Sant Esteve de Segueró, vacant per òbit de Jeroni Terrades, clergue, 19 abril 1522.

G-76 f. 214

El bisbe uneix l’església parroquial de Santa Maria de Palera a la doma de Fornells de Besalú, s.d. G-76 f. 217-218
El bisbe uneix la doma i la sagristia de Vilablareix, s.d. G-76 f. 218v-219
El papa concedeix jubileu a la catedral i a altres tres esglésies de la diòcesi de Girona que haurà d’assenyalar el bisbe, 10 gener 1576. G-76 f. 224
El papa assenyala les condicions per guanyar el jubileu concedit en l’anterior document, 14 febrer 1576. G-76 f. 227
El bisbe Pere Carlos estableix la notaria de Dosquers, Crespià i Pedrinyà a Bernat Caselles, a cens d’un florí o 17 sous, 21 novembre 1566; altre establiment fet pel bisbe 
Jaume Cassador a favor de dit Caselles, 16 abril 1591 f 233-237. G-76 f. 228-232

Antoni Gener, fuster de Canet de Mar, dota el benefici de Santa Maria de la seva parroquial, del qual es reserva el dret de patronat, 1 juny 1576. G-77 f. 1-3
Execució de lletres papals que confereixen a Víctor Ramon, prevere de Vic, el benefici de Sant Just de la Seu de Vic, permutat per Jaume Homs, rector de Gurb, 4 juny 
1576. G-77 f. 5

Execució de lletres papals que confereixen a Montserrat Vidal prevere, el benefici de Sant Nasari de Serra de Daró, vacant per òbit de Genís Chor, 4 juny 1576. G-77 f. 9

Possessòria del benefici de Sant Bartomeu del Mallol, permutat per Jeroni Olmera i de Çarrovira, a favor de Gabriel Olmera, clergue d’Anglès, 25 juny 1569. G-77 f. 12

Dimissòria per a ordes a favor de Gabriel Miró, clergue natural de Capmany resident a Roma, 11 juny 1576. G-77 f. 13
El vicari general Miquel d’Agullana dispensa a Joan Montserrat Pujades, prevere de Llers, la irregularitat contreta en haver estat ordenat de sotsdiaca a Narbona sense 
dimissòries, 12 juny 1576. G-77 f. 13v-14



El capítol de Sant Feliu de Girona confereix a Miquel Andreu, prevere, el benefici de la Santa Creu tercer, vacant per òbit de Ponç Ferrer, prevere, després de dissensió de 
Baldiri Vives, canonge, 13 juny 1576. G-77 f. 14

Execució de lletres papals que confereixen a Llienç Serra, prevere, el benefici de Santa Caterina de Llançà, vacant per òbit de Iu Fresquet, 1 juliol 1576. G-77 f. 16v
Certificacions del Liber recognitionum i del Liber collationum abbatiarum de la cúria. G-77 f. 18v
Francesc Vilar, prevere de Begudà, funda un personat a tres vides, que després haurà de convertir-se en fundació de misses a l’altar del Roser d’Olot, i consigna a la 
comunitat de preveres d’Olot els censals de la seva dotació, 13 juny 1576. G-77 f. 19-21v

Dispensa matrimonial a favor de Salvador Andreu i Leonor Pou, de Palautordera, 12 juliol 1576. G-77 f. 22
Altra a favor de Montserrat Cabanyes, mercader de Sant Feliu de Guíxols, i Llàtzara Capmany, 16 juliol 1576. G-77 f. 23v
Certificació de possessòria del benefici de Sant Joan de la Seu, a favor de Llàtzer Cerdà, 3 octubre 1561. G-77 f. 25v
Certificació de possessòria de la doma de Vulpellac, permutada per Joan Piquer àlias Cariñena, a favor de Gaspar Gomis, 8 desembre 1544. G-77 f. 26
Certificació del valor de la doma de Vulpellac, del Liber recognitionum. G-77 f. 27v
Dispensa matrimonial a favor de Joan Vilar i Coloma Mestre, de Santa Coloma de Queralt, 9 agost 1576. G-77 f. 29
Possessió del benefici de Sant Jaume de les Preses, vacant per òbit de Mateu Serra, per part de Gabriel Mata, clergue, 9 agost 1576. G-77 f. 30v
Dispensa matrimonial a favor de Pere Carrera, de Segú, bisbat d’Albi, i Margarida, viuda de Joan Puignau, de Santa Creu de Rodes, per haver contret matrimoni sense 
presència de prevere, 13 agost 1576. G-77 f. 31v-33v

Execució de lletres papals que confereixen a Marc Antoni Miralles, clergue, beneficiat de Sant Daniel, el benefici de Sant Josep del claustre de la Seu de Barcelona, 13 
agost 1576. G-77 f. 33v

Dispensa d’irregularitat a favor de Bernat Cossi àlias Tortadé, prevere de Vic, per haver usat un arcabús contra lladres, amb llarga narrativa, 22 agost 1576. G-77 f. 36v-41

Nicolau Sabater, prevere, pren possessió del benefici del Roser d’Hostalric, 7 agost 1576. G-77 f. 41v
El vicari general declara les persones que tenen dret a participar de la causapia fundada per Joana Àngela Cotxa, 30 agost 1576. G-77 f. 42
Execució de lletres papals que confereixen a Magí Gener, beneficiat de Cervera, el benefici dels sants Simó i Apolònia de Santa Maria del Mar de Barcelona, 5 setembre 
1576. G-77 f. 45v

Certificació de possessòria del benefici de Santa Caterina de Peralada, vacant per òbit de Llàtzer Torrent, a favor de Joan Avinyó, clergue de Castelló, 18 agost 1571. G-77 f. 48

Dispensa d’irregularitat a favor de Nicolau Mora, clergue, per ús d’arma blanca, 25 setembre 1576. G-77 f. 49-51
Dispensa matrimonial a favor d’Enric de Vilanova i Anna ça Torras, de Girona, 28 setembre 1576. G-77 f. 51v
Execució de lletres papals que confereixen a Cristòfol Miquel prevere, el benefici dels sants Andreu i Caterina de la Seu i de Sant Llambert de Lladó, vacant per òbit de 
Jaume Montroig, 2 octubre 1576; acte de possessió f 56v. G-77 f. 53

Dispensa matrimonial a favor d’Antoni Riber i Coloma Colom, de Verdú (Lleida), 9 octubre 1576. G-77 f. 55
Altra a favor de Joan Carbó i Elisabet Vilar, de Girona, 15 setembre 1576. G-77 f. 57v
Pere Joan Serrat, prevere de la Pinya, institueix un personat, 19 juliol 1576. G-77 f. 58v-61

Execució de lletres papals que confereixen a Dalmau Gou, clergue, el benefici de Sant Jaume de les Preses, vacant per òbit de Mateu Serra, 18 gener 1575. G-77 f. 61

Dispensa d’irregularitat, concedida pel bisbe Nicolau (Poggi) de Pàdua, nunci papal, a favor de Llàtzer Sampsó, prior, i altres monjos de Breda, per haver estat presents a 
l’execució de Joan Gros, francès que robà 170 lliures a la sagristia del monestir, 12agost 1576. G-77 f. 63-65

Jaume Garbí, clergue, pren possessió del benefici de Sant Miquel de la capella dels Àngels de Sant Feliu de Girona, 17 agost 1576. G-77 f. 65v
Joan Mandorra, prevere, pren possessió del benefici de Sant Joan segon d’Olot, 19 agost 1576. G-77 f. 66

Simó Eruga, canonge de la Seu, pren possessió del benefici de la Trinitat de Batet, del diaconil de Sant Privat de Bas i del de Santa Maria de Camprodon, 24 agost 1576. G-77 f. 67

El capítol de Sant Feliu de Girona confereix el benefici de Sant Jaume de la seva església vacant per òbit de Bernat Taverner a Jeroni Bevià, clergue de Madremanya, 13 
novembre 1576. G-77 f. 68



El bisbe uneix els beneficis de Santa Maria i Sant Antoni de Celrà, 17 novembre 1576. G-77 f. 68v
Concòrdia entre Francesc Veray i Miquel Geli, de Santa Llogaia de Terri, patrons dels anteriors beneficis, 17 novembre 1576. G-77 f. 69
Pere Bosch, prevere, pren possessió dels anteriors beneficis units, 18 novembre 1576. G-77 f. 70v
Dispensa matrimonial a favor d’Antoni Marquès, de Palafrugell, i Anna Cendra, de Cruïlles, 4 desembre 1576. G-77 f. 71
Execució de lletres de la cambra papal que aproven la permuta de la canongia de la Seu que obté Baldiri Galí amb la pabordia de Sant Feliu de Girona que obté Sadurní 
Galí, 5 desembre 1576. G-77 f. 72v

Baldiri Galí pren possessió de la pabordia de Tordera de Sant Feliu de Girona, 13 desembre 1576. G-77 f. 75
Sadurní Galí pren possessió d’una canongia de la Seu, 5 desembre 1576. G-77 f. 76v
Certificació de lletres del cardenal d’Armagnac, comanador perpetu del monestir de la Grassa, que confereixen a Pedro de Mena el priorat de Sant Joan les Fonts, vacant 
per òbit de fra Julià, amb reserva de pensió de 50 ducats a favor de Cèsar Pamfili, clergue, 27 desembre 1577 (1576). G-77 f. 80

Pedro de Mena pren possessió del priorat de Sant Joan les Fonts, 9 gener 1577. G-77 f. 81
Gabriel Mata, clergue de les Preses, insta la col·lació del benefici de Sant Jaume de les Preses, vacant per òbit de Mateu Serra, a presentació de Bartomeu Camps, pagès 
del veïnat del Corb, 8 agost 1576. G-77 f. 82v

Pere Ornós, prevere de Besalú, insta la col·lació del benefici de Sant Miquel de Sant Feliu de Girona, vacant per òbit de Joan Costa, a presentació de Miquela Roura, 4 
agost 1576. G-77 f. 83v

Joan Corts, donzell de Besalú, presenta Jaume Garbí, clergue de Torroella de Montgrí, per a l’anterior benefici, al qual és conferit, 4 agost 1576. G-77 f. 84

Execució de lletres del nunci papal que confereixen a Antoni Talleda, clergue de Tordera, la doma simple de Celrà, vacant per òbit de Bernat Taverner, 16 gener 1576. G-77 f. 85v

Execució de lletres papals que confereixen a Roger Mir, monjo de Poblet, el priorat de Sant Tomàs de Fluvià, resignat per Francesc Samsó, 18 desembre 1576; la possessió 
f 91v. G-77 f. 88

Execució de lletres papals que confereixen a Narcís Rovira, monjo de Sant Pere de Besalú, la piateria del monestir, vacant per òbit de Montserrat Planes, 1 febrer 1577. G-77 f. 92v

Dispensa d’irregularitat a favor de Pere Domènec Griver, notari de la cúria eclesiàstica, per haver estat implicat pel seu càrrec en afers criminals, 6 gener 1577. G-77 f. 95

Execució de lletres papals que confereixen a Baldiri Galí una canongia de la Seu, resignada per Sadurní Galí, 5 desembre 1576. G-77 f. 96v

Execució de lletres papals que confereixen a Pere Noguera el benefici dels sants Pere i Pau de l’església dels sants Just i Pastor de Barcelona, 24 gener 1577. G-77 f. 99

Execució de lletres del nunci que confereixen a Antic Vidal el benefici de Sant Joan del monestir de Banyoles, vacant per òbit de Joan Oliver, 14 gener 1577. G-77 f. 101v

Dispensa matrimonial a favor de Llorenç Cardó i Jerònima Mallol, de Castelló d’Empúries, 9 desembre 1576. G-77 f. 103

El vicari general confereix el diaconil d’Espolla, resignat per Bernat Cerdà, ardiaca d’Empordà, a Francesc Bolet, clergue de Barcelona, 8 desembre 1576. G-77 f. 105

El vicari general confereix la sagristia simple de Terrades, resignada per Vicenç Ferrer, prevere, a Bernat Roura, clergue, 24 setembre 1576. G-77 f. 106
Execució de lletres papals que confereixen a Miquel Mangi el benefici de Sant Llambert de Lladó, vacant per òbit de Jaume Mont-roig, 14 febrer 1577. G-77 f. 107
Execució de lletres papals que confereixen a Pere Vehí, diaca, el benefici dels sants Jaume i Caterina de l’hospital d’Ordis, resignat per Carles de Sagarriga, ardiaca de 
Benasc a Lleida, 27 febrer 1577. G-77 f. 108v

El bisbe Benet de Tocco, que ha estat delegat pel papa per resoldre un afer de prestació d’aliments per part del prior de Santa Anna de Barcelona als seus canonges, en 
sotsdelega l’execució al prior de Natzaret de Barcelona, de l’orde del Cister, 5 març 1577. G-77 f. 110

Miquel d’Agullana, canonge de la Seu, resigna dos personats que s’han d’aplicar al benefici de Sant Narcís de Sant Feliu de Girona fundat per Joan d’Agullana, 28 abril 
1577. G-77 f. 111v

El bisbe, a instància del fiscal, uneix la sagristia de Fornells, que posseeix Miquel Cortada, i la doma, que posseeix Montserrat Pastell i que no superen els 100 ducats d’or 
de renda anual, en un únic benefici, del que és obtentor dit Pastell, 23 febrer 1577. G-77 f. 112-113

Bartomeu Porcell pren possessió de la doma de Riudellots de la Selva, 27 febrer 1577. G-77 f. 113v



Montserrat Pastell pren possessió de la rectoria de Fornells, 27 febrer 1577. G-77 f. 114
El bisbe confereix una canongia de Sant Feliu de Girona, vacant per òbit de Jaume Cerdà, a Joan Güell, clergue resident a Roma, 2 abril 1577. G-77 f. 114v
El bisbe uneix la sagristia i la doma de Vilert en un únic benefici, 7 maig 1577. G-77 f. 116v
El bisbe fa procura a Pere d’Orlandis, notari de Mallorca, per cabrevar, 7 maig 1577. G-77 f. 118

Execució de lletres papals que confereixen a Francesc Cerdà, clergue, la capellania de la Pinya, resignada per Bernat Cerdà, canonge de la Seu, 7 maig 1577. G-77 f. 119v

El capítol catedral, atesa la publicació del breviari i del missal romà, determina (TC) els dies que tenen categoria de festa doble i semidoble, 20 abril 1577. G-77 f. 122-123v

El mateix capítol fa concòrdia amb el sagristà segon de la Seu sobre el servei de les candeles dites “perpètues”, 1 abril 1577. G-77 f. 124-126v
Certificació de la visita efectuada el 1420 a la parròquia d’Ordis. G-77 f. 127
Dispensa d’irregularitat a favor de Baldiri Espinavessa, clergue, per haver-se fet ordenar sense llicència del seu bisbe, 14 maig 1577. G-77 f. 127v
Dispensa matrimonial a favor de Pere Ferriol i Magdalena Poc, de Pineda, 8 juny 1577. G-77 f. 129
Altra a favor de Pere Massana de Constantins, i Montserrat Soler, de Vilanna, 17 juliol 1577. G-77 f. 130v
El bisbe, que es troba malalt, fa procura a favor de Miquel Torrell, comensal de la Seu de Tarragona i sagristà major de Sant Feliu de Girona, per al concili provincial, 22 
juny 1577, reiterat f 146-147. G-77 f. 132

El bisbe dona estatuts per a l’administració dels aniversaris de Verges, 15 gener 1577. G-77 f. 133
Joan Viader, clergue, permuta el benefici de Santa Maria d’Estanyet amb Damià Poc, obtentor del benefici de Sant Joan de Santa Maria del Pi de Barcelona, 15 desembre 
1576. G-77 f. 134

Execució de lletres papals que confereixen a Pere Vert, prevere de Madremanya, el diaconil de Maçanet de la Selva i el benefici de Sant Miquel de Sant Sadurní, vacant 
per òbit de Benet Vilar, 27 agost 1577. G-77 f. 136

Dispensa matrimonial a favor de Joan Antoni Olivet de Perafita i Maria Llobet, de Maçanet de Cabrenys, 22 agost 1577. G-77 f. 138
Dispensa matrimonial a favor de Joan Avellí i Margarida Mascort, de Palafrugell, 25 juny 1577. G-77 f. 139v

Dispensa d’irregularitat a favor de Gabriel Olmera, clergue d’Anglès, per haver incitat certes persones a donar mort a Bernat Ventallols, clergue facinerós, 12 agost 1577. G-77 f. 141-143v

Dispensa matrimonial a favor de Francesc Saló i Maria Canals, de Bordils, 22 agost 1577. G-77 f. 143v
El bisbe uneix la doma i la sagristia d’Esponellà en un benefici denominat rectoria, 26 juny 1577. G-77 f. 145
El bisbe fa procura per al concili Tarraconense a favor de Miquel Torrell (= núm 1763). G-77 f. 146
Joan Bas, clergue, permuta la tresoreria de la Seu amb Miquel Pagès, prevere, obtentor del benefici de Sant Gabriel i Rafael del claustre de la Seu i de quatre personats, 29 
gener 1577. G-77 f. 148

Execució de lletres papals que confereixen a Joan Sabater, clergue de Barcelona, la canongia de la Seu resignada per Miquel d’Agullana, abat comanador de Sant Joan de 
les Abadesses, 17 novembre 1577. G-77 f. 150

Execució de lletres papals que confereixen a Josep Vilallonga el benefici del Roser i Sant Miquel de Blanes, vacant per òbit de Melcior Roure, 8 gener 1578. G-77 f. 154

Execució de lletres papals que confereixen a Lluís Santjust, clergue de Barcelona, la doma simple de Torroella de Montgrí, resignada per Carles Sagarriga, ardiaca de 
Benasc a Lleida, 9 maig 1578. G-77 f. 156v

Execució de lletres papals que confereixen a Narcís Cornell la doma de Palautordera (Barcelona), 17 març 1578. G-77 f. 160
Dispensa matrimonial a favor de Salvador Tomàs, de Sant Jordi Desvalls, i Miquela Gou, de Raset, parròquia de Cervià, 15 abril 1578. G-77 f. 163v
El capítol de la Seu, a requeriment del bisbe (text castellà), nomena Joan Bosc i Bartomeu Moret, canonges, adjunts per al cas d’haver de procedir contra canonges, 10 
gener 1578. G-77 f. 165-167

Joan Sabater, clergue de Barcelona, permuta una canongia de la Seu i la clau de Sant Genís de Palafolls amb Antoni Pijoan, prevere de Maçanet de la Selva, obtentor del 
benefici de Sant Miquel de Cervià, 29 abril 1578. G-77 f. 167

Execució de lletres papals que confereixen a Rafael Sampsó el priorat de Meià (Urgell), 9 maig 1578. G-77 f. 169v



La comunitat de beneficiats de la Seu requereix el capítol que no privi Pere Camps, beneficiat i bosser dels Aniversaris, de distribucions, 5 març 1578. G-77 f. 173
El bisbe confereix l’ardiaconat d’Empordà de la Seu, vacant per òbit de Bernat Cerdà, a Pau Pla, canonge de Barcelona, 20 abril 1577. G-77 f. 175
Guerau de Montcorb, donzell de Riudarenes, promet a Salvador Clapers, Pere Busquets i Jaume Carbonell, fermances d’un censal que Jaume Brasó, rector de Vallcanera fa 
a Benet Toll, beneficiat de la Seu, que pagarà en nom del dit rector, 28 gener 1577. G-77 f. 176

Execució de lletres papals que confereixen a Antoni Negrell i Hereu, prevere, el benefici de Sant Bartomeu de la confraria de Cruïlles, resignat per Miquel Lloberes, 
clergue, 15 juny 1578. G-77 f. 177

Execució de lletres papals que confereixen a Joan Quintana el benefici de Santa Fe del monestir de Sant Pere de Besalú, vacant per òbit de Ferran Vilar, clergue, 20 agost 
1578. G-77 f. 180

Execució de lletres papals que confereixen a Andreu Quintana, clergue de Vic, el benefici quart dels sants Dalmau i Jordi de la Seu, vacant per òbit de Narcís Baptista, 
clergue, 5 novembre 1578. G-77 f. 182

Execució de lletres papals que confereixen a Joan Martí, clergue de Tarragona, el benefici de Sant Joan de la Bisbal, resignat per Jaume Pinyol, 5 desembre 1578. G-77 f. 184v

Execució de lletres papals que confereixen a Esteve Fina, beneficiat de Peratallada, el benefici de la Santa Creu del campanar de la Seu, resignat per Miquel de Sitjar, 29 
octubre 1578. G-77 f. 186v

Execució de lletres del nunci Sega que confereixen a Gil Soler el benefici de la confraria de Sant Iu de Sant Dalmai, vacant per òbit de Bartomeu Moret, 4 novembre 1578. G-77 f. 189

Execució de lletres papals que confereixen a Rafael Angelet, clergue, el benefici de Santa Margarida de Camprodon, vacant per òbit d’Abdó Collferrer, 15 novembre 1578. G-77 f. 191

Execució de lletres del nunci Sega que confereixen a Rafael Nadal, clergue de Girona, la doma simple de Celrà, vacant per òbit de Bartomeu Moret, 3 novembre 1578. G-77 f. 193

Pere Bonet es nega a abandonar la possessió del benefici dels sants Jordi i Dalmau de la Seu, que ha estat conferit per lletres papals a Llàtzer de Raset, 22 novembre 1578. G-77 f. 195

Execució de lletres papals que confereixen a Jeroni Rubió el benefici de Santa Maria dels Àngels de Sant Feliu de Girona que té unida l’administració del col·legi de Querol, 
resignat per Jeroni Torner, 1 gener 1576. G-77 f. 196v

El vicari general dispensa Montserrat Boris, rector de Sant Miquel d’Amer, de pluralitat de beneficis, 18 desembre 1581. G-77 f. 200v
Execució de lletres papals que confereixen a Rafael Casal, prevere la doma de Vulpellac, vacant per òbit de Gaspar Gomis, 9 juliol 1576. G-77 f. 201
Antoni Busquets permuta una canongia de la Seu amb Josep Busquets, prevere, obtentor d’una de les canongies velles de la Seu, 9 agost 1578. G-77 f. 205
Nicolau Dubois, procurador de pies causes al bisbat, atès que Rafael Deuloféu, notari de Palafrugell, havia disposat la institució d’un benefici sota invocació del Sant Crist a 
Palafrugell, i que els marmessors han estat negligents en dotar-lo, erigeix l’esmentat benefici, 20 novembre 1577. G-77 f. 207v-210

Dispensa d’irregularitat, incorreguda per haver assistit el batlle de Rupià en una execució capital i concedida pel nunci Felip Sega a favor de Narcís Maseres, prevere de 
Palau-sator, 4 novembre 1578. G-77 f. 210

Dispensa matrimonial a favor de Joan Bofill i Maria Viader, de Besalú, 9 setembre 1577. G-77 f. 212v
Dispensa matrimonial a favor de Benet Viader i Marianna Bofill, de Besalú, 9 setembre 1577. G-77 f. 214
Dispensa matrimonial a favor de Vicenç Siqués i Antònia Batxiller, de Sant Iscle de Vallalta, 7 febrer 1578. G-77 f. 215v
Dispensa matrimonial a favor de Montserrat Pont i Anna Serinyà, de Cadaqués, 10 agost 1578. G-77 f. 217
Dispensa matrimonial a favor de Pere Masoller, de Santa Coloma de Farners, i Àngela Puig, de Maçanet de la Selva, 14 desembre 1578. G-77 f. 218v
Dispensa d’irregularitat a favor de Bartomeu de Montagut, almoiner del monestir de Sant Esteve de Banyoles, per haver pres part en una captura de facinerosos de la que 
se seguí una mort, 3 abril 1578. G-77 f. 219v

Dispensa matrimonial a favor de Martirià Vives i Magdalena Pixarrelles, de Girona, 3 gener 1578. G-77 f. 222
Dispensa matrimonial a favor d’Antic Vilaret, de la vall d’Aro, i Margarida Torrelles, viuda, 17 agost 1579. G-77 f. 223v
Dispensa matrimonial a favor de Julià Parer, de Sant Julià de Ramis, i Antiga Pasqual, viuda, 17 desembre 1578. G-77 f. 225
Dispensa matrimonial a favor de Jaume Bagís, de Sauleda, parròquia de Santa Coloma de Farners, i Eulàlia Castanyer, 3 setembre 1579. G-77 f. 227



Còpia vidimus de la donació del delme de Flix, feta per Gaufred, bisbe de Tortosa, al monestir de Sant Pere de Besalú, 1155. G-77 f. 229-230
Dispensa matrimonial a favor de Salvi Font, de Bàscara, i Jerònima Moy, 6 octubre 1579. G-77 f. 231

Gabriel Ros, rector del Mercadal de Girona i notari de la vila i baronia de Santa Coloma de Farners, rep perdó de la causa que se li seguia per concubinatge i inhabilitat 
pastoral, i promet no exercir cura d’ànimes sota pena de 200 ducats d’or equivalents a 240 lliures i traspassar la notaria en el termini de sis mesos, 6 juliol 1576.

G-77 f. 232v-234

El vicari general confereix en virtut de sentència a Pere Pau Grimosachs, clergue de Barcelona, el benefici de Santa Creu i Magdalena de Figueres, vacant per òbit de 
Ferran Vilar, canonge de la Seu, 24 novembre 1578. G-77 f. 235

Miquel d’Agullana permuta la cabiscolia segona de la Seu amb Joan Sabater, clergue de Barcelona, obtentor del benefici de Sant Miquel de Cervià, 17 maig 1578. G-77 f. 236

Jaume Manresa, pagès de Maçanet de la Selva, constitueix patrimoni de 25 lliures a favor d’Antoni Manresa, fill seu que desitja ser ordenat, 16 abril 1579. G-77 f. 237v-238v

Constitucions per al cor de la Seu, donades pels bisbes Benet de Tocco i Francisco Arévalo de Zuazo, s.d. G-77 f. 239-247

El vicari general confirma la fundació del benefici del Roser i els sants Miquel i Roc instituït a l’hospital de Sant Jordi Desvalls per Miquel Viladevall, 24 octubre 1578. G-78 f. 1

Dispensa matrimonial a favor de Francesc Ribas i Anna Rius, del bisbat d’Elna, 9 gener 1579. G-78 f. 2
Llorenç Frigola i altres pabordes de la confraria de Sant Andreu de Terri dels pobles de Santa Llogaia de Terri, Sant Andreu de Terri, Rabós, Medinyà, Vilamarí, Taialà i Sant 
Julià de Ramis, presenten Narcís Parer, prevere, per al seu, benefici, vacant per òbit de Sebastià Bret, 26 abril 1578. G-78 f. 4

Dispensa d’irregularitat a favor d’Antoni Rubies, monjo de Sant Pere de Rodes, per ús d’arma de foc a Llançà, 16 febrer 1579. G-78 f. 6-9
Dispensa matrimonial a favor de Francesc Llosa, del Voló, i Margarida Balaguer, d’Elna, 31 març 1579. G-78 f. 8v

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Miquel de la Seu, resignat per Narcís Girgós, a Bernat Bastida, clergue de Barcelona, 19 març 1579. G-78 f. 10

Execució de lletres del nunci que confereixen el diaconil d’Hostalric a Rafael Almar. G-78 f. 14
El vicari general Pere Traver declara que Antoni Rostoll, beneficiat de Sant Feliu de Girona, que s’havia oposat a la benedicció d’una nova campana a aquesta església, no 
és excomunicat “vitandus”, 17 novembre 1578. G-78 f. 16-17

Lluís Joventeny, teixidor de Bescanó, constitueix patrimoni de 30 lliures al seu fill Pere Joventeny, a fi que pugui ordenar-se, 4 desembre 1579. G-78 f. 17v-19
Julià Puig, prevere d’Espinavessa, constitueix un personat a l’altar de Sant Llorenç de la seva parroquial, 26 març 1579. G-78 f. 19v-21

El bisbe fona facultats de vicari general a Francesc de Ribera, inquisidor de la província Tarraconense, 16 agost 1577; altre a favor de Joan Aymar f 119 (núm. 1890). G-78 f. 21

El vicari general uneix la doma i la sagristia de Maià, 20 agost 1578. G-78 f. 22
El bisbe separa la doma de Sant Joan les Fonts del priorat d’aquest lloc, amb el que havia estat unit per avarícia del prior, 1 agost 1578. G-78 f. 23
El capítol de la Seu dispensa Narcís Vehí de l’estatut militar, 16 novembre 1579. G-78 f. 25
Dispensa matrimonial a favor de Pere Valentí i Júlia Balaguer, d’Elna, 30 juny 1579. G-78 f. 26

Dispensa d’irregularitat, concedida pel nunci Sega a favor d’Antoni Pagès, prevere de Corçà, que havia donat cops a una dona en el repartiment d’ofrenes, 19 juny 1579. G-78 f. 27v

El bisbe nomena vicari general Carles Domènec, doctor en drets i abat de Vilabertran, 4 maig 1579. G-78 f. 30

Dispensa d’irregularitat a favor de Bernat Nagressa, clergue de Tordera, que havia intervingut en causes criminals com a notari del vescomtat de Cabrera, 17 abril 1579. G-78 f. 31

Miquel Oliver, servidor de l’església de Maçanet de la Selva, funda un benefici a invocació dels sants Pere i Llúcia a l’església de Blanes, 19 juliol 1379. G-78 f. 33-35
Antoni Pasqual, mariner de Sant Martí d’Arenys, funda un benefici a invocació de Santa Maria de la Pietat a la capella del mateix nom de la parròquia de Santa Maria 
d’Arenys [de Mar], 28 abril 1579. G-78 f. 35-37v

El vicari general confereix el benefici de la Serreda de Vilobí, en virtut de sentència a Antic Font, 21 agost 1579. G-78 f. 38
Dispensa papal de Baldiri Joer, prevere de Mollet, que havia pactat simoníacament la permutat d’una canongia de la Seu amb Pere Bret, 12 juny 1579. G-78 f. 40



Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Tots sants de la Seu a Llàtzer Vidal d’Hortolà, vacant per professió religiosa de Bernat Pagès als dominics, prevere, 
21 abril 1579. G-78 f. 42

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Coloma de Matella, parròquia de Sant Iscle d’Empordà, vacant per òbit de Sebastià Bret, a Llàtzer Valls, 
rector de Cadaqués, 6 maig 1579. G-78 f. 44v

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Narcís de Sant Feliu de Girona, resignat per Francesc Salvanyà, a Joan Salvanyà, prior de Sant Marçal del 
Montseny, 1579. G-78 f. 47

Honorat Monguix, prevere natural d’Orfes i resident al priorat del Collell, funda un personat, 6 juny 1578. G-78 f. 49v-51
Baldiri Canelles, prevere d’Orfes, funda un personat a Orfes, 8 juliol 1578. G-78 f. 51
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Eulàlia de Pujals dels Pagesos, resignat per Joan Soler, a Narcís Mangi, 17 març 1580. G-78 f. 52
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Magdalena de Romanyà d’Empordà, a Antic Puig, rector de Garrigàs, 17 juliol 1579. G-78 f. 55

Pere Joan Quintana, prevere, permuta el benefici dels sants Pere i Pau de la Seu amb Joan Quintana, obtentor d’una canongia de Sant Feliu de Girona, 22 abril 1581. G-78 f. 57

El bisbe nomena vicari general i comissiona per a visites pastorals Jeroni Garbí, prior comanador de Santa Maria de Lladó, 8 agost 1580. G-78 f. 59v
Miquel Bonet, canonge de Barcelona, pren possessió del benefici de Sant Miquel de la Seu, 21 març 1580. G-78 f. 61
Francesc Alzina, clergue, pren possessió del benefici del Corpus de Rocacorba, 7 abril 1580. G-78 f. 61v

Execució de lletres papals que confereixen el priorat de Cervià, resignat per Pere Viver, degà de la Seu de Barcelona, a Francesc Beuló, clergue de Vic, 15 setembre 1580. G-78 f. 62v

Dispensa a favor de Francesc Feliu àlias Bramon, clergue fill de prevere i casada, 19 setembre 1580. G-78 f. 65v
Dispensa d’irregularitat a favor de Miquel Mir, clergue de Besalú, per ús d’arma blanca en defensa pròpia, 14 setembre 1580. G-78 f. 66v
Execució de lletres papals que confereixen el priorat d’Ullà, resignat per Carles de Sagarriga, ardiaca de Benasc a Lleida, a Lluís de Senjust, clergue de Barcelona, 22 
octubre 1580. G-78 f. 68v

Dispensa d’irregularitat a favor de Jeroni Valls, prevere de Peralada, per haver batejat de nou un infant batejat, 28 desembre 1580. G-78 f. 71v

El vicari general confereix el benefici de les Onze Mil verges de la Seu, vacant per òbit de Narcís Llaudés, a Lucas de Mena, clergue de Toledo, 7 novembre 1578. G-78 f. 74

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de les Onze Mil verges de Figueres, resignat per Jaume Mai, a Narcís Noguera, clergue, 3 desembre 1580. G-78 f. 76

Execució de lletres del nunci que confereixen la clau de Maçanet de la Selva, vacant per òbit de Miquel Palau, a Jaume Martí Picart, clergue, 7 octubre 1580. G-78 f. 79

Dispensa d’irregularitat a favor d’Antic Vidal, prevere de Girona, per simonia, 28 gener 1581. G-78 f. 81v
Dispensa d’irregularitat a favor de Montserrat Villar, prevere de Palau-saverdera, que havia ensenyat gramàtica als monjos de Sant Pere de Rodes, i que per joc en ferí un 
amb una pedra al cap i li causà la mort, 21 febrer 1581. G-78 f. 84-87

Joan Blanc, prevere de Maçanet de la Selva, funda el benefici del Roser a la parroquial de Vilanova de Palafolls [Malgrat], 5 juny 1578. G-78 f. 88-89
Escriptura de transacció entre Miquel Raig, sagristà i beneficiat de Sant Joan Baptista de Pineda i els homes del lloc que s’enumeren, sobre venda de candeles marcades 
amb el senyal de Sant Joan i altres emoluments de l’obra parroquial, 19 març 1581, amb aprovació del bisbe f 90. G-78 f. 91-95

Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de Sant Pere de Cabanes, vacant per òbit de Miquel Jofre, a Joan Requesens, clergue, 25 juny 1579. G-78 f. 95v

Francesc Vilar, prevere d’Olot, funda un personat a invocació del Corpus a la parroquial d’Olot, 31 maig 1580, i el transfereix a Antoni Mas, sagristà de Batet f 99. G-78 f. 97v-99

Joan Rovira, prevere, funda un personat a l’altar de Sant Llorenç d’Oix, 12 maig 1581. G-78 f. 99v-100v
Bartomeu Custous, botiguer de Besalú, funda un personat que assigna al seu fill, Sebastià Custous, 3 juliol 1579. G-78 f. 101-103
Bartomeu Pi, prevere de Lloret, funda el benefici de la Trinitat de Canet de Mar, 17 octubre 1579. G-78 f. 103v-105
Bartomeu Esteve, clergue de Serinyà, funda un personat a la seva parroquial, 21 abril 1581. G-78 f. 105-106



El vicari general uneix en una les domes de Siurana, 21 març 1580. G-78 f. 107

Diego Fernández de Felices, canonge capellaner, confereix la doma d’Ullastret, vacant per òbit de Damià Balet, a Joan Bosch, canonge de la Seu, 28 març 1580. G-78 f. 108

Pere Martí, dit “lo napoletà”, de Reus, funda un personat a l’altar de Sant Miquel de Sant Feliu de Girona, a favor del seu germà, Joan Martí, prevere, 5 juliol 1581. G-78 f. 109-110

Dispensa a favor de Jeroni Bassols, clergue fill de solter i soltera, 22 juliol 1581. G-78 f. 111-112
Quirze Patiol, beneficiat de Sant Pere Pescador, funda un personat, a convertir en aniversaris a la parroquial de Figueres, 2 agost 1581. G-78 f. 112v
Dispensa d’irregularitat a favor de Jaume Mai, prevere, per simonia, 7 setembre 1581. G-78 f. 113v
Dispensa a favor de Nicolau Prats, clergue fill de solter i soltera, 5 setembre 1581. G-78 f. 115v
Felicià Homs, prevere natural de Besalú, funda un personat a convertir en causapia a favor de les filles de Margarida Costa, esposa de Jaume Descals, mercader de Besalú, 
20 juliol 1581. G-78 f. 116v

El bisbe uneix el priorat de Sant Nicolau de Camprodon, de monges agustines, vacant per mort de Jerònima de Llordat, al convent de Bell·lloc de Peralada, 14 novembre 
1581. G-78 f. 117v

El bisbe intima a Joan Gispert, antic capellà curat de Sant Martí Sacosta, parròquia suprimida per la instal·lació dels jesuïtes, que accepti la parròquia de Miànegues, 10 
gener 1582. G-78 f. 118v

Constitució de vicari a favor de Joan Aimar per a la Inquisició (v. núm. 1839). G-78 f. 119
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Miquel de Breda, vacant per òbit de Pere Joan Aires, a favor de Jeroni Cardona, prevere de Manresa, 28 
març 1582. G-78 f. 119v

El bisbe concedeix a Joan Anfós, cabiscol de Sant Feliu de Girona, llicència per beneïr la capella edificada per Guerau Verdera al cementiri de l’esmentada església, 28 juny 
1582. G-78 f. 123

El bisbe uneix les parròquies de Solamal i Sant Pere Espuig, 9 agost 1582. G-78 f. 124
El bisbe uneix les parròquies de Sant Miquel de Pineda i Sant Iscle de Colltort, 9 agost 1582. G-78 f. 125
El bisbe estableix ordinacions per a la cúria eclesiàstica en vista a tractar les causes criminals, 4 maig 1582. G-78 f. 126-129v
Rafael Cortada, canonge de la Seu, transfereix un personat fundat per Antoni Planes a Narcís Masdeu, clergue, 10 novembre 1591. G-78 f. 130

Execució de lletres papals que confereixen la doma simple de Sant Jordi Desvalls, resignada per Miquel Viladevall, a Narcís Viader, clergue, 22 maig 1582. G-78 f. 131

Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de Sant Antoni del monestir de Banyoles, vacant per òbit de Jaume Bou, a Pere Aguiló, prevere, 19 abril 1582. G-78 f. 132v

Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici dels sants Benet i Martí del monestir de Banyoles, vacant per òbit de Joan Toró, a Pere Serinyena, clergue de 
Tortosa, 30 desembre 1582. G-78 f. 135

Execució de lletres papals que confereixen la sagristia de Juià, permutada per Miquel Figarò, a Pere Perarnau, beneficiat de la Pera, 1581. G-78 f. 137
Execució de lletres papals que confereixen la sagristia de la Pera, permutada per Pere Perarnau, a Miquel Figaró, 1581. G-78 f. 139v
Execució de lletres papals que confereixen el la doma de Besalú, permutada per Felicià Homs, a Sebastià Costa, domer de Serinyà, 6 febrer 1582. G-78 f. 141v
Execució de lletres papals que confereixen la doma de Serinyà, permutada per Sebastià Costa, a Felicià Homs, 6 febrer 1582. G-78 f. 143v
Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de Santa Maria de Celrà, vacant per òbit de Pere Boses, a Baldiri Joer, prevere, 8 febrer 1582. G-78 f. 145v
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Miquel de Vilademuls, a Jaume Masó, beneficiat de Sant Antoni a Siurana, 22 agost 1581. G-78 f. 147v
Pere Valeta, prevere de França, servidor de l’església de Pontós, institueix un personat a l’altar major de la parròquia de Sant Medir, 26 gener 1582. G-78 f. 149v
Els marmessors de Damià Andreu, prevere de Caldes de Malavella, institueixen el benefici de Sant Joan Baptista a aquesta església, 26 abril 1581. G-78 f. 150-152
Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de Sant Pere de Peralada, vacant per òbit de Joan Ferreres, a Antoni Sánchez àlias Bessó, prevere de Tortosa, 18 
abril 1582. G-78 f. 152v

Gabriel Pujató, prevere d’Arbúcies, institueix un personat, a aplicar al benefici de Sant Joan Baptista d’Hostalric, 9 desembre 1580. G-78 f. 154v



Pere Palou, rector de Sant Climent d’Amer i Sant Julià del Llor, parròquies unides, atès que ell i Benet Vila, prevere d’Osor, havien fundat personats, dota amb els mateixos 
el benefici del Sant Esperit i l’Àngel Custodi de Sant Esteve de Bas, 5 abril 1581. G-78 f. 155v-157v

Dispensa d’irregularitat a favor de Miquel Pou, clergue de Girona, per haver participat com a notari en causes criminals, 2 abril 1582. G-78 f. 158

Pere Colom, prevere natural de Mont-ras, dota el benefici de Santa Maria a l’església de Sant Iscle d’Empordà, amb un camp i certs censals, 6 juny 1582. G-78 f. 159v-162

Pere Colom prevere, dota el benefici dels sants Pere i Jaume de Mont-ras, 6 juny 1582. G-78 f. 162v-165
Pere Colom, prevere, dota una causapia per dotar donzelles del mas Colom de Mont-ras, 6 juny 1582. G-78 f. 166-170
El bisbe uneix dos beneficis de la capella de Sant Joan de l’Erm de Juià, 15 novembre 1582. G-78 f. 170
Sentència arbitral del bisbe en causa entre les universitats dels homes de Llançà i la Selva de Mar, sobre observar la festa de la invenció de Sant Esteve, de forma que els 
pescadors de Llançà no pesquin en el mar de la Selva el 3 d’agost, 9 novembre 1582. G-78 f. 172-174

Execució de lletres del nunci que confereixen la doma de Madremanya, vacant per òbit de Bartomeu Gich, a Benet Samsó, clergue, 24 novembre 1582. G-78 f. 174v
El vicari general concedeix llicència a Francesc Oliveres, canonge de la Seu, per beneir la capella del Roser que Joan Bas, ciutadà de Girona, ha fet construir al seu mas, 
situat dins de la parroquia de Taialà, 7 desembre 1582. G-78 f. 176

El bisbe defineix a Jeroni Balla, canonge de la Seu, els comptes de l’Almoina de la Seu, que no s’insereixen. G-78 f. 177

Els marmessors de Bartomeu Sobirà doten el benefici que aquest havia instituït a la capella de Sant Pere de Juïgues, parròquia de Vilamarí, 30 març 1582. G-78 f. 178-182

Els marmessors de Miquel Albanell, domer de Vidreres, doten el benefici dels Dolors a la capella del mateix nom, bastida a la parròquia de Vidreres, 26 febrer 1578. G-78 f. 182v-186

Dispensa matrimonial a favor de Joan Agustí, de Palafrugell, i Caterina Pera, de Mont-ras, 6 maig 1583. G-78 f. 187
Dispensa matrimonial a favor de Jeroni Portes i Antiga Romaguera, de Verges, 14 maig 1583. G-78 f. 188

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de la Pietat de Sant Feliu de Guíxols, vacant per òbit de Bernat Perpunter, a Francesc Oliveres, 1582. G-78 f. 189v

Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici dit mongia d’Ullà a Joan Balle, prevere, 10 abril 1583. G-78 f. 192
Jaume Joan des Puny permuta una canongia de la Seu amb Lluís Miquel Bartomeu, clergue de Barcelona, obtentor del benefici de Sant Marc de Vilafranca del Penedés, 7 
novembre 1580. G-78 f. 195

Antic Garau permuta una canongia de Lleida amb Diego Fernando de Felices, obtentor d’una canongia de la Seu de Girona, 18 juny 1581. G-78 f. 196v
Miquel Serra, clergue, pren possessió del benefici de Sant Narcís de les Encíes, 23 abril 1583. G-78 f. 198v
Llicència als beneficiats de Sant Feliu per tenir una reunió, 27 novembre 1578. G-79 f. 1

El vicari general revoca la unió del diaconil i la sagristia de Sant Vicenç de Camós, a instància del capítol de la Seu, que n’ha perdut la col·lació, 23 octubre 1577. G-79 f. 2

Antic Vidal, prevere resigna el benefici de Sant Pere de Sant Privat de Bas, 22 gener 1580. G-79 f. 3

Narcís Maseres, sagristà, i Antic Morer, domer de Palau-sator, funden un personat que s’ha de convertir després en benefici del Roser de la seva parròquia, 27 març 1579. G-79 f. 3v-5v

Antoni Badia, prevere de Cervià, funda un personat a convertir després en benefici de Sant Antoni de la parroquial de Cervià, 6 gener 1580. G-79 f. 6-8
Francesc Oliveres, canonge de la Seu, com a stator del bisbe, presenta Martí Oliveres, prevere, per al benefici de Sant Esteve de la Seu, vacant per òbit de Benet Carreres, 
27 abril 1579. G-79 f. 8

El bisbe confirma la traslació de la parroquial de Canet de Mar del temple de Sant Pere al de Sant Benet, 31 agost 1579. G-79 f. 9v-16

Execució de lletres papals que confereixen la doma de Castelló d’Empúries, vacant per òbit de Sebastià Bret, a Llàtzer Valls, rector de Cadaqués, 18 juliol 1578. G-79 f. 16

Execució de lletres papals que confereixen el benefici primer de la confraria de la Seu, permutat per Bartomeu Daví, a Miquel Pagès, canonge de la Seu, 12 agost 1579. G-79 f. 18v



Jaume Lombrall, prevere de França servidor de Sant Miquel de Pera, parròquia d’Oix, institueix un personat a Santa Bàrbara de Pruneres, 26 febrer 1577. G-79 f. 21-22

Ponç Bonet, prevere de Girona, pren possessió del benefici de Santa Maria del castell de Montagut, parròquia de Sant Julià de Ramis, 9 juny 1580. G-79 f. 22v
Jaume Martí, prevere de Pujals dels Pagesos, institueix un personat a convertir després en misses a celebrar a la mateixa parròquia, 7 maig 1578. G-79 f. 23
Benet Sampsó permuta la rectoria de Falgons amb Joan Marçal, obtentor del benefici de Sant Lluc de Sant Martí Sacosta, 20 novembre 1581. G-79 f. 24
Dispensa a favor de Joan Vilallonga, clergue fill de prevere i soltera, 22 maig 1578. G-79 f. 25-27
El vicari general uneix les parròquies de Corts i Mata, 8 gener 1579. G-79 f. 27-28
Francesc Alós, clergue de Lleida, resigna el benefici de Sant Andreu de Terri, 21 febrer 1580. G-79 f. 29

Execució de lletres del nunci que confereixen la capellania de Castell d’Empordà, vacant per òbit d’Antic Cartellà, a Joan Riurans, clergue, 13 març 1581. G-79 f. 29v

Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de Sant Pau de Vidreres, vacant per òbit d’Antic Cartellà, a Jaume Martí Picart, clergue, 13 març 1581. G-79 f. 32

Dispensa d’irregularitat a favor de Gabriel de Malla, monjo de Sant Pere de Rodes, per ús d’arma de foc, 24 abril 1581. G-79 f. 35-37
Pere Traver, canonge de la Seu i senyor de la torre de Reixach, parròquia de Borgonyà, constitueix patrimoni a favor de Francesc Traver, fill de Ponç Traver, notari de Maó, 
10 maig 1581. G-79 f. 38-39

Antic Garau, canonge de Lleida, fa procura a Pere Torner i Baltasar Rajadell, canonges de Lleida, per resignar, 20 maig 1581. G-79 f. 29v
Diego Fernando de Felices, canonge de la Seu, fa procura a Pere Margalef, canonge de Lleida, per acceptar una canongia, 20 maig 1581. G-79 f. 30
Diego Fernando de Felices fa procura a Pere Tomàs i Carles Perpinyà, canonges de Lleida, per resignar la canongia de Girona, 20 maig 1581. G-79 f. 41
Dispensa a favor de Rafael Pou, clergue, fill de prevere i soltera, 17 febrer 1581. G-79 f. 42-43
El bisbe dona estatuts sobre les distribucions dels aniversaris presbiterals de la Seu, 26 maig 1580. G-79 f. 44-45
Pere Traver, vicari general, atès que Segimon Feu prevere, ha fundat un benefici a invocació dels sants Segimon, Cosme i Damià a la parroquial d’Olot, l’aprova, 27 gener 
1581. G-79 f. 46

El vicari general revoca la unió de la prepositura de Castelló de la Seu, i la restitueix a Pere Pau Cassador, 7 juny 1581. G-79 f. 46v

El bisbe institueix una causapia, a administració de l’abat de Montserrat, a favor de les monges del monestir de Santa Maria dels Àngels de Barcelona, 1 setembre 1577. G-79 f. 48-50

Antoni Carpinell, prevere de Barcelona, institueix un personat a la parròquia de Rabós, 11 juliol 1580. G-79 f. 50-51
Joan Marquès, prevere de Corts, institueix un personat a l’altar de Sant Sebastià de la seva parroquial, 1 desembre 1580. G-79 f. 52
Els marmessors d’Honori Salom, mercader, institueixen un benefici a l’altar de Sant Pere de Roses, 8 abril 1581. G-79 f. 53v-57
Joan Martí, prevere de Llers, funda un personat, a transformar després en aniversaris a l’església de Pujals dels Cavallers, 22 abril 1580; el traslladà a Vicenç Ferrer, 
prevere de Sant Vicenç de Camós f 59. G-79 f. 57v-59

Jordi Savaric, prevere francès que serveix a Santa Maria de Liors, funda un personat a transformar en aniversaris a Hostalric, 16 gener 1578. G-79 f. 59v-61
Jaume Roure, prevere de Sant Pere de Galligants, funda un personat a Vilopriu, 3 abril 1578. G-79 f. 61-62
Sebastià Costa, domer de Serinyà, fa procura a Jaume d’Agullana i altres residents a Roma, per resignar, 26 juliol 1581. G-79 f. 62v
Felicià Homs fa procura a Jaume d’Agullana, 26 juliol 1581. G-79 f. 63v

Vicenç Puigsech, prevere, presenta Rafael Magí Puigsech, clergue d’Olot, per al benefici de Sant Pere de la Seu, vacant per òbit de Joan Galí, 21 juliol 1581. G-79 f. 64

Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici del Salvador de Sant Pere de Galligants, vacant per òbit de Francesc de Renart, a Joan Redorta, clergue de 
Barcelona, 21 juny 1581. G-79 f. 65

Execució de lletres papals que confereix la sagristia del monestir d’Amer, vacant per òbit de Francesc Vilarac, a Pere Boscà, 21 agost 1581. G-79 f. 67v

Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de Santa Maria de Vilabertran, vacant per òbit de Pere Puigferrer, a Narcís Mangi, clergue, 6 juny 1581. G-79 f. 70



Execució de lletres del nunci que confereixen la sagristia d’Ullà, vacant per òbit de Joan Tomàs, a Tomàs Urbàn, canonge de Sant Martí Sacosta, 2 setembre 1581. G-79 f. 62

Execució de lletres del nunci que confereixen la doma de Gualta, vacant per òbit de Francesc Castelló, a Pere Marçal, clergue de Blanes, 18 setembre 1581. G-79 f. 74

Execució de lletres papals que confereixen la candela del monestir de Sant Pere de Besalú, vacant per òbit de Joan Malars, a Antoni Rubiés, monjo de Sant Pere de Rodes, 
16 agost 1581. G-79 f. 76v

Dispensa d’irregularitat a favor de Salvador Puig, prevere de Girona, per haver posseït irregularment un benefici, 4 octubre 1581. G-79 f. 80v-82v

Antoni Oliveres, beneficiat d’Amer, funda un personat que després de la seva extinció s’ha d’aplicar a un aniversari a celebrar al monestir, 23 agost 1581. G-79 f. 83

Onofre Salvador, clergue d’Elna, institueix un personat a agregar al benefici de Sant Narcís de l’altar de Sant Climent de la Seu de Barcelona, 14 novembre 1581. G-79 f. 84

El bisbe dona llicència als beneficiats de Sant Feliu de Girona per constituir comunitat de preveres i administrar béns comuns, 21 octubre 1581. G-79 f. 85v-86v
El bisbe estableix un estatut sobre els aniversaris presbiterals de la Seu, 26 maig 1581. G-79 f. 87v-89v

El bisbe, amb breu papal, commuta l’almoina fundada per Huguet Ferrer, cirurgià de Palamós en una dot a favor d’Eulàlia Caxa, de Sant Feliu de Guíxols, 22 gener 1582. G-79 f. 89v-91

El vicari general confereix a Narcís Vives el benefici de Sant Tomàs de la Seu fundat per Bartomeu Vives, vacant per òbit de Miquel Jutglar, 23 febrer 1582. G-79 f. 91

Antoni Rafael, sastre de Girona, firma rebut a Pere Tomàs, canonge de la Seu, de 28 sous de despeses processals, 30 setembre 1579. G-79 f. 92
El síndic de la ciutat de Barcelona insta el bisbe que executi un rescripte papal, 7 març 1582. G-79 f. 92v

El bisbe transfereix la cura d’ànimes de Sant Martí Sacosta a la catedral, 19 gener 1582, amb concòrdia entre el sagristà segon i el claver sobre l’exercici de la cura f 108. G-79 f. 94-95

El bisbe funda el benefici de Sant Benet de la Seu, 24 juny 1582; el titular és admès a les distribucions contra lliurament de 100 lliures a la caixa dels aniversaris f 104. G-79 f. 95v-100v

El bisbe, atès que Montserrat Balle, canonge, ha estat privat de veu activa i passiva, proposa al capítol que l’acte és nul, i se li respon que s’ha procedit rectament, 1 
setembre 1582. G-79 f. 101

El bisbe aplica al seminari la casa del benefici de Sant Benet de la Seu, 1 març 1582. G-79 f. 102-104
El bisbe uneix la rectoria de Socarrats a la doma de Sant Joan les Fonts, 28 juliol 1582; possessió per part d’Antoni Barceló f 107v. G-79 f. 106
Els jurats de Girona fan procura a Francesc Alós i Marc Antoni Carreras, per conseguir lletres papals sobre la supressió dels aniversaris de Sant Martí Sacosta, 7 febrer 
1583. G-79 f. 110v

El bisbe assigna a Jeroni Peraseca, clergue de 15 anys, Gabriel Peraseca, jurista de Castelló com a tutor, 24 abril 1581. G-79 f. 112
El bisbe autoritza la construcció d’una capella del Roser i sepultura per a Montserrat Ros, pagès, a l’església de Parlavà, 13 agost 1582. G-79 f. 113
Narcís Girgós, canonge de la Seu, traspassa un personat a Onofre Salvador, clergue d’Elna, 20 març 1582. G-79 f. 114
Dispensa a favor de Joan Vilallonga, fill de prevere i soltera, 12 gener 1581. G-79 f. 115
Pere Germà Garbí, prevere resident a Roma, permuta el benefici de Sant Tomàs de la Seu amb Miquel Jutglar, clergue, obtentor d’un benefici de Santa Maria de Castelló, 
3 octubre 1577. G-79 f. 117

Guerau Montcorb, clergue, fa procura a Josep Busquets, canonge de la Seu, per resignar, 31 gener 1581. G-79 f. 118
Dispensa matrimonial a favor de Jaume Pasqual, d’Arenys, i Jerònima Llobet, 1 octubre 1581. G-79 f. 119
Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de Sant Joan de Llançà a Joan Marçal, prevere de Blanes, 8 setembre 1582. G-79 f. 120
Execució de lletres del nunci que confereixen la clau de Tordera vacant per òbit de Climent Sentolari, a Bartomeu Tió, prevere, 9 octubre 1582. G-79 f. 122

Lluís Bartomeu, prevere de Barcelona, permuta una canongia de la Seu de Girona amb Bernat Oliva, prevere de Ripoll, obtentor de diversos personats, 10 novembre 1581. G-79 f. 124

Miquel Pla, canonge de Sant Feliu de Girona, traspassa un personat a Jeroni Curús, canonge de la Seu, 19 març 1583. G-79 f. 125v



Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de Santa Maria de Siurana, vacant per òbit de Pere Quer, a Jaume Martí, 13 novembre 1582. G-79 f. 126
Joan Riurans, clergue de Blanes, pren possessió de la rectoria de Miànegues, 10 setembre 1582. G-79 f. 127v
Bernat Nagressa, prevere de Tordera, pren possessió de la sagristia de Sant Vicenç de Camós, 10 setembre 1582. G-79 f. 128
Sebastià Pla, prevere de Blanes, pren possessió de la sagristia de Medinyà, 28 octubre 1582. G-79 f. 129
Ponç Adroher pren possessió d’una canongia de la Seu, 28 agost 1582. G-79 f. 129v
Miquel Pagès, canonge de la Seu, presenta Simó Eruga, també canonge de la Seu, per al benefici dels sants Martí i Francesc de la Seu, vacant per òbit de Josep Marquès, 
clergue, 31 desembre 1583 (1582). G-79 f. 130v

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Maria del claustre de la Seu resignat per Bartomeu Geroni, a Francesc Pasqual, prevere, 22 febrer 1583. G-79 f. 132-135

Rafael Balle, prevere, pren possessió del benefici de Sant Miquel de Cervià, 29 gener 1583. G-79 f. 135v
Exploració de la voluntat d’Isabel de Cartellà, monja no professa de Sant Daniel, 26 febrer 1583. G-79 f. 136
El bisbe uneix la doma i la sagristia de Vilobí d’Onyar, 15 novembre 1582. G-79 f. 137
Concòrdia entre el capellà major i el rector de Capsec sobre recepció de delmes de novalies, 20 juliol 1582. G-79 f. 138
El bisbe commuta una disposició testamentària de Joan Andreu, prevere de Caldes de Malavella, que havia fundat misses a aquesta església, en una fundació de benefici, 
16 abril 1582, f 140-143. G-79 f. 139-140

El bisbe uneix la capellania curada de Sant Tomàs de Fluvià a l’església de Vila-robau, 22 novembre 1582; a continuació, concòrdia entre el prior de Sant Tomàs i el rector 
de Vila-robau f 145. G-79 f. 144

Jeroni Rubió, prevere, transfereix uns personats a Miquel Ferreró, clergue de Barcelona, 1 abril 1583. G-79 f. 146v
Miquel de Sitjar, clergue de Barcelona, traspassa uns personats a Antoni Sitjar i Coll, clergue, 6 març 1583. G-79 f. 147v
El bisbe commuta els aniversaris fundats a Sant Martí Sacosta, a favor del col·legi de la Companyia de Jesús de Girona, 5 abril 1583. G-79 f. 149-151
Execució de lletres del papa que confereixen la cambreria de Sant Pere de Besalú, vacant per òbit de Joan de Albion, a Cristòfol de Barutell, monjo de Banyoles, 27 gener 
1583. G-79 f. 151

El vicari general redueix les càrregues del benefici de Sant Esteve segon de la Seu, 6 març 1583. G-79 f. 156
Antoni Busquets, canonge de la Seu, cedeix un personat a Josep Busquets, també canonge de la Seu, 24 setembre 1582. G-79 f. 160
Dispensa matrimonial a favor de Salvador Font i Margarida Mercader, de Calonge, 19 octubre 1579. G-79 f. 161
Dispensa matrimonial a favor de Benet Balla i Esperança Molleres àlias Ferran, de Vilert, 26 agost 1580. G-79 f. 163-164
Dispensa matrimonial a favor de Joan Gich i Francesca Horta, de Girona, 30 juny 1581. G-79 f. 165
Dispensa matrimonial a favor de Pere Manescal i Montserrat Figueres, de Girona, 28 juliol 1581. G-79 f. 166v-168
Dispensa matrimonial a favor de Joan Capmany àlias Llandrich, de Girona, i Maria Vila, s.d. G-79 f. 168v
Dispensa matrimonial a favor de Montserrat Galceran, de Llagostera, i Marianna Pou, de Castelló, 20 agost 1580. G-79 f. 170
Dispensa matrimonial, a favor de Montserrat Hort i Anna Gich, 31 juliol 1581. G-79 f. 171v
Dispensa matrimonial a favor de Miquel Simon de Gàrrep i Marianna Riba àlias Simon de la Torre, s.d. G-79 f. 173
Dispensa matrimonial a favor de Jaume Bertí, de Vallcanera, i Violant Ferrer, de Breda, s.d. G-79 f. 175
Dispensa matrimonial a favor d’Antoni Berga i Jerònima Solà, s.d. G-79 f. 176
Dispensa matrimonial a favor de Bernat Pou i Margarida Barceló, s.d. G-79 f. 177v
Damià Aldrich, prevere, funda un personat, a aplicar als aniversaris de la Pera, 16 desembre 1582. G-79 f. 179v-181
Narcís Teixidor, clergue d’Argelaguer, funda un personat a convertir en causapia a favor de donzelles descendents de Montserrat Teixidor, d’Argelaguer, 19 desembre 
1582. G-79 f. 181

Quirze Vila, prevere, funda un personat a aplicar als aniversaris d’Hostalric, 28 abril 1583. G-79 f. 183
Els marmessors de Pere Feliu, prevere, funden el benefici del Roser a la parroquial de Canet de Mar, 5 maig 1583. G-79 f. 185-189



Joan Vidal, prevere resident a Roma, pren possessió del benefici de Sant Miquel de Palau-sacosta, 9 novembre 1579. G-79 f. 189v
Francesc Oliveres, canonge de la Seu, pren possessió de la doma d’Ordis, 31 setembre 1580. G-79 f. 190
Bartomeu Pla, rector de Sant Iscle de Vallalta, admet l’obtentor del benefici de la Trinitat a les distribucions, 19 octubre 1579. G-79 f. 191

Esteve Vila, clergue, permuta la pabordia de Desembre de la Seu amb Aniol Oliver, prevere de Castelló, obtentor del benefici de Sant Nicolau de Peralada, 16 febrer 1580. G-79 f. 191v

Bernat Roure, clergue de Santa Pau, permuta la sagristia de Terrades amb Onofre Gorgoll, obtentor del diaconil de Sant Vicenç de Camós, 20 desembre 1581. G-79 f. 197

Esteve Puig, prevere, permuta el benefici de Santa Maria de Castelló amb Bernat Roure, obtentor del diaconil de Sant Vicenç de Camós, 18 gener 1582. G-79 f. 198
Bernat Roure, clergue de Santa Pau, fa procura a Esteve Puig, prevere, per resignar, 10 desembre 1581. G-79 f. 199
Baldiri Parer, senyor del mas Parer de Sant Julià de Ramis, constitueix patrimoni de 25 lliures a favor d’Antoni Parer, 22 desembre 1581. G-79 f. 199v
Joan Pradell, pagès de Rupià, constitueix patrimoni de 25 lliures a favor d’Antic Padrell, 20 desembre 1581. G-79 f. 190v
Francesc Reixach, pagès de Maçanet de la Selva, constitueix patrimoni a favor de Joan Reixach, 7 abril 1579. G-79 f. 192v
Joan Quintana, canonge de Sant Feliu de Girona, fa procura a Pere Germà Garbí, clergue resident a Roma, 26 setembre 1579. G-79 f. 193
Jaume Calvell, canonge de Barcelona, pren possessió del benefici dels sants Francesc i Antoni de Cassà de la Selva, 15 maig 1580. G-79 f. 194

Presentació de lletres papals i informació presa sobre la seva execució, per aplicar els aniversaris de Sant Martí Sacosta al col·legi dels jesuïtes, 9 gener 1583. G-79 f. 195

Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Sant Cebrià de Vallalta, resignada per Miquel Gibert, a Miquel Raig, 7 juny 1583; la possessió f 23. G-80 f. 3

Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Santa Eugènia de Ter, resignada per Francesc Carreras, claver de la Seu, a Baldiri Carreras, nebot seu, 10 juliol 
1583. G-80 f. 5v

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Anna de la Seu, vacant per òbit de Jeroni Ferrer, a Joan Gispert, prevere, 25 març 1583. G-80 f. 9v
Estatut del capítol de la Seu que prescriu, a fi d’evitar pèrdues de joies i ornaments, que el claver, abans de prendre possessió, doni caució suficient per guardar-les, 23 
juny 1583. G-80 f. 12v

Execució de lletres papals que confereixen el benefici del Corpus i el Salvador de la Seu a Jaume Martí, 7 juliol 1583. G-80 f. 13
Dispensa matrimonial a favor de Pere Ferran, de Parets, i Marianna Moner, 2 agost 1583; a continuació hom deixà espais per a dispenses de Damià Homs, de Blanes, de 
Carles Teixidor, d’Hostalric, i de Montserrat Ribot, de Sant Sadurní, que no es transcrigueren. G-80 f. 17

Joan Mauri, ardiaca de la Selva, confereix la canongia dita statoria de l’ardiaca, vacant per òbit de Pere Traver, a Joaquim Falgueres, 7 setembre 1583. G-80 f. 23v
Jaume d’Agullana, ardiaca de la Seu, fa procura a Rafael Llaurador per prendre possessió del priorat de Santa Maria de la Llacuna (Barcelona), 25 setembre 1583; la 
possessió f 28. G-80 f. 26

El vicari general aprova el benefici de Sant Josep de la Bisbal, que és admès a les distribucions de l’església, 12 octubre 1583. G-80 f. 29v
Dispensa matrimonial a favor de Sebastià Pi Vergonyós, de Palafrugell, i Caterina Vilar, 25 octubre 1583. G-80 f. 30
Altra a favor de Joan Pi Vergonyós, de Palafrugell, i Salvadora Vilar, 25 octubre 1583. G-80 f. 32
Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Vilablareix, vacant per òbit de Benet Moner, a Francesc Viader, 6 setembre 1583. G-80 f. 33v
Pere Valeta, domer de Crespià, aplica un personat que havia fundat a la celebració d’aniversaris a Sant Medir, 25 octubre 1583. G-80 f. 36v

Pere Domènec SJ, rector del col·legi de Sant Martí Sacosta, pren possessió del benefici de Sant Lluc d’aquesta església, resignat per Benet Sampsó, 10 octubre 1583. G-80 f. 37v

El mateix pren possessió del benefici de Santa Agnès de la mateixa església, 10 octubre 1583. G-80 f. 38
Ordinació sobre la distribució dels fruits del bací de les Ànimes de Santa Maria de Camprodon, 20 gener 1584. G-80 f. 39
Joan Busquets, beneficiat de Banyoles, transfereix un personat a Miquel Guixeres, prevere, 24 gener 1584. G-80 f. 40v
Montserrat Guilló, prevere, permuta el benefici de Sant Jaume de la Seu i de la doma de Vulpellac amb Joaquim Falgueres, obtentor de la canongia dita statoria de 
l’ardiaca de la Selva, 6 novembre 1583. G-80 f. 41



Estatuts (TC) per a evitar dissensions entre els obrers de la parroquial de Calella i els de la capella del Roser, fundada per Miquel Joan Roger dins del terme parroquial, 16 
març 1584. G-80 f. 44-45

Execució de lletres papals que confereixen a Narcís Barril, prevere, el benefici de Sant Jaume primer de la Seu, 5 març 1584. G-80 f. 46

Execució de lletres del nunci, que confereixen a Sebastià Capmol un benefici porcioner del monestir d’Amer, vacant per òbit de Pere Palol, 10 febrer 1584. G-80 f. 49

Execució de lletres del nunci que confereixen la doma de Castell d’Empordà a Rafael Pagès, prevere, 27 març 1584. G-80 f. 51v
El vicari general aprova el benefici del Roser de Canet de Mar, fundat pels marmessors de Pere Feliu, rector de Sant Pere de Riu, 21 novembre 1583. G-80 f. 53v
Execució de lletres del nunci que confereixen a Pere Galceran el benefici dels sants Julià i Cels de Fortià, vacant per òbit de Llienç Serra, 7 abril 1584. G-80 f. 54v
Execució de lletres papals que confereixen a Bartomeu Vilert el benefici de Santa Maria de Torroella de Montgrí, resignat per Guerau de Santmartí, ardiaca de Besalú, 19 
abril 1584. G-80 f. 56v

Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de Santa Caterina de Llançà, vacant per òbit de Llienç Serra, a Macari Jonama, 29 març 1584. G-80 f. 59v
Pere Pagès pren possessió de la rectoria de Sant Dalmai, 15 abril 1584. G-80 f. 62
Jaume Salamó pren possessió de la doma segona de la Bisbal, 11 febrer 1584. G-80 f. 62v
Bernat Ribes pren possessió de la rectoria de Llabià, 24 gener 1584. G-80 f. 63

Miquel d’Agullana, vicari general, uneix la rectoria de Vall-llobrega a la de Santa Maria de Palamós, per motiu de pobresa d’aquesta darrera, 24 gener 1584. G-80 f. 63v-64v

Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de Sant Nicolau de Vilanova de la Muga a Narcís Barril, 7 abril 1584. G-80 f. 65
Execució de lletres papals que confereixen a Abdó Masdeu la rectoria de Sant Feliu de Pallerols, 12 maig 1584. G-80 f. 67v
Execució de lletres papals que confereixen a Galceran Masdeu el diaconil de Sant Feliu de Pallerols, 12 maig 1584. G-80 f. 70
Execució de lletres papals que confereixen la cambreria de Santa Maria de Vilabertran, vacant per òbit de Jaume Marta, a Joan Ravert, 19 maig 1584. G-80 f. 72v
Execució de lletres del nunci que confereixen a Francesc Codina el benefici de Sant Miquel de Madremanya, 7 abril 1584. G-80 f. 75v
Pere Icart, pagès de Sant Jordi Desvalls, constitueix patrimoni de 25 lliures a favor de Pere Clos, clergue de Banyoles, 14 març 1584. G-80 f. 77
Dispensa a favor de Joan Marcet, clergue, fill de prevere i casada, 16 maig 1584. G-80 f. 78-80
Altra semblant a favor d’Antoni Blanxer, fill de solter i soltera, 14 maig 1584. G-80 f. 80-81v
Miquel d’Agullana, vicari general, nomena procurador fiscal Salvi Blavia, 30 gener 1584. G-80 f. 81v-82v
Joan d’Agullana, donzell de Girona, constituit procurador dels béns de la mitra per Jaume d’Agullana, ardiaca de Girona i vicari en seu vacant, nomena substitut seu 
Miquel d’Agullana, ardiaca d’Empordà, 15 juny 1583. G-80 f. 83-84

Dispensa a favor de Pere Palau, clergue fill de prevere i soltera, 9 abril 1584. G-80 f. 85
Joan Pasqual pren possessió de la sagristia de Cistella, 29 setembre 1583. G-80 f. 86v
Joan Anfós, cabiscol major de Sant Feliu de Girona, presenta Cosme Anfós, clergue, per al benefici dels sants Antoni i Vicens de la mateixa església, resignat per Cosme 
Francesc Anfós, 11 desembre 1583. G-80 f. 88

L’ardiaca major confereix el benefici de Sant Miquel de la Seu, vacant per òbit de Pere Traver, canonge de la Seu, a Josep Busquets, canonge de la Seu, 23 setembre 1583. G-80 f. 89

L’ardiaca major confereix la rectoria de Biert, vacant per òbit d’Antoni Casansec, a Segimon Andreu, prevere de Sant Feliu de Pallerols, 19 octubre 1583. G-80 f. 90
Procés d’examen per a la col·lació de la capellania major de Sant Feliu de Girona a favor de Pere Tarroja, professor de teologia, 5 abril 1584. G-80 f. 91
Execució de lletres papals que confereixen a Joan Figueres, monjo, l’infermeria de Sant Pere de Camprodon, resignada per Gabriel Roca, 18 agost 1584. G-80 f. 104

Concòrdia entre el rector de Sant Cebrià de Vallalta i els obrers de la sufragània de Sant Pol de Mar sobre els emoluments del bací de les Animes, 28 juliol 1584. G-80 f. 107-108

Pere Joan Grimosachs, metge de Barcelona, presenta Miquel Grimosachs, clergue, per al benefici de Santa Creu i Magdalena de Figueres, vacant per matrimoni de Pere 
Pau Grimosachs, fill seu, 5 gener 1585. G-80 f. 110



Execució de lletres papals que confereixen a Bartomeu Agustí, beneficiat de Palamós, la rectoria de Vall-llobrega, vacant per òbit de Rafael Agustí, 22 agost 1584; 
l’examen, de 1586, f 239v. G-80 f. 112

Dispensa matrimonial a favor de Pau Trias i Joana Trull, de Montagut, 5 setembre 1584. G-80 f. 114
Concòrdia entre Fèlix Solivera, rector de Palamós, i Bartomeu Agustí sobre la rectoria de Vall·llobrega, que li havia estat agregada, 18 setembre 1584. G-80 f. 115v-116v
Jaume Dols, prevere de Santa Coloma de Farners, institueix un personat, a convertir en causapia a favor de les filles de Joan Castellar àlias Dols, de Santa Coloma, 4 
setembre 1584. G-80 f. 117

Execució de lletres del nunci que confereixen el diaconil de Bordils a Joan Maig, clergue de Lloret, 30 octubre 1584. G-80 f. 119
Francesc Noguers, clergue, transfereix un personat fundat per Jaume Dols, a Gabriel Navet, canonge de la Seu, 25 setembre 1584. G-80 f. 122
Rafael Narcís Pasqual, clergue de Girona, pren possessió d’un benefici de Santa Maria de Castelló, 21 juliol 1584. G-80 f. 122v
Execució de lletres papals que confereixen l’almoineria de Vilabertran, vacant per òbit de Miquel Pallarés, a Antic Arimany, 9 juny 1584. G-80 f. 123v
Dispensa d’irregularitat donada pel nunci a Madrid a favor de Narcís Masdeu, per haver posseït ilegalment un benefici, 1 agost 1584. G-80 f. 126
Andreu Ponsatí pren possessió de la rectoria de Palol d’Onyar, 19 desembre 1584. G-80 f. 128
El bisbe nomena Ponç Bonet procurador de les Ànimes, 9 juny 1584. G-80 f. 129-130

Execució de lletres del nunci que confereixen a Joan de Caselles, clergue, el diaconil de Massanes, vacant per òbit de Gregori Avinyó, 12 octubre 1584; la possessió, f 132v. G-80 f. 131

Guerau Vallmanya, clergue de Calonge, pren possessió del benefici de la Mare de Déu del Puig d’aquesta parroquial, 15 juliol 1584. G-80 f. 133
Domènec Valentí permuta la capellania curada de Sant Feliu de Girona amb Manuel Bohigas, obtentor d’un personat, 20 octubre 1584. G-80 f. 133v
Bernat Viladevall, pagès de Sant Jordi Desvalls, presenta Miquel Viader, clergue de Sant Jordi, per al benefici del Roser del lloc, vacant per òbit de Miquel Viladevall, 9 abril 
1584. G-80 f. 135

Pere Valentí, prevere de Cadaqués, institueix un personat, a aplicar a la confraria del Corpus de Cadaqués, 7 gener 1585. G-80 f. 152-153
Genís Badia, prevere de Cervià, institueix un personat a aplicar a un benefici que es proposa de fundar a la parroquial de Cervià, 10 desembre 1584. G-80 f. 154-155

El bisbe confereix l’abadia de Sant Feliu de Girona, vacant per mort de Joan Dara, a Gabriel Joan Cassador, doctor en drets i clergue de Barcelona, 24 desembre 1584. G-80 f. 156-158

El vicari general confereix el priorat de Jonqueres, vacant per òbit d’Onofre Salvador, a Jaume Cassador, clergue de Barcelona, 30 juny 1585. G-80 f. 159
Dispensa matrimonial a favor de Benet Riusech, d’Avinyonet, i Francesca Duran, 20 novembre 1584. G-80 f. 160
Miquel Caselles pren possessió de la rectoria de Segueró, 26 abril 1585. G-80 f. 161
Pere Camps permuta el benefici de Sant Miquel de Riudarenes i el de Sant Bernat de Peralada amb Miquel Pla, obtentor d’una canongia de Sant Feliu de Girona, 19 
desembre 1584. G-80 f. 162

Pere Tarroja, professor de teologia de Vic, pren possessió de la rectoria de Fornells que ha obtingut per gràcia papal, 1 gener 1585. G-80 f. 164
Execució de lletres papals que confereixen el priorat de Santa Maria del Camp de Garriguella, vacant per òbit d’Antoni Coll, a Onofre Moltó, monjo de Roses, 19 febrer 
1585. G-80 f. 165

Lleonard Gich pren possessió de la rectoria de Llambilles, 17 febrer 1585, reiterada f 171. G-80 f. 168
Pau Calaf, clergue de Barcelona, pren possessió de la rectoria de Sant Mori, 10 abril 1585. G-80 f. 168v
Macari Jonama, clergue, fa procura a Antic Bru, rector de la Selva i Montserrat Ferrer, de Fortià, 10 gener 1585. G-80 f. 169
El bisbe aclareix un estatut sobre les misses d’estaca de Santa Maria de Castelló, 10 gener 1585. G-80 f. 169v
Dispensa matrimonial a favor de Jeroni Valls i Montserrat Sunyer, de Medinyà, 15 febrer 1585. G-80 f. 170
Dispensa papal a favor de Pere Balla, domer de Parlavà, a fi de poder portar “birretinum” durant la celebració de la missa, 5 gener 1585. G-80 f. 172
Joan Fraser, pagès d’Aiguaviva, constitueix patrimoni de 25 lliures a favor de Baldiri Fraser, estudiant en arts, fill seu, 13 desembre 1581. G-80 f. 173
Narcís Teixidor, prevere d’Argelaguer, pren possessió de la rectoria de Sant Aniol, 11 juliol 1585. G-80 f. 174
Pere Galceran pren possessió del priorat de Santa Bàrbara de Pruneres, 14 febrer 1585. G-80 f. 174v



Execució de lletres papals que confereixen la cambreria de Sant Pere de Rodes, vacant per òbit de Sebastià Gorgoll, a Rafael Çaconomina, 5 octubre 1585. G-80 f. 175

Miquel Ferrer, prevere de Mieres, pren possessió de la doma de Mieres, 14 juliol 1585. G-80 f. 178
Joan Curús pren possessió del benefici de les Cinc Llagues de la capella del Sant Sepulcre de Sant Feliu de Girona, 26 abril 1585. G-80 f. 178v
Martí Moreno pren possessió de la rectoria de Riumors, 14 abril 1585. G-80 f. 179

Pere Brancós, beneficiat de la Seu, renuncia el plet que té amb Joan Geroni, canonge de Sant Feliu de Girona pel benefici de Sant Esteve de Vilobí, 8 març 1585. G-80 f. 179v

Pere Garau, domer de Campllong, renuncia un plet que té amb Pere Tomàs, canonge de la Seu, pel benefici de Sant Esteve de Vilobí, 25 maig 1585. G-80 f. 180
Execució de lletres del nunci que confereixen a Joan Toll, clergue de Vic, el benefici diaconil de Sant Vicenç de Camós, 22 març 1585. G-80 f. 181
Execució de lletres del nunci que confereixen a Pau Figueres, clergue, el benefici de Santa Magdalena de Vilabertran, 5 maig 1585. G-80 f. 183
Execució de lletres del nunci que confereixen a Roc Bonet, clergue d’Ullastret, el benefici de Sant Joan de l’Horta d’Ullastret, 17 gener 1585. G-80 f. 185
Execució de lletres papals que confereixen a Simó Olivet la sagristia de Salt, resignada per Abdó Masdeu, rector de Sant Feliu de Pallerols, 9 desembre 1584; la possessió f 
192. G-80 f. 187

Francesc Pujades, cambrer de Vilabertran, requereix el bisbe que no doni possessió de la cambreria a Joan Ravert, que ha obtingut lletres papals subreptíciament, 15 maig 
1585. G-80 f. 191

Antoni Soler, prevere de Barcelona, pren possessió de la rectoria de Sant Feliu de Buixalleu, 19 gener 1585. G-80 f. 192v
Jeroni Casafranca i Gallart, prevere de Vic, pren possessió de la rectoria de Corts i Mata, 3 agost 1585. G-80 f. 193
Jaume Poller permuta la doma d’Aiguaviva amb Genís Badia, prevere de Cervià, obtentor d’un personat, 24 desembre 1584. G-80 f. 194
El vicari general confereix en virtut de sentència a Joan Geroni, canonge de la Seu, el benefici de Sant Esteve o priorat de Vilobí, 11 juliol 1585. G-80 f. 195v

Joan Vilar, canonge de la Seu, confereix el diaconil major de Santa Pau, vacant per òbit de Bartomeu Vicens, a Baldiri Galí, canonge de la Seu, 26 juliol 1585. G-80 f. 196

El vicari general confereix en virtut de sentència a Galceran Pujol el benefici de la Trinitat de Sant Feliu de Girona, 18 agost 1585. G-80 f. 197

Bernat Roure, prevere de Santa Pau, abandona un plet que seguia contra Baldiri Galí, canonge de la Seu, sobre el diaconil major de Santa Pau, 29 juliol 1585. G-80 f. 198

El vicari general confereix en virtut de sentència a Pau Poses, el benefici de l’Orgue o de l’Àngel Custodi d’Olot, vacant per òbit de Galceran Casals, 9 juliol 1585. G-80 f. 198v

Alexandre Pasqual pren possessió el benefici de Sant Narcís de Sant Feliu de Girona, 13 març 1585. G-80 f. 199v
Bernat Rabassa, clergue, permuta la sagristia simple de Pineda amb Benet Castellar, prevere de Pineda, obtentor del benefici de Sant Nicolau de Peralada, 29 desembre 
1585. G-80 f. 200

Miquel Agustí, rector de Falgons, permuta el benefici de Sant Pere i Bartomeu de l’hospital d’Hostalric amb Jeroni Nadal i Vives, prevere, obtentor del benefici de Santa 
Maria del sepulcre d’Hostalric, 11 desembre 1585. G-80 f. 201

Dispensa matrimonial a favor de Llàtzer Çaconomina de Girona, i Marianna Bahurt, s.d.; a continuació s’anotà que se n’havien donat a favor de Pere Riusec i Francesca 
Duran. G-80 f. 203

Domènec Sabater pren possessió de la rectoria de Palau-saverdera, 7 febrer 1586. G-80 f. 208
Benet Castellar pren possessió de la doma de Sant Genís de Palafolls, 16 desembre 1585. G-80 f. 208v

Bartomeu Vicens, domer de Mieres, permuta el diaconil major de Santa Pau amb Bernat Roure, obtentor de la sagristia simple de Terrades, 26 novembre 1584. G-80 f. 209

Benet Ferrer permuta el benefici de Tots Sants de la Seu amb Domènec Valentí, obtentor del benefici de Santa Anna de Palamós, 19 novembre 1584. G-80 f. 210
El bisbe i el capítol de la Seu fan concórdia sobre la col·lació de la rectoria de Jafre, 10 abril 1585. G-80 f. 211
Bernat Boixeda pren possessió de la sagristia de Jafre, 20 maig 1585. G-80 f. 212
Execució de lletres papals que confereixen l’almoineria de Sant Pere de Besalú, vacant per òbit de Fabià Sabater, a Miquel Mir, recentment profés i anteriorment 
beneficiat de Sant Antoni del monestir, 2 agost 1585. G-80 f. 213



Joan Francesc Mitjà, prevere d’Olot, pren possessió de la doma de Sant Joan les Fonts i de la rectoria de Socarrats, 8 agost. G-80 f. 217
Antoni Perer pren possessió de la rectoria de Sant Mateu de Montnegre, 29 agost 1585. G-80 f. 217v
Segimon Vilaró, clergue de Vic, pren possessió del benefici de Sant Esteve i mestría de cant de Sant Feliu de Girona, 10 gener 1585. G-80 f. 218
Miquel Ferrer, clergue de Borrassà, pren possessió de la sagristia de Siurana, 29 juliol 1585. G-80 f. 218v

Jaume Galceran, beneficiat de Santa Maria del Mar de Barcelona, pren possessió del benefici de la capella de la Pietat d’Arenys de Mar, 16 setembre 1585. G-80 f. 219

Joan Ribes, rector de Santa Eulàlia extramurs de Barcelona pren possessió del benefici de Sant Salvador de Sant Pere de Galligants, 19 maig 1585. G-80 f. 219v
Narcís Poch, prevere de Pujals dels Cavallers, pres possessió de la sagristia de Fortià, 11 febrer 1585. G-80 f. 220
El vicari general confereix el benefici dels sants Andreu i Mateu d’Olot, vacant per òbit de Pere Çacoma, en virtut de sentència a Esteve Çacoma, 26 setembre 1585; la 
sentència f 222v. G-80 f. 220v

El vicari general confereix en virtut de sentència a Joan Mambla el benefici de Sant Pere d’Olot, vacant per òbit de Pere Çacoma, 28 setembre 1585. G-80 f. 221v
Francesc Mir pren possessió de la rectoria de Santa Maria de Camós, 3 juliol 1585. G-80 f. 224
Pau Vergés, clergue, pren possessió del benefici de Sant Joan, Nicolau i Trobat de Sant Feliu de Girona, 25 agost 1585. G-80 f. 224v
Esteve Vinyals, prevere de Rupià, pren possessió de la rectoria de Santa Llogaia de Terri, 20 gener 1585. G-80 f. 225
Antoni Pagès, beneficiat de Sant Feliu de Girona, pren possessió del benefici dels sants Miquel i Vicenç de Breda, 24 juliol 1585. G-80 f. 225v
Miquel Pla pren possessió de la capellania major de Sant Feliu de Girona, 25 desembre 1585. G-80 f. 226
Bernat Pou, clergue de Palau-tordera pren possessió de la rectoria de Fogars, 8 octubre 1585. G-80 f. 227
Miquel Quer, clergue d’Amer, renuncia un plet sobre el benefici porcioner del monestir d’Amer, 26 setembre 1585. G-80 f. 228v
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Maria de la Serreda de Vilobí a Narcís Vives, clergue de Girona. G-80 f. 224
Joan Caselles, clergue de Girona, permuta el diaconil de Massanes amb Jeroni Payraga, clergue, obtentor del benefici de Sant Nicolau de Santa Maria de Castelló, 21 maig 
1585. G-80 f. 229

Dispensa matrimonial a favor de Miquel i Marianna Xicola, de Mollet, 6 novembre 1585. G-80 f. 228
Execució de lletres papals que confereixen a Antic Caraps, canonge de Barcelona, el diaconil de Pineda, 7 novembre 185. G-80 f. 229v
Dispensa d’irregularitat a favor de Sebastià Balla, clergue de Parlavà, per haver portat arma de foc, 6 novembre 1585. G-80 f. 232v-234
Pere Ribes, rector de Fontajau, pren possessió del benefici dels sants Joan, Nicolau i Trobat de Sant Feliu de Girona, 9 novembre 1585. G-80 f. 235
Narcís Trobat, prevere de Canet, pren possessió de la rectoria de Canet d’Adri, 20 octubre 1585. G-80 f. 235v
Dispensa matrimonial a favor d’Antoni Simon i Margarida Mateu, de Mont-ras, 29 octubre 1584. G-80 f. 236
Altra a favor de Salvi Carbonell i Àngela Rei, de Mont-ras, 15 maig 1585. G-80 f. 237v
Joan Agustí, prevere de Sant Joan de Palamós, pren possessió de la doma de Santa Cristina d’Aro, 5 gener 1586. G-80 f. 239
El vicari general confereix en virtut de sentència a Miquel Masmartí el benefici diaconil de Sant Aniol, 5 desembre 1585. G-80 f. 240
Execució de lletres papals que confereixen a Lluís Troiart, canonge de Perpinyà, el benefici de Sant Esteve de la Seu de Girona, recentment permutat per Mateu Faves, 17 
maig 1585; la possessió f 243. G-80 f. 241

El vicari general confereix en virtut de sentència a Francesc Teixidor el benefici de Santa Cecília de Sant Vicenç de Besalú, 1 febrer 1586. G-80 f. 244
Paulí Papi, clergue resident a Roma, pren possessió de la doma simple de Madremanya, 1 febrer 1586. G-80 f. 245
Joan Llach, clergue de Llampaies, pren possessió de la sagristia de Vila-sacra, 11 febrer 1586. G-80 f. 246

Execució de lletres papals que confereixen la doma de Figueres, vacant per òbit de Miquel Cervià, a Rafael Hortal, diaconil de Santa Maria de Castelló, 27 gener 1586. G-80 f. 246v

Josep Busquets, canonge de la Seu, trasnfereix un personat fundat per Baldiri Coll, de Maçanet de Cabrenys, a Cristòfol Palol, clergue de Flaçà, 27 febrer 1586. G-80 f. 249v

Jeroni Vilanova, clergue de Barcelona, pren possessió de la doma de Santa Maria de Castelló, 17 juliol 1585. G-80 f. 250



Mateu Faves pren possessió de la rectoria de Domeny, 14 febrer 1586. G-80 f. 250v
Gabriel Guàrdia, prevere, institueix un personat a Sant Llorenç de la Muga, a convertir en aniversaris, 9 febrer 1586. G-80 f. 251-253
Gabriel Guàrdia, canonge de Perpinyà, cedeix un personat a Narcís Vehí, beneficiat de la Seu, 9 febrer 1586. G-80 f. 253v

El bisbe dispensa Domènec Sabater, beneficiat de Sant Pere de Besalú, d’haver-se fet ordenar amb dimissòries del vicari general del monestir, 29 gener 1586. G-80 f. 254

Dispensa matrimonial a favor de Jaume Bataller i Caterina Plandiura, de Parets, 28 novembre 1580(sic); a continuació, altra a favor d’Antoni Bataller i Caterina Plandiura, 
del mateix lloc, que no es transcrigué. G-80 f. 255-256

Guerau Bosch, pagès de Sant Martí de Llémena, constitueix patrimoni a favor del seu fill Bartomeu Bosch, clergue, 27 febrer 1586. G-80 f. 257
Dispensa matrimonial a favor de Jaume Moler i Caterina Cabanyes, de Girona, 6 agost 1585. G-80 f. 258
Salvi Codonyer pren possessió de la doma d’Empúries, 26 juliol 1586. G-80 f. 260
Dispensa de l’estatut que prescriu que els canonges de la Seu siguin de família militar, a favor de Macari Jonama, 1 març 1586. G-81 f. 3
Semblant a favor de Jaume Çaconomina, canonge de Barcelona, 4 març 1586. G-81 f. 3
Execució de lletres papals que confereixen el priorat de Sant Pere Cercada, vacant per òbit de Joan Pere Mitjavila, clergue, en comanda a Manuel Franquesa, rector del 
Sallent (Vic), 10 març 1586; la possessió f 9. G-81 f. 5

El bisbe uneix les parròquies de Sant Julià de Boada i Fontclara, 22 març 1586; Antoni Garau pren possessió de la rectoria, f 10v. G-81 f. 10
El vicari general aprova la fundació del benefici de Santa Maria i Miquel d’Olot, instituït per Pere Sacoma, 21 març 1586. G-81 f. 11v
Pere Joan Mongai, prevere de Barcelona, pren possessió de la rectoria de Corts, 5 març 1586. G-81 f. 12
Miquel Genoer pren possessió de la doma tercera de la Bisbal, 30 març 1586. G-81 f. 13
Salvi Blavia, fiscal de la cúria, fa procura per a plets a Jaume Sentís, notari de Tarragona, 3 abril 1586. G-81 f. 13v
Execució de lletres del nunci que confereixen a Antoni Flaquer el benefici de Santa Maria del monestir de Breda, 10 abril 1586. G-81 f. 15
El vicari general dispensa Joan Llach, clergue, de pluralitat de beneficis, 7 febrer 1586. G-81 f. 18
El capítol de la Seu adopta un estatut sobre la satisfacció en espècie de les porcions de vi, 14 abril 1586. G-81 f. 19

Antoni Poch, prevere, renuncia els drets que pugués tenir al benefici del Roser de la Bisbal, en favor de Joan Aixades, prevere de Sant Feliu de Guíxols, 16 maig 1586. G-81 f. 20

Jaume Salamó pren possessió de la capellania major de la Bisbal, 31 març 1586. G-81 f. 21
Nicolau Cervià, prevere de Palafrugell, institueix un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles descendents de Nicolau Cervià, del veïnat de Vila-seca, 
parròquia de Palafrugell, 17 abril 1586. G-81 f. 22-23

Execució de lletres del nunci que confereixen a Rafael Cols, clergue, el benefici de Sant Esteve de Sant Vicenç de Besalú, 7 maig 1586. G-81 f. 24
Josep Brauget, prevere de Sant Pere de Galligants, institueix un personat a convertir en aniversaris a la susdita església, 30 abril 1586. G-81 f. 26
Antoni Julià pren possessió de la rectoria de Garrigàs, 29 abril 1586. G-81 f. 28
Montserrat Arbona pren possessió de la rectoria d’Avinyonet, 3 maig 1586. G-81 f. 28v
El vicari general confereix el benefici de Santa Maria de Puigpardines en virtut de sentència a Esteve Sacoma, prevere, 26 abril 1586. G-81 f. 29
Martirià Casals, clergue de Sarrià, pren possessió de la sagristia de Flaçà, 13 maig 1586. G-81 f. 30
Jaume Duran resigna la pabordía de gener de la Seu, 26 maig 1586, reiterada f 42. G-81 f. 30v
Execució de lletres del nunci que confereixen a Damià Clara, clergue, el diaconil porcioner de Santa Maria de Camprodon, 17 maig 1586. G-81 f. 31
Joan Garriga pren possessió de la rectoria de Sant Medir, 5 juny 1586. G-81 f. 32v
Pau Pons. clergue de Barcelona, resigna el benefici del porter de la Seu, 6 juliol 1586. G-81 f. 33
El vicari general aprova una concòrdia sobre la distribució d’almoines a Banyoles, 8 juliol 1586. G-81 f. 33v
El vicari general admet la fundació del benefici del Roser de la Bisbal, feta per Clara Canyà i Pujades, 24 maig 1586. G-81 f. 34



Joana Marunys presenta Pere Marcillo, clergue, per al benefici dels sants Maria i Miquel d’Olot, recentment fundat per Pere Sacoma menor de dies, rector de Joanetes, 21 
març 1586. G-81 f. 34v

El bisbe uneix les dues domes de Vilanova de la Muga, 21 maig 1586. G-81 f. 36
Joan de Cruïlles, sagristà major de la Seu, fa professió de fe, 18 abril 1586. G-81 f. 37
Els marmessors de Marc Mir doten (TC) el benefici dels sants Marc i Roc a la parroquial de Calella, amb 600 lliures de capital, 20 juny 1586. G-81 f. 38
Cristòfol Robuster i de Sentmenat, requerit per Benet de Cruïlles, nou abat, publica la resignació de l’abadia de Sant Feliu de Girona, 13 juliol 1586. G-81 f. 42v
El bisbe uneix l’església d’Ausinyà a la doma de Fornells de la parròquia de Besalú, 9 juliol 1586. G-81 f. 43
Llàtzer Bruells, prevere de Sant Nicolau de Girona, funda un personat, a convertir en aniversaris a Sant Pere de Galligants, 7 maig 1586. G-81 f. 44
Antoni Poch, prevere de la Bisbal, funda un personat a agregar al benefici del Roser fundat per Clara Canyà a la parroquial de la Bisbal, 4 juny 1586. G-81 f. 45v-46v
El vicari general confereix en virtut de sentència a Sebastià Valls el benefici de Sant Joan de Torroella de Montgrí, 23 juny 1586. G-81 f. 47
Dispensa d’irregularitat a favor d’Antoni Conill, clergue d’Olot, per haver estat ordenat a Narbona sense llicència, 7 juny 1586. G-81 f. 47v
Sebastià Jonama, clergue fa procura a Miquel Carnisser, ardiaca de Tarragona resident a Roma, per resignar amb reserva de pensió, 10 juliol 1586; a continuació fa 
procura als mateixos per acceptar beneficis amb imposició de pensió, f 50. G-81 f. 49

Miquel Vingut pren possessió de la rectoria de Sant Esteve de Guialbes, 16 maig 1586. G-81 f. 51
Dispensa matrimonial a favor d’Antoni Gras, de Torroella de Montgrí, i Esperança Vicenç, d’Ullastret, 2 juliol 1586. G-81 f. 52
Altra a favor de Baldiri Roger, de Castelló, i Marianna Barrot, de la Bisbal, 9 juliol 1586. G-81 f. 54
El vicari general confereix el benefici de Santa Maria del priorat de Santa Maria del Camp, parròquia de Garriguella, vacant per òbit de Marc Mir, a Jaume Garbí Molló, 
prevere, 28 juny 1586. G-81 f. 55

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Andreu de la Seu, resignat per Joan Àngel de Montargull, a Narcís Barril, prevere, 14 agost 1586; la 
possessió, f 58v. G-81 f. 56

Estatuts fets a Sant Feliu de Girona sobre la celebració de misses a l’altar de Sant Narcís, 19 juliol 1586. G-81 f. 60-64
Sebastià Serenosa, rector de l’Estela, funda un personat a convertir en aniversaris a Santa Maria de Lladó, 5 juliol 1586. G-81 f. 65-67

Execució de lletres papals que confereixen la cellereria de Sant Pere de Rodes, vacant per òbit d’Onofre Pellisser, a Rafael Sapta, monjo de Cuixà, 9 agost 1586. G-81 f. 68

Certificació del llibre del Subsidi o de la Quarta sobre la rectoria de Vilafant. G-81 f. 71
El vicari general confereix el benefici de Sant Sebastià de Santa Maria de Castelló a Lluís Escarrer, 28 agost 1586. G-81 f. 71v
Llàtzer Bruells traspassa un personat a Bernat Nagressa, beneficiat de Sant Pere de Galligants, 14 maig 1587. G-81 f. 72
Dispensa matrimonial a favor de Joan Passapera i Caterina Sorís, de Lloret, 8 agost 1586. G-81 f. 73
Dispensa matrimonial a favor de Jaume Prim i Antònia Badia, de Celrà, 11 agost 1586. G-81 f. 74
Dispensa matrimonial a favor de Jaume Castelló i Anna Aguer, d’Espolla, 27 agost 1586. G-81 f. 75v
Dispensa matrimonial a favor d’Antoni Fortià, de la Tallada, i Anna Roquer, de Mont-ras, 27 agost 1586. G-81 f. 77
Dispensa matrimonial a favor de Martí Oliveres i Margarida Serrats, de Cogolls, 27 agost 1586. G-81 f. 78
Dispensa matrimonial a favor d’Antoni Cella i Leonor Argensola, de Peralada, 11 setembre 1586. G-81 f. 80
Hom publica a la Seu la resignació d’una canongia que tenia Bartomeu Oliva, permutada amb Jaume Çaconomina, 31 agost 1581. G-81 f. 81
Jaume Çaconomina, canonge de la Seu, fa professió de fe, 6 setembre 1586. G-81 f. 82

Execució de lletres papals que confereixen la sagristia de Sant Pere de Besalú, vacant per òbit de Galceran de Guardiola, a Benet Fontanella, 10 setembre 1586. G-81 f. 82v

Dispensa matrimonial a favor de Pere Pau Vilosa i Marianna Ros, de la Bisbal, 11 setembre 1586. G-81 f. 85
El bisbe uneix la parròquia de Sant Joan ses Closes a la sagristia menor de Castelló, 11 setembre 1586. G-81 f. 86v-87v
Execució de lletres papals que confereixen l’infermeria d’Ullà, vacant per òbit de Jaume Braile, a Francesc Agustí àlias Clos, 4 setembre 1586. G-81 f. 89



Dispensa matrimonial a favor de Gabriel Ferrer i Margarida Gotall, de Tossa, 18 setembre 1586. G-81 f. 92
El vicari general confereix el benefici de Sant Jaume de Dosquers en virtut de sentència a Joan Gispert, 20 setembre 1586. G-81 f. 94
Execució de lletres papals que confereixen el diaconil de Camprodon, vacant per òbit de Ponç Francolí, a Miquel Guillot Mercer, 23 agost 1586. G-81 f. 95
El vicari general executa lletres del prior de Santa Anna de Barcelona, de citació de Quirze Perich, beneficiat de Castelló, 18 març 1586. G-81 f. 97-99
El procurador del capítol de la Seu presenta al bisbe lletres citatòries i inhibitòries del vicari capitular de Barcelona, en apel·lació contra un edicte donat pel bisbe contra 
els concubinaris i usurers en febrer de 1586, 24 setembre 1586. G-81 f. 99v-100v

Reiteració del núm. 2092*. G-81 f. 101
Pere Tarroja, vicari general fa procura a Pere Prats, abat comanador de Sant Miquel de Fluvià resident a Roma, per consentir a la imposició de pensions, 27 setembre 
1586. G-81 f. 103

Pere Tarroja pren possessió del priorat de Sant Joan les Fonts, 29 setembre 1586, amb decret de manutenció, f 106v. G-81 f. 105
Dispensa d’irregularitat a favor de Baldiri Mató, que s’havia fet promoure a ordes sense llicència, 2 octubre 1586. G-81 f. 107v
Hom publica la resignació de la rectoria de Pineda per part de Martirià Albert, 28 setembre 1586. G-81 f. 108v
Hom publica la resignació de la clau de Pineda per part de Martirià Albert, 28 setembre 1586. G-81 f. 109
Execució de lletres papals que confereixen una canongia de Sant Feliu de Girona, vacant per òbit de Guerau Nadal, a Pere Bofill, obtentor de beneficis que es recensionen, 
17 octubre 1586. G-81 f. 109v

Execució de lletres papals que confereixen l’hostaleria del monestir de Sant Pere de Rodes, vacant per òbit de Lluís Millars, a Jaume Berta, monjo, 3 octubre 1586. G-81 f. 112

Ponç Bonet, procurador de les Ànimes, funda una missa d’estaca en sufragi de Caterina Pol, de Girona, 26 octubre 1586. G-81 f. 115
Els marmessors d’Antoni Planes, claver de la Seu, funden tres aniversaris a la parroquial de Mont-ras, 27 octubre 1586. G-81 f. 116
Execució de lletres del nunci que confereixen un benefici porcioner d’Ullà vacant per òbit d’Andreu Perpinyà, a Francesc Planes, prevere, 12 febrer 1587. G-81 f. 117
Bernat Vinyals àlias Ribot, abans donzell i ara clergue, i Mateu Ribot, fill seu donzell de Foixà, funden un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles de la 
família, 28 novembre 1586. G-81 f. 120-122

Els marmessors de Joan Monjo, sagristà de Sant Climent Sasebes, funden un aniversari a Casavells, 22 octubre 1586. G-81 f. 123
Martí Llopis, clergue de la Seu, funda un personat a convertir en corn d’altar de la mateixa seu, 7 novembre 1586. G-81 f. 124v
Joan Solà, pren possessió de la rectoria de Saus, 8 novembre 1586. G-81 f. 126
El marmessor de Joan Monjo, sagristà de Sant Climent Sasebes, funda un benefici a Casavells, sota invocació de Sant Miquel, 22 octubre 1586. G-81 f. 127-131
Dispensa matrimonial a favor de Miquel Jalpí i Peronella Coll, de Tordera, 6 gener 1587. G-81 f. 131v

Ramon de Vilanova, d’Illa (Elna), procurador d’Antoni de Giginta, donzell de Perpinyà, substitueix en la procura Pere Vidal, escrivà de la cúria, 24 novembre 1586. G-81 f. 133

Francesc Recasens, notari d’Elna, procurador d’Antoni Arnaudet, prevere, rector de Montesquiu, substitueix en la procura Joan Ferrer, jurista de Girona, 18 desembre 
1586. G-81 f. 133v

Antoni Pons, prevere de la Bisbal, pren possessió del benefici de Sant Miquel de Casavells, 3 novembre 1586. G-81 f. 134
Execució de lletres del nunci que confereixen la doma de Vulpellac a Jeroni Saurina, prevere de Barcelona, 23 novembre 1586; la possessió, f 136v. G-81 f. 134v
Execució de lletres papals que confereixen la sagristia de Sant Pere de Besalú a Narcís Roura, 11 desembre 1586. G-81 f. 137
Dispensa matrimonial a favor de Joan Arquer i Beneta Flaquer, de Canet de Mar, 20 desembre 1586. G-81 f. 138
El bisbe fa procura a Baltasar Compte, canonge de Tarragona, per al concili provincial, 29 desembre 1586. G-81 f. 140
Vidimus de lletres del card. Caraffa, que respon que els canonges de la Seu són compresos en l’edicte contra clergues concubinaris, 1 novembre 1586. G-81 f. 141
Testimonials a favor de Joan de Cruïlles, adreçades al datari de la cúria romana, 5 gener 1587. G-81 f. 142
Joan de Cruïlles, dit, fa procura a Cèsar Antic Bofill, ciutadà romà, 5 gener 1587. G-81 f. 142v
Galceran Josep Homs pren possessió del benefici de Santa Maria de les Preses, 19 gener 1587. G-81 f. 143v
El vicari general confereix en virtut de sentència el benefici de la confraria de Santa Maria de Camallera a Miquel Ferrer, 21 gener 1587. G-81 f. 144



Damià Cartellà pren possessió de la rectoria de Sils, 28 gener 1587. G-81 f. 145
Dispensa matrimonial a favor de Joan Bastons i Caterina Roura Ferrer, s.d. G-81 f. 145v
Benet de Cruïlles, abat de Sant Feliu de Girona resident a Roma, permuta el benefici de les Onze Mil verges de la Seu amb Llàtzer Valls, rector de Cadaqués, obtentor 
d’una doma simple de Santa Maria de Castelló, 29 maig 1586. G-81 f. 147

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Jaume del Mercadal a Jaume Olivet, beneficiat de Santa Maria de Castelló, 28 gener 1587. G-81 f. 151

Execució de lletres del nunci que confereixen a Galceran Pujol el benefici de Santa Maria de la capella de l’abat de Sant Esteve de Banyoles, 28 gener 1587. G-81 f. 153v

Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Pineda, resignada per Martirià Albert, a Antic Albert, 17 gener 1587, 157; la possessió. G-81 f. 165
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de la clau, de l’altar dels sants Jaume i Cugat de Pineda, resignat per Martirià Albert, a Antic Albert, 17 gener 1587; la 
possessió, f 165v. G-81 f. 160

Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de Santa Maria de l’Establit d’Estanyol a Joan Pere Clos, 19 febrer 1587; la possessió, f 166. G-81 f. 163
Execució de lletres del nunci que confereixen a Jaume Garbí, beneficiat de Sant Feliu de Girona, el benefici de Sant Andreu d’Ullà, 14 febrer 1587. G-81 f. 167
La comunitat de preveres de Sant Joan de Perpinyà apel·la d’un rescripte del nunci que absol Rafael Balle, canonge d’Elna, d’excomunió, 22 febrer 1587. G-81 f. 170
El vicari general aprova la venda d’una casa de Figueres situada a la plaça major i al carrer de la Jonquerafeta per Miquel Pujades a Joan Pujades, que podria afectar el dret 
de patronat de certs beneficis, 10 març 1587. G-81 f. 172

Dispensa matrimonial a favor de Sebastià Gilabert i Elisabet Colomer, 7 abril 1587. G-81 f. 173
Execució de lletres del nunci que confereixen a Genís Molló el benefici de Sant Pere de la Vall de Verges. G-81 f. 174
Dispensa matrimonial a favor de Jaume Marcó i Àngela Saura, de Calella, 12 maig 1587. G-81 f. 177
Dispensa matrimonial a favor d’Antoni Daumer i Margarida Masmiquel, de Fontcoberta, 27 maig 1587. G-81 f. 178
Execució de lletres del nunci que confereixen a Francesc Piferrer el benefici de Santa Maria de Sant Vicenç de Besalú, 20 maig 1587. G-81 f. 180
Dispensa matrimonial a favor de Pere Clos i Margarida Parrinet, d’Olot, 5 juny 1587. G-81 f. 181v
Antiga Vicens, viuda de Joan Enric, picapedrer de Girona, funda un personat a convertir en aniversaris a la Seu, 26 abril 1587. G-81 f. 183-184

Onofre Casals, prevere natural de Sant Esteve de Bas, funda un personat a convertir en benefici perpetu de Sant Onofre a l’esmentada parròquia, 21 març 1587. G-81 f. 184v-186

Informació presa sobre el valor de la doma de Vulpellac, 21 novembre 1586. G-81 f. 187
Informació presa sobre el valor del benefici de Sant Andreu d’Ullà, 12 febrer 1587. G-81 f. 188v
El bisbe fa procura per a plets a la cúria romana a favor de Pere Prats, abat comanador de Sant Miquel de Fluvià i Gabriel Joan Cassador, doctor en drets, clergue de 
Barcelona, 1 juny 1587. G-82 f. 3

El bisbe, executant lletres del nunci, absol Pere Ros, canonge d’Elna, de censures incorregudes per haver-se fet ordenar a Narbona pel bisbe de Lodeva, 8 juny 1587. G-82 f. 5

Joan Calvó, prevere de Vic, insta la col·lació del priorat de Bellcaire, vacant per òbit de Pere Bret, a presentació de Ramon de Torrelles, procurador general de comtat 
d’Empúries, 1 juny 1587. G-82 f. 6v

Joan Caselles, clergue, pren possessió del benefici de Sant Nicolau de Santa Maria de Castelló, 7 juny 1587. G-82 f. 7v
El vicari general precisa unes clàusules de la causapia fundada per Joan Carles García, mercader de Girona, 15 juny 1587. G-82 f. 8-10
Pere Bosch, canonge de Sant Feliu de Girona, permuta el diaconil de Massanes amb Joan de Caselles, clergue, obtentor del benefici de Sant Nicolau de Santa Maria de 
Castelló, 17 juny 1587. G-82 f. 10v

Pere Bosch, canonge de Sant Feliu de Girona, permuta els beneficis de Santa Maria d’Amer i de Santa Maria de Sant Joan de les Abadesses amb Jeroni Payraga, clergue, 
obtentor del diaconil de Massanes, 11 juny 1587. G-82 f. 12

Pere Pagès, clergue de Vilafreser, insta la col·lació del benefici de Santa Maria de Sant Andreu de Terri, vacant per òbit de Bartomeu Pagès, clergue, a presentació de 
Montserrat Esteva, pagès de Palol de Farga, 21 octubre 1586. G-82 f. 13

Execució de lletres compulsòries i de citació del cardenal Quiroga, inquisidor general, a favor de Joan de Caselles, clergue presoner a la cort reial, 19 juny 1587. G-82 f. 14-20



El vicari general certifica l’alliberament de Joan de Caselles, 20 juny 1587. G-82 f. 20v

Pere Bosch, canonge de Sant Feliu de Girona, procurador de Joan de Caselles, insta i obté la certificació de documents referents a dit Joan, 19 juny 1587. G-82 f. 21

Execució de lletres del nunci que confereixen a Sebastià Jonama, prevere, el diaconil de Sant Iscle d’Empordà, 13 juny 1587; la possessió, f 26. G-82 f. 24
Execució de lletres papals que confereixen la rectoria d’Avinyonet, vacant per promoció d’Antic Albert a Pineda, a Montserrat Arbona, 22 juny 1587. G-82 f. 28
Miquel Mateu, prevere natural de Banyoles, funda un personat a convertir en aniversaris a celebrar a Santa Maria dels Turers, 6 juny 1587. G-82 f. 32-33
Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de Santa Maria de Sant Vicenç de Besalú a Francesc Flaquer, 30 juny 1587. G-82 f. 34

El vicari general confereix el benefici de la capella de Sant Sebastià de la plaça de les Cabres de Capmany en virtut de sentència a Ameri Font, 3 juny 1587. G-82 f. 35v

Jeroni Collferrer, prevere, institueix un personat a convertir en benefici del Roser a la parroquial d’Olot, 9 juliol 1587. G-82 f. 38-39
Martí Lopis traspassa un personat a Gabriel Guàrdia, canonge de Sant Joan de Perpinyà, 29 agost 1587. G-82 f. 39v
El vicari general confereix en virtut de sentència a Miquel des Bach el benefici de Sant Hilari de Borgonyà, 8 agost 1587. G-82 f. 40
El vicari general aprova una concòrdia entre el rector i el claver de Sils, sobre les obligacions de cada un d’ells, 20 juny 1587. G-82 f. 41-43v
Benet de Cruïlles, abat de Sant Feliu de Girona, fa professió de fe, 14 agost 1587. G-82 f. 44
Joan Garrofa, clergue d’Aiguaviva, funda un personat, a convertir en causapia a favor de les donzelles del mas Garrofa, 23 juliol 1587. G-82 f. 45
Fèlix Solivera, rector de Palamós, insta l’expedició de còpia de documents d’una causa que té amb Bartomeu Agustí, 28 juliol 1587. G-82 f. 46v

Francesc Planes i Pere Galí, escrivans de la cúria declaren no haver trobat l’original d’un document per l’erecció de la parròquia d’Arenys de Mar, 29 juliol 1587. G-82 f. 38

Dispensa matrimonial a favor de Miquel Julià, de Bordils, i Narcísa Pujades, de Foixà, 12 juliol 1587. G-82 f. 50
Altra similar a favor de Joan Baldiri Andreu i Margarida Ayats, de Girona, 3 octubre 1587. G-82 f. 51
Antoni Marcó, prevere, permuta un personat amb Pere Bosch, clergue, obtentor d’una canongia de Sant Feliu de Girona, 22 agost 1587. G-82 f. 52
Publicació de lletres monitòries del fiscal principal del papa, Joan Giacomo Panico, a favor de les lletres publicades pel bisbe de Girona contra els concubinaris, adúlters i 
usurers, 31 agost 1587; altra publicació, amb el text català de les lletres del bisbe, f 82-88. G-82 f. 53v-56

Certificació de lletres d’Agustí Cusani, protonotari apostòlic, a favor de Rafael Cortada, canonge de la Seu. G-82 f. 56

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Bartomeu de Torroella de Montgrí a Aleix Monfar i Sors, clergue de Barcelona, 11 setembre 1587. G-82 f. 57

Dispensa matrimonial a favor de Miquel Ferran i Julita Olivera, de Pineda, 11 setembre 1587. G-82 f. 60
El bisbe fa procura a Antoni Terés, canonge d’Elna, per al concili provincial, 30 setembre 1587. G-82 f. 61v
El bisbe aprova una fundació de misses feta per Pau Coll i Martí, mercader de la Jonquera, en aquesta església parroquial, 28 setembre 1587. G-82 f. 62v-64v
Dispensa matrimonial a favor de Pere Mir i Montserrat Riera, d’Ullà, 1 octubre 1587. G-82 f. 64v
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Maria de Sant Andreu de Terri a Francesc Alós, clergue de Lleida, 2 octubre 1587. G-82 f. 66
Publicació, a instància de Benet de Cruïlles, abat de Sant Feliu de Girona, de la resignació d’aquest càrrec feta per Cristòfol Robuster i de Sentmenat, auditor papal, el 5 de 
gener de 1583, 6 setembre 1587. G-82 f. 69

Publicació de la resignació de la pabordía de gener de la Seu per part de Cristòfol Robuster, 6 setembre 1587. G-82 f. 69v
El vicari general aprova certes ordinacions de la confraria de Sant Esteve de Rupià, 30 setembre 1587. G-82 f. 70-71
El bisbe intima la convocatòria del concili provincial de Tarragona, amb llista dels 20 convocats del bisbat, 15 setembre 1587. G-82 f. 72-76
Marc Sala àlias Masberenguer, pagès de Sant Esteve de Bas, fa patrimoni de 25 lliures anuals a favor de Magí Sala, clergue, 11 setembre 1587. G-82 f. 76v

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de la confraria de Santa Magdalena de Vilabertran a Andreu Figueres, prevere de Vilatenim, 5 novembre 1587. G-82 f. 78

Bartomeu Agustí, prevere, insta el bisbe que posi en concurs la rectoria de Vall-llobrega, i el bisbe respon que és unida amb la de Palamós, 6 novembre 1587. G-82 f. 80v



Dispensa matrimonial a favor de Miquel Poller i Eulàlia Bohigues, de Calella, 30 octubre 1587. G-82 f. 81
Publicació del núm. 2340*. G-82 f. 82-88
Certificació de possessòria del benefici de Sant Miquel de Brunyola a favor de Montserrat Ginesta, 6 setembre 1574. G-82 f. 88v

El bisbe publica lletres de la congregació del Concili sobre els seus drets de visita a les parròquies de Sant Miquel de Fluvià i Sant Feliu de Guíxols, 18 novembre 1587. G-82 f. 89v-93

Dispensa matrimonial a favor de Bartomeu Climent, de Palau-sator, i Germana Torroella, de Cruïlles, 17 desembre 1587. G-82 f. 93
Damià Andreu pren possessió de la rectoria de Corts i Mata, 30 desembre 1587. G-82 f. 94v
Sebastià Jonama pren possessió de la sagristia de Sant Sadurní, 26 desembre 1587. G-82 f. 95
El bisbe firma a Pau Cava, mercader de la Bisbal, rebut de 200 lliures, foriscapi d’unes cases de la Bisbal, 12 febrer 1588. G-82 f. 95v
Còpia dels estatuts de la confraria de Sant Sebastià dels treballadors o bracers de Sant Martí d’Arenys, 27 desembre 1587, amb aprovació del vicari general 16 gener 1588, 
f 100. G-82 f. 96-100

Publicació de lletres compulsòries i comissòries d’Agustí Cusani, auditor papal, a favor de Joan Cardona, prior del monestir de Santa Magdalena d’agustins de Castelló, 
sobre l’edicte de concubinaris publicat pel bisbe, al qual el notari del bisbe presenta una llarguíssima llista de procediments fets pel bisbe contra canonges de la Seu, 25 
novembre 1587 a 29 abril 1588; altra providència sobre el mateix, f 174-175.

G-82 f. 101-131

Pere Tomàs, canonge de la Seu, insta la col·lació del benefici de Sant Tomàs de la confraria de la Seu, vacant per òbit de Miquel Pagès, a presentació dels pabordes, 30 
abril 1588. G-82 f. 131

Antoni Andreu, clergue de Sant Feliu de Guíxols, funda un personat a convertir en causapia per casar donzelles de casa Massanes de Sant Feliu, 27 febrer 1588. G-82 f. 133

El bisbe dispensa Montserrat Betge, sagristà de Figueres, de pluralitat de beneficis, 23 gener 1588. G-82 f. 135
El vicari general confereix el benefici de la confraria de Sant Miquel de Figueres, en virtut de sentència a Montserrat Betge, 23 gener 1588. G-82 f. 135v
Paulí Papi, clergue, pren possessió del benefici de Sant Esteve de la Seu, 29 abril 1588. G-82 f. 136v
Dispensa matrimonial a favor de Pere Ornós i Rafaela Ornós, del Ginestar, 8 juny 1588. G-82 f. 137v
Antoni Barolesch, prevere de Granollers de Rocacorba, funda un personat i posteriorment causapia per dotar donzelles i estudiar nois del mas Trullàs de Canet d’Adri, 12 
novembre 1587. G-82 f. 139-141

Paulí Papi publica la resignació del benefici de Sant Esteve de la Seu, 26 abril 1588. G-82 f. 141v
El bisbe estableix a Jaume Salamó, capellà major de la Bisbal, una casa d’aquesta vila que havia pertangut a Rafael Miquel Julià, 22 març 1588; l’amortitza a cens de 12 
sous i un capó, f 143v. G-82 f. 142

Jaume Albert, pagès d’Ordis, presenta Miquel Albert, clergue, per al benefici de Santa Maria de Sant Miquel de Fluvià, vacant per òbit de Feliu Solivera, 23 desembre 1587. G-82 f. 145v

Damià Andreu, prevere fa procura a Pere Prats, abat comanador de Sant Miquel de Fluvià i Gabriel Joan Cassador, residents a la cúria romana, 28 abril 1588. G-82 f. 148

Execució de lletres papals que confereixen una canongia de la Seu i diversos beneficis que s’enumeren, vacants per òbit de Rafael Cortada, a Cristòfol Miquel, 23 abril 
1588; la possessió, f 151v. G-82 f. 149

Cristòfol Miquel, dit, intima als protectors dels aniversaris de Sant Feliu de Girona que el papa li ha concedit el benefici del Sant Sepulcre d’aquesta església, 26 abril 1588; 
la presa de possessió, f 154v; la possessió del benefici dels Arcs, f 155. G-82 f. 153

El bisbe confereix el benefici sots-diaconil de Sant Esteve de Banyoles a Pere Moner, clergue, 10 març 1588. G-82 f. 156
Fra Tomàs Font, carmelita d’Olot, apel·la d’una sentència del vicari general a favor de la comunitat de preveres d’Olot i contra el monestir del Carme del mateix lloc, 15 
desembre 1587. G-82 f. 162

Execució de lletres papals que confereixen la doma de Sant Privat de Bas, resignada per Esteve Onofre Vilamala i de Conangles, a Bartomeu Eruga, 30 desembre 1587. G-82 f. 163-165

Dispensa matrimonial a favor de Jeroni Miquel i Mir i Caterina Quintana, de Torroella de Montgrí, 9 gener 1588. G-82 f. 166
Altra semblant a favor de Pere Ferrer àlias Pruneda i Margarida Codina, de Palafrugell, 12 gener 1588. G-82 f. 167



Els marmessors de Salvador Bonet, prevere d’Ullastret, consignen un censal als germans Mir de la Bisbal. G-82 f. 168
Damià Andreu permuta la rectoria de Corts i Mata amb Jeroni Oliveres, clergue, obtentor del benefici de Sant Miquel de Peratallada, 4 maig 1588. G-82 f. 169v
Concòrdia (TC) entre el rector i els obrers de Vila-romà, sobre l’administració del bací de les Animes, 6 febrer 1588. G-82 f. 170v-171v

Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de les Onze mil verges de Figueres, vacant per òbit de Cebrià Perich, a Miquel Figueres, clergue, 22 febrer 1588. G-82 f. 172

Execució de monitòries del fiscal papal contra Miquel Cortada, Pere Tomàs, Montserrat Guilló i Jeroni Curús, canonges de la Seu que havien tingut concubines, 1 febrer 
1588. G-82 f. 174

Execució de lletres del nunci que confereixen la doma d’Albons a Jeroni Peyraga, clergue, 12 març 1588. G-82 f. 176
Execució de monitòries del fiscal papal contra Montserrat Guilló, canonge de la Seu. G-82 f. 178
Dispensa matrimonial a favor d’Antoni Vinyavella i Marianna Solivera, 10 maig 1588. G-82 f. 179

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Joan de Fortià a Joan Sabater, beneficiat de Mediona (Barcelona), 13 maig 1588; la possessió, f 182. G-82 f. 180

Dispensa matrimonial a favor de Bartomeu Arrencada, de Torroella de Montgrí, i Elisabet Pejoan, s.d. G-82 f. 183
Bernat Roure, prevere de Santa Pau, institueix un personat a convertir en celebració de misses a Santa Pau, 29 març 1578. G-82 f. 184-185
Dispensa matrimonial a favor de Climent Trilla, d’Esponellà, i Salvadora Riera, d’Orfes, 20 maig 1588. G-82 f. 185v

Damià Vilabella, sotsdiaca de Solius, fiunda un personat a convertir en causapia per dotar donzelles i estudiar nois del mas Vilabella de Solius, 29 abril 1588. G-82 f. 187-190v

Antic Bou, prevere de Torrent, funda un personat a convertir en missa matinal a celebrar a Torrent en determinades festes, 28 maig 1588. G-82 f. 191-192
Concòrdia entre els marmessors de Joan Oliver, prevere d’Arenys de Munt, i Margarida Riba, del mateix lloc (TC), sobre un llegat, aprovada pel vicari general, 31 agost 
1588. G-82 f. 193

Nicolau Prats pren possessió de la doma de l’Oliva de Montagut, conferida pel papa, 1 juny 1588. G-83 f. 4
Pere Hereu pren possessió de la doma d’Orfes, 1 juny 1588. G-83 f. 5
Jeroni Cassador, donzell, nebot del bisbe, requereix Sebastià Valls, beneficiat de la Seu, que lliuri al bisbe el pa i vi de les porcions canonicals que li corresponen, 11 juny 
1588. G-83 f. 6

Jeroni Cassador requereix la porció a Rafael Balla, canonge de la Seu, al·legant que l’ha de rebre mentre és a Barcelona per afers de la Generalitat, 11 juny 1588. G-83 f. 7

Concòrdia entre Sebastià Berenguer, sagristà de Garriguella, i Antic Bramon, obtentor de la doma, sobre ingressos de Delfià, 22 juny 1588. G-83 f. 8v
Francesc Rodés pren possessió del benefici de Santa Maria de l’hospital de Monells, 23 juny 1588. G-83 f. 10
Miquel Cella, monjo de Sant Esteve de Banyoles, apel·la sobre la celebració de misses al portal de Girona de la vila de Banyoles, en una capella de la Mare de Déu de 
Misericòrdia, 17 agost 1588. G-83 f. 11

Execució de lletres del nunci que encarreguen rebre informació sobre la compra d’una casa del benefici de Sant Andreu de la Seu feta per Joan Vivet, jurista de Girona, 18 
gener 1588. G-83 f. 13

Pere Balla pren possessió de la rectoria de Salitja, 20 setembre 1588. G-83 f. 21
Antoni Pla, prevere natural de Corts, funda un personat a convertir en augment del benefici de Sant Narcís de la capella de Sant Climent de la Seu de Barcelona, 12 juliol 
1588. G-83 f. 22

Joan Garrofa, prevere d’Aiguaviva, funda un personat a convertir en causapia per dotar donzelles i estudiar nois de casa Garrofa d’Aiguaviva, 12 juliol 1588. G-83 f. 23v

Damià Andreu, prevere, fa procura a Pere Prats i Gabriel Joan Cassador, residents a Roma, per consentir a la imposició de pensió, 19 juliol 1588. G-83 f. 25
El mateix fa procura als mateixos per la rectoria d’Arenys de Mar, 19 juliol 1588. G-83 f. 26
Dispensa d’irregularitat a favor de Joan Puig, prevere de Santa Pau, per haver-se fet promoure il·legítimament a les ordes, 10 agost 1588. G-83 f. 27v
Joan Garrofa, prevere, permuta un personat amb Pere Sans, obtentor d’una canongia de Sant Feliu de Girona, 22 juliol 1588. G-83 f. 28v



Ponç Bonet, procurador de les ànimes i causes pies, dota la causapia fundada per Pere Colom, prevere, a favor del mas Colom de Mont-ras, 28 maig 1588. G-83 f. 30-38

Ponç Bonet, dit, funda el benefici dels sants Pere i Jaume a la parroquial de Mont-ras, de béns de dit Pere Colom, 28 maig 1588. G-83 f. 38v-45
Ponç Bonet, dit, consigna un censal de 50 lliures a Rafaela Colom, en concepte de llegat, 28 maig 1588. G-83 f. 46
El capítol de la Seu estatueix que els que han de ser proveïts de dignitats a la mateixa església hagin de passar un petit examen de cant, 31 agost 1588. G-83 f. 49
Execució de lletres papals que confereixen l’infermeria del monestir de Breda, vacant per òbit d’Arcàngel Balla, a Jaume Ferrer, monjo, 7 setembre 1588. G-83 f. 49v
El vicari general aprova els estatuts (TC) de la confraria de la Preciosíssima Sang de Vulpellac, 17 setembre 1588. G-83 f. 52-54
Execució de monitòria del fiscal del papa contra el capítol de la Seu, per haver tallat l’aigua que anava al palau del bisbe, 20 setembre 1588. G-83 f. 54v
Dispensa matrimonial a favor de Miquel Falcó, notari de Castelló, i Leonor Peraseca, de Barcelona, 27 setembre 1588; certificació del matrimoni, f 61. G-83 f. 58
Dispensa d’irregularitat a favor de Pere Feliu, rector de Palol de Revardit, per haver incorregut en excomunió per deutes i haver administrat sagraments trobant-se 
excomunicat, 24 setembre 1588. G-83 f. 69v

Certificació d’escriptures referents a la constitució de comunitat de beneficiats a Sant Feliu de Girona. G-83 f. 62-71
El bisbe fa procura a Gabriel Joan Cassador, clergue de Barcelona resident a Roma, per a plets, 3 desembre 1588. G-83 f. 72
Jeroni Nadal Vives, prevere, permuta el benefici dels sants Pere i Bartomeu de l’hospital d’Hostalric amb Joan Agustí, clergue, obtentor del diaconil de Tordera, 22 
setembre 1588. G-83 f. 73

Lluís Roquer pren possessió de la rectoria de Palau-sator, 30 setembre 1588. G-83 f. 74
Dispensa a favor d’Antic Bideu, prevere del bisbat de Girona que celebrà trobant-se excomunicat, 7 octubre 1588. G-83 f. 74v
Miquel Gironella pren possessió de la rectoria de Vilamacolum, 13 octubre 1588. G-83 f. 76
Dispensa matrimonial a favor de Sebastià Noguer àlias Espígol, de Montagut, i Anna Oliveres, 26 octubre 1588. G-83 f. 76v
El capítol de la Seu cita el bisbe en la causa sobre la citació que el bisbe havia intimat als canonges Santmartí, Boixeda, Perpinyà i Busquets, per haver sostingut el dret de 
procedir amb adjunts, 21 novembre 1588. G-83 f. 78

Joan Guardiola, monjo de Banyoles, cita el bisbe davant del nunci, per haver concedit a Bonifaci Faiola, notari, d’edificar una capella a Banyoles, 28 novembre 1588. G-83 f. 82

Execució de monitòria del fiscal papal contra el capitol de la Seu en l’afer del dret de procedir amb adjunts, 5 desembre 1588; nova execució de citatoria, f 89. G-83 f. 85

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Joan de Sant Jordi Desvalls a Salvador Tomàs, clergue, 5 desembre 1588; possessió, f 94. G-83 f. 92
Execució de lletres papals que confereixen el priorat de Cogolells a Sebastià Costa, beneficiat de Besalú, 13 desembre 1588. G-83 f. 95
Damià Andreu pren possessió de la rectoria d’Arenys de Munt, amb la sufragània d’Arenys de Mar, 16 gener 1589. G-83 f. 97
El capítol de la Seu nomena Carles Perpinyà i Rafael Balla adjunts per a l’eventualitat de procés del bisbe contra capitulars, 19 gener 1589. G-83 f. 98
Dispensa matrimonial a favor de Jaume Teixidor i Marianna (..), de Calella, s.d. G-83 f. 99
Dispensa matrimonial a favor de Pere Collet i Elisabet Bonet, de la Sala, 9 febrer 1589. G-83 f. 100v
Dispensa matrimonial a favor de Benet Bosannes i Caterina Socasas, de Prats de Molló, bisbat d’Elna, 10 febrer 1589. G-83 f. 102-104
Dispensa d’irregularitat a favor de Joan Bernat Matas, notari de Girona, que havia intervingut en afers criminals, 18 febrer 1589. G-83 f. 106-107
Joan Anfós, cabiscol major de Sant Feliu de Girona, presenta Francesc Cosme Anfós per al benefici de Sant Vicenç de la col·legiata, resignat per Joan Anfós, clergue, 5 
desembre 1588. G-83 f. 107v

Presentació al bisbe de carta del cardenal Carafa, donada a instància del síndic del capítol de la Seu, sobre procedir amb adjunts, i resposta del bisbe, 11 febrer 1589. G-83 f. 109

Requisitòria del capítol de la Seu al bisbe sobre prendre procuracions en la visita de les capellanies, 13 febrer 1589. G-83 f. 110v
Execució de lletres papals que confereixen la cambreria de Sant Pere de Besalú, resignada per Joan Cristòfol de Barutell, a Narcís Custous, clergue de Besalú que es 
proposa de professar, 28 gener 1589. G-83 f. 112



Sebastià Pagès, prevere de Casavells, institueix un personat a convertir en causapia per casar donzelles descendents de Paulí Vilosa, de la Bisbal, 28 febrer 1589. G-83 f. 115-117

Guerau Colomer, prevere de Batet, funda un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles de casa Masmitjà de Sant Martí de Solamal, 6 juny 1589. G-83 f. 117v-119v

Joan Savalls, clergue de Vilamarí, funda un personat a convertir en causapia per dotar donzelles i estudiar nois del mas Savalls de Vilamarí, 2 setembre 1589. G-83 f. 119v-121

Ordinacions sobre els salaris a satisfer per lletres possessòries i altres drets de la cúria i del vicariat general 1 octubre 1589. G-83 f. 119bis-125
Certificació adreçada a la dataría, dels beneficis conferits pel bisbe des de 1 octubre 1588, 25 febrer 1599. G-83 f. 127
Certificacions sobre les quantitats cobrades a la cúria eclesiàstica de Girona per expedició de possessòries, de 1443 a 1575, 13 març 1589. G-83 f. 128v-130v
El bisbe intima al capítol de la Seu el mandat de manutenció del seu dret d’exercir jurisdicció sobre els capitulars, 13 març 1589. G-83 f. 131
Dispensa matrimonial a favor de Jeroni Gadilla i Margarida Mir, de Llers, 11 març 1589. G-83 f. 136
Dispensa matrimonial a favor de Jeroni Çaconomina i Mariàngela Verdera, de Girona, 17 març 1589. G-83 f. 137v-138v
Dispensa matrimonial a favor de Joan Oliu i Margarida Bou, de Torrent, 21 març 1589. G-83 f. 139
El bisbe uneix la sagristia i la doma de Vilatenim, 13 març 1589. G-83 f. 140
Dispensa matrimonial a favor de Miquel Argelaguer i Antiga Argelaguer, de Porqueres, 28 març 1589. G-83 f. 141
Dispensa matrimonial a favor de Gaspar Oliver i Caterina Oliver, del bisbat d’Elna, 31 març 1589. G-83 f. 143
El bisbe confereix el benefici de Santa Maria de Bàscara, vacant per matrimoni de Lluís de Cardona, a Gabriel Joan Cassador, clergue, 1 abril 1589. G-83 f. 145
El bisbe fa procura a favor de Gabriel Cassador i Francesc Planes per a la visita “ad limina”, 8 abril 1589, amb subsegüent informe sobre la malaltia del bisbe que li impedia 
d’anar-hi personalment, f 151-155; es feren també poders a Alexandre Pasqual, beneficiat de Sant Feliu de Girona, f 155. G-83 f. 146

El vicari general aprova una fundació d’aniversaris feta per Ponç Dalmau, prevere, a la parroquial de Santa Maria de Palamós, 14 març 1589. G-83 f. 148
Execució de lletres papals que confereixen a Esteve Lamarca, prevere d’Illa (Elna) el benefici de Santa Maria de la Rodona d’aquesta vila. G-83 f. 156

Execució de lletres papals que confereixen a Pere Bosch la sagristia de Torroella de Montgrí, resignada per Magí Bosch, 12 abril 1589; la possessió, f 162v. G-83 f. 168

El vicari general dispensa Pere Tarroja, vicari general de l’estatut Approbantes, 27 març 1589. G-83 f. 164
El bisbe fa procura a Antic Negrell per visita “ad limina”, 8 abril 1589. G-83 f. 165
El bisbe fa procura per a pleta a Antic Negrell i Jaume Martí Picart, 8 abril 1589. G-83 f. 165
Dispensa matrimonial a favor de Jaume Bernat Rabassa i Margarida Salvador, de Calella, 14 abril 1589. G-83 f. 165v
Dispensa matrimonial a favor d’Antoni Poller i Julita Solivera, de Calella. G-83 f. 167
Baldiri Amorós, clergue de Tordera, institueix un personat a convertir en misses a celebrar a la capella del Roser de Tordera, 22 març 1589. G-83 f. 169

Guillem Gacies, clergue de Torroella de Montgrí, funda un personat a convertir en causapia per dotar donzelles de casa Gacies de Torroella, 14 abril 1589. G-83 f. 171-172

Damià Andreu, procurador de Joan Prats, rector de Sant Pere de Riu, firma rebut a Pere Simon, administrador de l’hospital d’Hostalric, de 2 lliures en concepte de ribatge, 
2 maig 1589. G-83 f. 173

Sentència de la Rota que declara que el bisbe pot exercir la jurisdicció sobre els canonges sense adjunts, publicada el 4 maig 1589. G-83 f. 173v-175
El vicari general, com a executor de lletres papals, intima a Joan Vilella, bosser dels Aniversaris de la Seu que dóni possessió de la bossa a Jaume Joan Espuny, nou cabiscol 
major de la Seu, 10 maig 1589. G-83 f. 176

Execució de lletres papals que confereixen la cabiscolia major de la Seu, resignada per Guillem Ramon Espuny, a Jaume Joan Espuny, canonge de Barcelona, 7 maig 1589; 
la professió de fe, f 182v. G-83 f. 178

Pere Bosch, clergue, pren possessió del benefici de Sant Jaume de Sant Pere de Galligants, 10 abril 1589. G-83 f. 183
El bisbe confereix el benefici de Santa Maria de Fontclara, vacant per òbit de Miquel Rovira, a Joan Torres, clergue de Barcelona, 13 març 1589. G-83 f. 184
Joan Torres, sots-diaca de Barcelona, fa procura a Francesc Planes, prevere de Girona resident a Roma, 25 maig 1589; procura semblant, f 198v. G-83 f. 186



Execució de lletres papals que confereixen a Honorat Gimbernat, el benefici de Santa Maria de Vilabertran dit d’en Gras, 19 maig 1589. G-83 f. 187

Execució de lletres papals que confereixen a Narcís Garau, beneficiat de Sant Feliu de Girona, la doma de Colomers, 12 juny 1589, amb informació sobre la doma, f 192. G-83 f. 190

El bisbe confereix el benefici de Sant Miquel de Vilabertran, vacant per òbit de Simó Campana, a Sebastià Jonama, prevere, 15 juny 1589. G-83 f. 195v
Els veïns de Canet de Mar que s’enumeren funden la confraria de Sant Pere, 25 març 1589. G-83  00-202, i 196-1
Andreu Figueres pren possessió de la sagristia de Vilatenim, 15 març 1589. G-83 f. 202
Pere de Bellet, fiscal de la cort reial de Girona, jura observar les immunitats eclesiàstiques, 6 juliol 1589. G-83 f. 203
El bisbe, com a comissari del Breu, fa procura a Jaume Sentís, notari de Tarragona, 7 juliol 1589. G-83 f. 204
Montserrat Ribas, pagès de Crespià, constitueix patrimoni de 25 lliures anuals a favor del seu germà, Miquel Ribas, clergue, 10 febrer 1589. G-83 f. 206v
Pere Molas, prevere de Sant Sadurní, institueix un personat a convertir en causapia a favor de donzelles descendents de Margarida Molas, esposa de Pere Joan, donzell de 
Corçà, 15 juliol 1589. G-84 f. 2-3

Antoni Casalins, clergue, insta la col·lació del benefici de Santa Magdalena d’Hortsavinyà, vacant per òbit de Montserrat Civilla, canonge de Barcelona, a presentació de 
Bernardí Casalins, pagès del lloc, 28 agost 1589. G-84 f. 4

Bernardí Casalins presenta Antoni Casalins, clergue, per a l’anterior benefici, 18 novembre 1589. G-84 f. 4v

Domènec Sabater permuta la sagristia de Palau Sardiaca amb Miquel Albert, clergue, obtentor del benefici de Santa Maria de Sant Miquel de Fluvià, 22 agost 1589. G-84 f. 5v

Execució de lletres papals que confereixen el càrrec de mestre d’accent de la Seu, resignat per Benet Samsó, clergue, a Salvador Tomàs, clergue, 9 juliol 1589; la possessió, 
f 9v. G-84 f. 7

Execució de lletres papals que confereixen la cambreria del monestir de Colera, vacant per òbit de Joan Bellfort, a Pere Bellfort, piater del mateix monestir, 11 agost 1589. G-84 f. 10v

El vicari general aprova la venda del mas Puget del Feitur, de Llanars, feta pels marmessors de Narcís Carbonell, prevere de Camprodon, a Rafael Toralles, paraire de la 
vila, 15 setembre 1589. G-84 f. 113v

Antoni Pla, pagès de Palafrugell, funda el benefici de Santa Maria del Roser a la seva parroquial, 21 juliol 1589. G-84 f. 14-16
Narcís Pau, clergue, transfereix un personat fundat per Llàtzer Bruells, a Pere Galceran, prior de Santa Bàrbara de Pruneres, 2 agost 1589. G-84 f. 16v
Sebastià Estrabau, jurista de Girona, transfereix un personat fundat per Miquel Figueres a Josep Estrabau, clergue, 23 agost 1589. G-84 f. 17
Execució de lletres papals que confereixen a Pere Pau Hospital el benefici del claustre de la Seu fundat per Joan Pellisser, vacant per òbit de Pere Pont, 30 agost 1589; la 
possessió, f 23v. G-84 f. 18

Sebastià Jonama, prevere, pren possessió del benefici de Sant Vicenç refectorer de la Seu, 19 juliol 1589. G-84 f. 21v
Salvi Blavia, fiscal de la cúria, fa procura a Gabriel Joan Cassador, clergue resident a Roma, per a plets, 1 setembre 1589. G-84 f. 22
Concòrdia (TC) entre Bartomeu Pla, rector, i Miquel Vaya, diaconil de Canet de Mar, sobre administració d’hòsties i vi per celebrar, 31 març 1588. G-84 f. 25-27
Execució de lletres papals que confereixen a Sebastià Custous, beneficiat de Sant Rafael a Sant Vicenç de Besalú, llicència d’establir el mas de Pellatges de Besalú, per tres 
generacions, s.d. G-84 f. 27v

Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de les Planes, permutada per Guerau Mas a Francesc des Prats, 4 maig 1589; permuta inversa, 20 juny 1589, f 35. G-84 f. 30

Pere Tarroja permuta la rectoria de Fornells amb Damià Andreu, rector d’Arenys de Mar i de Munt, 17 abril 1590. G-84 f. 32
El bisbe certifica per a la cúria romana la bona salut de Francesc Cassador, clergue de Barcelona, 28 setembre 1589. G-84 f. 34
El bisbe confereix a Bartomeu Oliva, clergue de Monells, el diaconil de Sant Feliu de Boada, 20 novembre 1589. G-84 f. 36v
El vicari general aprova els estatuts (TC) de la confraria del Roser de Figueres, 27 octubre 1589. G-84 f. 38-42v
Execució de lletres papals que confereixen la sagristia del monestir de Sant Pere de Galligants, vacant per òbit de Felip Massaguer, a Narcís Terrades, clergue que es 
proposa de professar, 6 novembre 1589. G-84 f. 44

Concòrdia (TC) entre els pabordes de la confraria de Sant Sebastià d’Avinyonet i Montserrat Arbona, rector de la parròquia, 18 gener 1590; a continuació, altra concórdia 
dels obrers de la parròquia amb el mateix rector, f 53-55. G-84 f. 48-52



Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de l’Esperança de l’església de Sant Cugat de Barcelona a Antoni Serra, clergue, 23 novembre 1589. G-84 f. 56

Dispensa matrimonial a favor de Francesc Rodés, jurista i ciutadà de Girona, i Oròsia Xicot, de Barcelona, 22 desembre 1589. G-84 f. 58
Bernat Roure, rector de Sant Aniol de Finestres, institueix un personat a convertir en benefici de Sant Cosme i Damià de Santa Pau, 6 desembre 1589. G-84 f. 60-62
El vicari general confereix en virtut de sentència a Genís Verdera, clergue de Sant Vicenç de Camós, el benefici de la Santa Creu de Sant Feliu de Girona, vacant per òbit de 
Baldiri Verdera, 16 desembre 1589. G-84 f. 62

Dispensa a Joan Thió, de Blanes, per poder ser clergue, per manca d’un dit, 16 gener 1590. G-84 f. 63
Convocatòria de concurs per a la doma d’Espolla, vacant per òbit de Joan Negre, que és adjudicada a Joan Campanyach, 10 abril 1589. G-84 f. 65
El bisbe i els comissaris del capítol fa estatuts sobre la distribució del pa de l’Almoina de la Seu, 11 gener 1590. G-84 f. 66-67
Martirià Camps i Estrac, paraire de Girona, presenta Joan Anfós, cabiscol de Sant Feliu de Girona, per al benefici del Corpus de la Seu, vacant per òbit de Joan Figueres, 10 
febrer 1590, reiterat f 69. G-84 f. 67

Salvi Blavia, fiscal de la cúria, fa procura a Joan Gabriel Cassador, clergue resident a Roma, 13 febrer 1590. G-84 f. 70
Execució de lletres del nunci que confereixen a Francesc Teixidor, clergue de Crespià, el benefici de Sant Miquel de Roca, vacant per òbit de Montserrat Balla, 26 gener 
1590; la possessió, f 74. G-84 f. 72

El bisbe confereix la capellania de Castell d’Empordà, vacant per òbit de Joan Figueres, a Aldric Cassador, clergue de Barcelona, 14 febrer 1590. G-84 f. 75

Miquel Jeroni Capmany presenta Antoni Pagès, beneficiat de Sant Feliu de Girona, per al benefici del Corpus de la Seu, vacant per òbit de Joan Figueres, 17 febrer 1590. G-84 f. 76

El bisbe publica una butlla que prohibeix que dones seglars visquin dins de monestirs de monges, 14 gener 1590. G-84 f. 77-78
El vicari general aprova uns estatuts (TC) de la comunitat de preveres de Torroella de Montgrí, s.d. G-84 f. 80-83v
Magí Roure, de Blanes, presenta Miquel Oliva, clergue, per al benefici del Roser de Blanes, vacant per òbit de Joan Figueres, 14 febrer 1590. G-84 f. 85
Montserrat Palol, clergue de Girona, insta la col·lació del benefici diaconil de Sant Feliu de Girona, vacant per òbit d’Antic Font, a presentació de Benet de Cruïlles, abat de 
l’església, 28 febrer 1490. G-84 f. 86

Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de Santa Coloma de Matella, vacant per òbit de Llàtzer Valls, a Salvador Tomàs, 15 març 1590. G-84 f. 88
El vicari general aprova els estatuts (TC) de la confraria de la Sang de Crist de Pals, (blanc) març 1590. G-84 f. 91-93
El bisbe fa procura a Joan Pagès, de Palamós, per cabrevar, 15 març 1590. G-84 f. 95
Rafael Martí pren possessió de la rectoria de Sant Joan de Mollet, 25 març 1590. G-84 f. 96v
Hom publica la resignació de la doma de Medinyà per part d’Onofre Oller, canonge de Barcelona, 21 març 1590. G-84 f. 97
Bertran de Pera pren possessió de la rectoria de Vila-robau, 27 març 1590. G-84 f. 97v
Miquel Jeroni Capmany presenta Antoni Vivet, clergue, per al benefici del Corpus de la Seu, vacant per òbit de Joan Figueres, 10 març 1590. G-84 f. 98

Ponç Bonet, procurador de les Animes i pies causes, dota el benefici de Sant Salvador d’Ullastret, fundat per Salvador Bonet, prevere d’Ullastret, 10 març 1590. G-84 f. 99-101

El bisbe defineix a Jeroni Balla, canonge, els comptes de la Pia Almoina del Pa de la Seu, 1587-1589. G-84 f. 102-106
Informació presa sobre el benefici de Santa Coloma de Matella, 28 febrer 1590. G-84 f. 107-113
El síndic del capítol apel·la d’un decret “de bene vivendo”, sobre vida i costums dels clergues donat pel bisbe, 17 abril 1590. G-84 f. 113-115
Miquel Jeroni Capmany presenta Antoni Vivet per al benefici del Corpus de la Seu, el qual és instituït, 11 abril 1590. G-84 f. 115
Pere Tarroja pren possessió de la rectoria d’Arenys de Munt i de Mar, 21 abril 1590. G-84 f. 117
Execució de lletres del nunci que confereixen a Rafael Balla, clergue, el benefici de Sant Miquel de Cervià, 7 maig 1590. G-84 f. 118
El bisbe fa poders a Diego de León, de l’orde de Sant Agustí per a la visita “ad limina”, 15 maig 1590. G-84 f. 120-121
Capitulació (TC) entre el bisbe i Nicolau Balla, notari de Palamós, per cabrevar les rendes del bisbe a Palamós, Palafrugell i Calonge, 18 maig 1590. G-84 f. 122-123
Damià Andreu, vicari general, defineix els comptes de la construcció del temple parroquial de Palafrugell a Antoni Riera, domer, i Antoni Marquès, mercader, obrers, 19 
maig 1590. G-84 f. 123v-124v



Execució de lletres papals que confereixen el priorat de Santa Margarida dels Prats, parròquia de Roses, resignat per Susanna de Foixà, a Jerònima de Foixà, monja de Sant 
Daniel, 21 maig 1590. G-84 f. 124v

Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Cartellà, resignada per Francesc Ribes, a Montserrat Vilar, beneficiat de Perpinyà, 11 maig 1590. G-84 f. 128

El bisbe confereix el benefici del Corpus de la Seu a Antoni Pagès, beneficiat de Sant Feliu de Girona, atès que les presentacions fetes no són de persones a qui s’hagi de 
conferir obligatòriament, 10 març 1590. G-84 f. 131v

El vicari general confereix en virtut de sentència a Pere Pasqual el benefici del Roser i Sant Miquel de Blanes, 13 abril 1590. G-84 f. 133
El vicari general autoritza l’establiment de peces de terra del diaconil de Santa Pau que obté Baldiri Galí, canonge de la Seu, 11 maig 1590. G-84 f. 134

Execució de lletres del nunci que confereixen a Miquel Jordà, clergue, el benefici de Santa Maria i Roc de Pineda, vacant per òbit de Miquel Roig, 2 juny 1590. G-84 f. 135v

Miquel Simon, prevere de Regencós, institueix un personat a convertir en causapia per dotar donzelles descendents de Narcís Simon, pagès de Regencós, 13 abril 1590. G-84 f. 138

Testimonial a favor de Tomàs Urbàn, canonge cambrer d’Ullà,14 juny 1580. G-84 f. 139v
Dispensa matrimonial a favor d’Antoni Roure i Anna Suardell, de Maçanet, 20 juny 1590. G-84 f. 140

Joan Masó, prevere de Galliners, institueix un personat a convertir en causapia per a les donzelles dels masos Masó i Viader de Galliners, 21 maig 1590. G-84 f. 141v-143

Joan Pirot, prevere natural de Santa Pau, institueix un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles descendents de Pere Pirot, pagès, i Pere Pujalós, sastre de 
Santa Pau, 29 maig 1590. G-84 f. 143v-145

Jaume Corominas, prevere natural de Joanetes, institueix un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles de casa Corominas de Joanetes i Serrademont, de 
Puigpardines, 6 juny 1590. G-84 f. 145-146

Francesc Cassador, fill de Gabriel Cassador, donzell de Barcelona i escrivent a la cancelleria papal, atès que Joan Gabriel Cassador, germà seu resident a Roma ha estat 
proveït del priorat de Sant Pere Cercada, vacant per òbit de Manuel Franquesa, amb reserva de pensió, fa procura a Francesc Planes, prevere resident a Roma per firmar 
cèdula bancària, 9 juliol 1590.

G-84 f. 147

El bisbe inhibeix, per mitjà de decret de l’auditor papal, al capítol, el dret d’intervenir en la portada d’ aigua des d’el mont Calvari al palau episcopal, 4 maig 1590. G-84 f. 149-151

Testimonial de la salut de Francesc Cassador, 20 juliol 1590. G-84 f. 152
Dispensa matrimonial a favor de Vicenç Font i Caterina Ballell, de Tossa, 13 juliol 1590. G-84 f. 154
Dispensa matrimonial a favor de Vicenç Ballell i Margarida Font, de Tossa, 13 juliol 1590. G-84 f. 155v
El síndic del capítol de la Seu intima al bisbe lletres de la cúria romana sobre la visita de la Seu, 10 juliol 1590. G-84 f. 157

Execució de lletres papals que confereixen l’almoineria de Vilabertran, vacant per òbit de Francesc Estalella, a Antic Mur, canonge de la col·legiata, 24 juliol 1590. G-84 f. 160

El bisbe uneix la sagristia i la doma de Molló, 26 juliol 1590; Bernat Sala, domer, en pren possessió, f 163. G-84 f. 162

El procurador del bisbe requereix Sebastià Valls, distribuidor de les porcions canonicals, que n’hi doni mentre serà a Barcelona per afers de la Generalitat, 29 juliol 1590. G-84 f. 164

El bisbe uneix la sagristia i la doma de Vilanova de la Muga, 26 juliol 1590. G-84 f. 165
El vicari general confereix el benefici de Santa Magdalena d’Hortsavinyà en virtut de sentència a Antoni Casalins, 3 agost 1590; la sentència, f 195. G-84 f. 167-171
Narcís Vehí, beneficiat de la Seu, fa procura a Francesc Planes per resignar a la cúria romana, 3 agost 1590. G-84 f. 171
Sebastià Jonama pren possessió de la rectoria de Cadaqués, 28 juliol 1590. G-84 f. 171v
El vicari general dona ordinacions per a l’església de Palafrugell, i en particular per a l’administració d’aniversaris, 25 agost 1590. G-84 f. 172v-177
Dispensa matrimonial a favor de Pere Ribera i Magdalena Balló, de Vilallonga, 15 agost 1590. G-84 f. 178

Narcís Lladrera, clergue natural de Besalú, institueix un personat a convertir en causapia per a dotar donzelles i estudiar nois de casa Lladrera de Besalú, 28 juliol 1590. G-84 f. 179v-181



Ponç Geli, prevere de Cruïlles, institueix un personat a convertir en causapia a favor de donzelles descendents de Miquel Geli de Cruïlles, 18 agost 1590. G-84 f. 181v-183
El vicari general confereix en virtut de sentència el benefici de l’Esperança de Sant Feliu de Guíxols a Benet Cabanyes i de Boera, clergue, 23 agost 1590. G-84 f. 183
Dispensa d’irregularitat a favor de Bernat Rovira, clergue de Begudà, per haver actuat com a notari reial en causes criminals, 25 agost 1590. G-84 f. 184
El vicari general confereix en virtut de sentència a Jaume Torrent el benefici del Corpus de Sant Vicenç de Besalú, 3 setembre 1590. G-84 f. 185v
Execució de lletres papals que confereixen a Segimon Cols el benefici de Santa Maria d’Olot, 14 setembre 1590. G-84 f. 186v
Dispensa matrimonial a favor de Joan Passapera i Eulàlia Garriga, de Lloret, 5 setembre 1590. G-84 f. 189v
Jaume Garbí fa procura a Francesc Planes, prevere resident a Roma, 20 setembre 1590. G-84 f. 191
Joan Coll pren possessió de la sagristia de Batet, 17 juliol 1590. G-84 f. 193
Definició de la marmessoria de Jaume Balluí, beneficiat de Castelló, que havia fundat una causapia per dotar donzelles, 23 agost 1591. G-85 f. 2-26
Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de les Planes, permutada per Guerau Mas, a Francesc des Prats, 27 setembre 1590, Cf. núm. 2498. G-85 f. 32
Execució de lletres papals que confereixen a Guerau Mas, beneficiat d’Hostalric, el personat que obtenia Francesc des Prats, 3 octubre 1590. G-85 f. 35
Magí Bosch, beneficiat de Sant Pere de Galligants, fa procura a Francesc Planes, prevere resident a Roma, 28 setembre 1590. G-85 f. 38
El vicari general confereix en virtut de sentència a Ponç Berga, prevere, el benefici de Sant Pere de Sant Esteve de Bas, 1 setembre 1590. G-85 f. 40
El procurador del bisbe intima citació a Antoni Madir, ferrer de la Bisbal, que ha intentat prendre el càrrec de batlle reial de la vila, 8 octubre 1590. G-85 f. 41
Execució de lletres del nunci que confereixen el diaconil de Santa Pau a Josep Closells, clergue d’Olot, 15 octubre 1590. G-85 f. 44
El vicari general confereix en virtut de sentència a Jeroni Bassols el benefici de l’Esperit Sant d’Olot, 12 octubre 1590. G-85 f. 46
Concòrdia (TC) sobre entonar al cor els diumenges i tocar les campanes a Blanes, 12 octubre 1590. G-85 f. 47-48
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Joan d’Ullastret a Pere Pujol, clergue de Fontcoberta, 18 octubre 1590. G-85 f. 48
Testimonial de la taxa del benefici de Sant Andreu d’Ullà. G-85 f. 52

Gabriel Frigola, clergue de Navata, institueix un personat a aplicar al benefici de l’Esperit Sant de la capella de Sant Antoni de Navata, 20 setembre 1590. G-85 f. 52v-54

Jaume Vidal, clergue de Tossa, institueix un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles descencents de Salvador Vidal del Mas, pare seu, 9 octubre 1590. G-85 f. 54-55

Joan Torres, de Santa Coloma de Farners, institueix un personat a convertir en benefici de Sant Salvi a la parroquial de Castanyet, 20 octubre 1590. G-85 f. 56v-58v
Antic Morell, rector de Vallcanera, funda un personat a convertir en dos corns d’altar a la Seu, 27 octubre 1590. G-85 f. 58v-60v
Antic Onofre Steldat, sagristà de Sant Gregori, cabreva a Jaume d’Agullana, ardiaca major, una casa que té a Sant Gregori, 28 agost 1590. G-85 f. 63

Antiga Simon, de Verges, presenta Antic Garau, canonge de la Seu, per al benefici de Sant Brauget de Monells, vacant per òbit de Joan Marcet, 9 novembre 1590. G-85 f. 64

Benet Cabanyes, clergue de Sant Feliu de Guíxols, fa procura a Francesc Planes, prevere, per resignar a la cúria romana, 1 desembre 1590. G-85 f. 65v
Miquel Rabiol, beneficiat de Sant Pere a Llançà, fa semblant procura, 1 desembre 1590. G-85 f. 66v

Miquel Rabiol, prevere natural de Sant Iscle, funda un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles descendents de Miquel Rabiol, pare seu, 1 desembre 1590. G-85 f. 67-68v

Execució de lletres papals que confereixen la sagristia de Sant Pere de Rodes, resignada per Pere Ravell, a Pau Garau, monjo del monestir, 3 desembre 1590. G-85 f. 69

Antoni Blanxer, prevere natural de Corçà, funda un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles descendents de Narcísa Campaneta, esposa d’Antoni 
Campaneta, de Corçà, 7 desembre 1590. G-85 f. 70v-71v

Jeroni Peraseca, clergue, transfereix un personat fundat per Pere Moles a Ponç Berga, sagristà de Santa Maria de Castelló, 10 desembre 1590. G-85 f. 72
El vicari general confereix el benefici de Sant Pere d’Olot, vacant per òbit de Segimon Feu, a Aldric Cassador, clergue de Barcelona, 8 desembre 1590. G-85 f. 73
El vicari general confereix la rectoria de Sant Feliu de Buixalleu, vacant per òbit d’Antoni Solés, a Francesc Teixidor, 14 desembre 1590. G-85 f. 74
El capítol de la Seu dispensa Joan Piferrer de l’estatut militar, 5 gener 1591. G-85 f. 75



Antoni Barolesch, domer de Llorà, funda un personat (document no transcrit). G-85 f. 76

Agustí Resclosa, prevere de Torroella de Montgrí, funda un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles del mas Resclosa de Torroella, 23 gener 1591. G-85 f. 77v-78v

El vicari general confereix en virtut de sentència a Antoni Fèlix, clergue, el benefici de Sant Genís de Torroella de Montgrí, 26 gener 1591. G-85 f. 79
Miquel Martorell, clergue de Casavells, funda un personat a convertir en una missa setmanal a celebrar a Casavells, 23 gener 1591. G-85 f. 80-81v
Rafael Berga, pagès de Sant Privat, constitueix un patrimoni a favor del seu fill Ponç Berga (document no transcrit). G-85 f. 82

Pere Camps, procurador de les Ànimes, consigna un censal llegat per Càndida Fuster, viuda de Blanes, al benefici del Sant Sepulcre de Blanes, 11 febrer 1591. G-85 f. 83

El vicari general confereix en viortut de sentència a Miquel Guixeres, prevere de Vilabertran, el benefici de Santa Anna de Sant Llorenç de la Muga, vacant per òbit de 
Miquel Vilarroja, 28 febrer 1591. G-85 f. 84v

Execució de lletres del nunci que confereixen a Joan Salavardenya, clergue, el benefici de Santa Maria de Puigpardines, 28 febrer 1591. G-85 f. 85v

Caterina Llogaia, viuda de Pere Llogaia, mercader de Pals, funda un benefici a invocació de la Mare de Déu del Roser a la parroquial de Pals, 8 febrer 1591. G-85 f. 88-90v

Execució de lletres del nunci que confereixen a Rafael Gironella, clergue de Sant Joan de les Abadesses, el benefici de la Trinitat de Batet, 6 abril 1591. G-85 f. 91
El vicari general confereix el benefici de Sant Andreu i Mateu d’Olot en virtut de sentència a Damià Marunys, clergue d’Olot, 6 abril 1591. G-85 f. 93
El vicari general, com a procurador del bisbe, firma rebut a Joan Graciós àlias Pi, d’Ultramort, de 120 lliures, en concepte de foriscapi per la successió en els béns de 
Sebastià Pi d’Ultramort, que es tenien pel bisbe, 2 març 1591. G-85 f. 94

Dispensa d’irregularitat a favor de Joan Parrinet, prevere d’Olot, per haver perdut un peu, 1 abril 1591. G-85 f. 94v
El bisbe uneix la capellania i el benefici curat de Vilaür, 17 abril 1591. G-85 f. 97
Magdalena Viladevall presenta Bernat Viader, clergue, per al benefici del Roser de Sant Jordi Desvalls, resignat per Miquel Viader, 20 desembre 1590. G-85 f. 98
Montserrat Esteva, pagès de Pujals dels Pagesos, presenta Pere Ameri Guillana, rector de Brunyola, per al benefici de Santa Maria de Sant Andreu de Terri, vacant per òbit 
de Pere Pagès,15 desembre 1590. G-85 f. 99v

El bisbe aprova a Miquel Janoher, prevere de la Bisbal, els comptes de la seva procura, 17 abril 1591. G-85 f. 100
El bisbe aprova a Pere Camps, procurador de les Ànimes, els seus comptes, 17 abril 1591. G-85 f. 101
Certificació de partida del llibre de la Quarta. G-85 f. 102
El vicari general aprova els comptes que es resumeixen, de l’Almoina del Pa de la Seu durant el 1590, 12 abril 1591. G-85 f. 102v-104
Jaume Arquer, beneficiat de Santa Maria del Mar de Barcelona, pren possessió del benefici de Sant Antoni de Sant Pol de Mar, 18 gener 1591. G-85 f. 104
El procurador del bisbe requereix els protectors dels Aniversaris de la Seu que li donin donin ploms de presència del mes d’abril passat, 10 maig 1591. G-85 f. 105
Joan Mir, prevere de Tarragona, pren possessió del benefici de les Onze Mil verges de la Seu, 10 maig 1591. G-85 f. 107v
Joan Mir, dit, pren possessió del priorat de Cervià, 12 maig 1591. G-85 f. 108
Joan Mir, dit, pren possessió del diaconil d’Arenys de Mar, 19 maig 1591. G-85 f. 109

Pere Camps, procurador de les Ànimes, consigna uns censals de la marmessoria de Pere Colom, prevere, al benefici de Santa Maria de Sant Iscle d’Empordà, 12 maig 1591. G-85 f. 110

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de l’Esperança de Sant Feliu de Guíxols a Llorenç Llausàs, 25 abril 1591. G-85 f. 112
Dispensa d’irregularitat a favor de Martirià Jeroni Gostar, prevere de Torroella, per haver batejat un infant que ja havia estat batejat per la llevadora. G-85 f. 116
Dispensa matrimonial a favor de Montserrat Vidal, de Mont-ras, i Caterina Capella, de Llofriu, 11 maig 1591. G-85 f. 117
Altra a favor de Francesc Ballart i Caterina Escofet, de Roses, 15 maig 1591. G-85 f. 119
El vicari general confereix en virtut de sentència el benefici de Santa Helena del Mercadal a Francesc Bellver, clergue, 22 maig 1591. G-85 f. 121

Llorenç Tamarit, sagristà d’Olot, presenta Pere Tarroja (vicari general) per al benefici de Sant Pere, vacant per òbit d’Enric Cassador, clergue, 21 març 1591. G-85 f. 122

Pere Tarroja, prevere, fa procura a Joan Gaspar Cassador per a la cúria romana, 27 maig 1591. G-85 f. 123v



Execució de llicència papal per pescar en diumenge i destinar la tercera part dels ingressos a favor del temple parroquial de Sant Feliu de Guíxols, 30 maig 1591. G-85 f. 125-128v

Pere Garau, proveït pel papa, pren possessió de la rectoria de Fortià, 9 juny 1591. G-85 f. 128v
Simó Ferrer pren possessió de la sagristia d’Albons, 18 juny 1591. G-85 f. 129
Miquel Viader, clergue, resigna el benefici del Roser de Sant Jordi Desvalls, 20 desembre 1590. G-85 f. 130
Domènec Sabater, prevere, fa procura a Francesc Planes, prevere resident a Roma, 5 juny 1591. G-85 f. 130
Execució de lletres papals que confereixen la doma de Viladesens, vacant per òbit de Miquel Gou, a Vicenç Maimó, 17 abril 1591. G-85 f. 131v
Execució de lletres papals que confereixen una canongia de Vilabertran, vacant per òbit de Francesc Estradella, a Baldiri Juany, clergue, 9 juny 1591. G-85 f. 135
Miquel Costa, rector de Rabós, funda un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles del mas Costa de Sant Dalmai, 27 febrer 1591. G-85 f. 139
Pere Ferrarons, prevere natural de Sant Privat, funda un personat a convertir en benefici del Roser de Sant Privat, 18 maig 1591. G-85 f. 141
Guerau Ribot, prevere natural de Calonge, funda un personat a convertir en aniversaris a celebrar a l’església de Calonge, 25 abril 1591. G-85 f. 143
Antoni Espolla, rector de Sant Climent de Peralta, funda un personat a convertir en aniversaris a celebrar a Bordils, 29 abril 1591. G-85 f. 145
Joan Carbó, prevere de Cassà de Pelràs, funda un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles descendents de Baldiri Carbó, pagès de Cassà de Pelràs, i 
Baltasar Feliu àlias Vives, fuster de Bescanó, 7 juny 1591. G-85 f. 147

Miquel Calvó, prevere natural de la Selva de Mar funda un personat a convertir en aniversaris a Torroella de Montgrí, 10 juny 1591. G-85 f. 149
Salvi Sitjar, prevere natural de Corts, funda un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles de les cases Estany de Sant Miquel de Campmajor, Sitjar de 
Falgons i Hostal de l’Estepa de Llers, 8 febrer 1581. G-85 f. 151

Jeroni Vedruna, clergue de les Planes, pren possessió del benefici de Sant Joan de Lladó, 24 juny 1591. G-85 f. 153
Execució de lletres papals que confereixen a Antic Albert, rector de Pineda, el priorat de les Olives, resignat per Martirià Albert, 27 juny 1591. G-85 f. 154
Sentència en la causa entre Joan Orri i Damià Marunys, pel benefici dels sants Andreu i Mateu d’Olot, 6 abril 1591. G-85 f. 158
El vicari general aprova els comptes, que es resumeixen, de la construcció de la nova església de Palafrugell, 5 juny 1591. G-85 f. 159v

Pere Francesc Ramell, clergue, apel·la d’una sentència del vicari general en causa entre ell i els administradors de la capella de Sant Jaume de Campdorà, 6 juny 1591. G-85 f. 161

Antic Taltavull pren possessió de les parròquies unides de Ravós i Sant Andreu de Terri, 10 març 1591. G-85 f. 162
Francesc Bellver, clergue, fa procura a Francesc Planes, prevere resident a Roma, 3 juliol 1591. G-85 f. 163
Jeroni Guerau, clergue natural de Cruïlles, institueix un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles descendents de Miquel Sala, teixidor de Cruïlles, i Miquel 
Coll àlias Saurí, pagès de Sant Jordi Desvalls, 29 juny 1591. G-85 f. 163

Els mulaters de Canet de Mar funden la confraria dels sants Antoni i Eloi, amb estatuts (TC), 30 juny 1591. G-85 f. 165
Pere Saber, domer de Riudarenes, que havia fundat un personat destinat a constituir el benefici del Roser de Riudarenes, cedeix el dret de patronat del mateix a Bernat 
Saber, pagès de Riudarenes, 9 juliol 1591. G-85 f. 167v

Dispensa matrimonial a favor de Joan Sau i Antònia Peyderibera, de Vilallonga, 16 juliol 1591. G-85 f. 170
Altra a favor de Joan Clapés i Maria Vila, de Sant Genís de Palafolls, 5 juny 1591. G-85 f. 171v
Altra a favor de Salvador Clapés i Anna Rovira, de Maçanet, 31 maig 1591. G-85 f. 173v

Execució de lletres del nunci que confereixen a Miquel Faiol, clergue, el benefici de Santa Maria del monestir de Breda, vacant per òbit de Bartomeu Tió, 29 juliol 1591. G-85 f. 175

El vicari general aprova una concòrdia entre els marmessors de Joan Benet Pasqual, notari de Girona, i Miquel Costa, hereu universal seu com a successor de Caterina 
Pasqual, hereva del difunt, 27 juliol 1591. G-85 f. 178

El vicari general aprova un censal de la causapia Canyà de la Bisbal, venut per Joan Marquès del Puig, pagès de Palafrugell, 26 agost 1591. G-85 f. 179
Dispensa d’irregularitat a favor de Pere Oliver, veí de Girona, que desitja esdevenir clergue, havent intervingut en processos criminals, 27 agost 1591. G-85 f. 179v
Joan Vila, prevere que havia estat dominic, presta obediència canònica al vicari general 16 gener 1591. G-85 f. 181
Els marmessors de Segimon Feu, prevere d’Olot, doten el benefici dels sants Segimon, Cosme i Damià a la parroquial d’Olot, 3 setembre 1591. G-85 f. 184-189



Ponç Bonet, procurador de les Animes i causes pies, dota el benefici fundat per Rafael Quirch, pescador de Cadaqués, a invocació de Sant Rafael a l’esmentada parròquia, 
25 agost 1591. G-85 f. 190-192v

Execució de lletres papals que confereixen a Antic Morell la rectoria d’Arbúcies, permutada per Joan Prats, amb el benefici de Sant Salvi de Cladells, un personat i reserva 
de pensió de 40 ducats de 12 reals cada un, 13 setembre 1591. G-85 f. 194

Execució de lletres papals que completen l’anterior permuta. G-85 f. 197
Manuel Bohigas, prevere curat de Sant Feliu de Girona, funda un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles descendents de Joan Coll, de Santa Pau, 14 
setembre 1591. G-85 f. 200-201

El vicari general confereix en virtut de sentència a Jeroni Collferrer el benefici de Santa Maria de Puigpardines, 14 setembre 1591. G-85 f. 203
Jeroni Puigvert permuta la rectoria de Joanetes amb Pere Ferrarons, obtentor d’un personat, 17 setembre 1591. G-85 f. 204v
Narcís Reverter, diaca natural de Sant Climent d’Amer, funda un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles del mas Reverter d’aquest lloc, 20 setembre 
1591. G-85 f. 206

Cristòfor Caselles, rector de Constantins, funda un personat a convertir en aniversaris a celebrar a Constantins, 20 setembre 1591. G-85 f. 208
Dispensa matrimonial a favor d’Antoni Passapera i Leonor Durall, de Lloret, 3 octubre 1591. G-85 f. 210

Bartomeu Torroella, prevere natural de Cruïlles, funda un personat a convertir en aniversari a celebrar a la capella de Sant Fructuós de Pals, 9 octubre 1591. G-85 f. 212

Jaume Pujató, prevere d’Arbúcies, funda un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles descendents de Jaume Pujató, pagès d’Arbúcies, 10 octubre 1591. G-85 f. 214

Sentència del vicari general que adjudica a Francesc Bellver, clergue, el benefici de Santa Helena del Mercadal, 22 maig 1591. G-85 f. 216
Execució de lletres papals que confereixen a Magí Bosch, que ha renunciat la sagristia de Torroella de Montgrí a favor de Pere Bosch, una pensió de 100 lliures sobre la 
mateixa, 13 juliol 1591. G-85 f. 210

El vicari general confereix el benefici dels sants Vicenç i Antoni de Sant Feliu de Girona, vacant per òbit de Cosme Anfós, prevere, a Francesc Cassador, clergue de 
Barcelona, 17 agost 1591. G-85 f. 221v

Sentència del vicari general que adjudica el benefici de Sant Genís de Torroella de Montgrí a Antoni Felip, 26 gener 1591. G-85 f. 222v

El bisbe intima al capítol de la Seu un document de l’auditor papal que modera una inhibició de la causa sobre la font dels Lladoners, 9 setembre 1591, reiterada f 25. G-86 f. 4-6

El bisbe intima al capítol de la Seu una executòria sobre el mateix afer, 9 setembre 1591. G-86 f. 6v-13
El bisbe intima al capítol de la Seu la comdemnació de despeses sobre el referit plet, 9 setembre 1591. G-86 f. 16-23
El bisbe intima al capítol de la Seu silenci perpetu en l’afer d’ajunts per a les causes criminals de canonges, 9 setembre 1591. G-86 f. 28-32
El bisbe intima al capítol silenci perpetu en l’afer de la jurisdicció, 9 setembre 1591. G-86 f. 33-37
Acte de presentació dels anteriors documents al capítol de la Seu, amb la resposta d’aquest, 9 setembre 1591. G-86 f. 39-44
Ponç Juià i Bevià, pagès de Madremanya, consenteix a la resignació del benefici de Sant Miquel de Bordils per part de Benet Toll, 13 setembre 1591. G-86 f. 45
El bisbe intima la convocatòria del concili provincial, 16 octubre 1591. G-86 f. 50-56
Dispensa matrimonial a favor de Pere Desbach i Albinia de Cartellà, 27 octubre 1591. G-86 f. 56
Els examinadors sinodals aproven Genís Badia, prevere de Cervià, per a la doma d’Aiguaviva, 29 octubre 1591. G-86 f. 63
El capítol de la Seu confereix la canongia vacant per òbit de Gabriel Navet a Joan Piferrer i Balla, 6 novembre 1591. G-86 f. 63

Execució de lletres papals que confereixen la infermeria del monestir d’Amer, vacant per òbit de Bartomeu Sala, a Climent Quer, monjo, 6 novembre 1591. G-86 f. 64v

Execució de lletres papals que confereixen la sagristia de Vilabertran, vacant per òbit de Joan Abril, a Francesc Agustí, canonge d’Ullà, 11 novembre 1591. G-86 f. 68

Dispensa matrimonial a favor de Leandre de Margarit i Jerònima de Biure, 9 octubre 1591. G-86 f. 71

Execució de lletres papals que confereixen a Miquel Oliva, clergue de Blanes, el benefici de Sant Miquel de Blanes, vacant per òbit de Joan Figueres, 7 novembre 1591. G-86 f. 73



Miquel Bramon pren possessió de la rectoria de Pau, 5 març 1592, reiterat f 183. G-86 f. 75v
Bartomeu Quera, diaca, pren possessió de la rectoria de Beuda, 17 novembre 1591. G-86 f. 76
El capítol de la Seu reconeix a Jeroni Balla, paborde de l’Almoina del pa, que té el primer torn per conferir la canongia vacant per òbit de Gabriel Navet, el qual la confereix 
a Joan Piferrer i Balla, sots-diaca, 6 novembre 1501. G-86 f. 78

El capítol de la Seu dispensa Sebastià Balla, clergue de Parlavà, de l’estatut sobre pluralitat de beneficis, 6 novembre 1591. G-86 f. 78v
Jaume Felip Gibert pren possessió per procurador de la rectoria de Lloret, 10 novembre 1591. G-86 f. 79
Francesc Cassador, clergue, pren possessió del benefici de Santa Caterina de la Seu, 12 novembre 1591. G-86 f. 80
El capítol de la Seu dispensa Jaume Cassador, clergue, de pluralitat de beneficis, 9 novembre 1591. G-86 f. 80v
El capítol de la Seu dispensa Antoni Vivet, clergue, de pluralitat de beneficis, 13 novembre 1591. G-86 f. 81
Còpia vidimus de sentència arbitral entre els canonges i els beneficiats de la Seu. G-86 f. 82-85
El capítol de la Seu dispensa Jeroni Puig, clergue de Maçanet de la Selva, de l’estatut sobre pluralitat de beneficis, 9 novembre 1591. G-86 f. 85
Hom publica que Guillem Ramon Espuny ha llegat un personat a Jaume Joan Espuny, 3 novembre 1591. G-86 f. 85v
Còpia vidimus de privilegi concedit als beneficiats de la Seu, de poder reunir-se, 1552. G-86 f. 87
Còpia vidimus de privilegi concedit als beneficiats de la Seu, de poder tenir arca i segell, 1554. G-86 f. 88
Còpi vidimus de privilegi concedit als beneficiats de la Seu de poder portar armussa ornada amb tafetà negre, 1553. G-86 f. 90
Còpia vidimus de sentència arbitral a favor dels beneficiats de la Seu. G-86 f. 94-99v
Jaume Albert, pagès d’Ordis, presenta Antoni Feliu Casamor, domer de Borrassà, per al benefici de Santa Maria de Sant Miquel de Fluvià, vacant per òbit de Domènec 
Sabater, 12 novembre 1591. G-86 f. 100

Agustí Resclosa pren possessió del benefici de Sant Jaume de Torroella de Montgrí, 25 gener 1591. G-86 f. 101
Dispensa matrimonial a favor de Montserrat Ferrer i Leonor Mallol, de la Selva de Mar, 20 novembre 1591. G-86 f. 102
Execució de lletres papals que confereixen un benefici porcioner de Sant Miquel de Cruïlles, vacant per òbit de Miquel Lloberes, a Jaume Frigola, clergue, 23 novembre 
1591. G-86 f. 104

El bisbe aprova certs capítols (TC) presentats per la universitat dels homes de la Bisbal, 21 novembre 1591. G-86 f. 107-109v
Dispensa matrimonial a favor de Montserrat Calvó i Jerònima Molins, de Santa Coloma de Farners, 5 desembre 1591. G-86 f. 110
Execució de citació del tribunal eclesiàstic de Tarragona contra els obrers de Campdorà, 2 desembre 1591. G-86 f. 113

Acte d’ordre de lliurar certs documents en causa entre Joan Anfós, cabiscol de Sant Feliu de Girona i Antoni Pagès i Antoni Vivet, clergue, 28 novembre 1591. G-86 f. 113v

Execució de lletres papals que confereixen l’almoineria de Sant Pere de Rodes, vacant per òbit de Pere Millars, a Pere Papi, 16 novembre 1591. G-86 f. 116

Pere Negre, rector de la Pera, institueix un personat a convertir en almoina a distribuir a les portes de l’església de la Pera el dia de Difunts, 3 octubre 1591. G-86 f. 120

Execució de lletres papals que confereixen la doma de Borrassà, resignada per Francesc des Prats, a Onofre Calm, 4 gener 1592. G-86 f. 122
Execució de lletres papals que confereixen a Jeroni Vivet, clergue de Girona, el benefici de Sant Justí de la Seu de Vic, vacant per òbit de Miquel Granollachs, 13 desembre 
1591, amb breu de la cambra papal, f 129v. G-86 f. 125

Sentència que confereix a Pere Pasqual el benefici del Roser de Blanes, 13 abril 1590. G-86 f. 132v
Dispensa matrimonial a favor de Joan Peraseca i Leonor Falcó, de Castelló d’Empúries, 31 desembre 1591. G-86 f. 135
Execució de lletres del nunci Millini que confereixen el benefici de Sant Miquel del monestir de Breda, vacant per òbit d’Antoni Talleda a Miquel Àngel Garau de la Gleva, 
clergue, 4 gener 1592. G-86 f. 138

Salvi Blavia, fiscal de la cúria, fa procura a Lluís Busquets, notari de Tarragona, 10 gener 1592. G-86 f. 140
Pere Camps, procurador de les Ànimes i causes pies, institueix el benefici dotat per Anna de Requesens, Campllong i de Montanyans, filla de Jaume Honorat d’Horta i de 
Montanyans, sota invocació de Santa Anna a l’església de Púbol, (document parcialment transcrit). G-86 f. 141v-143

Dispensa matrimonial a favor de Joan Dolcet i Caterina Puig, de Sant Feliu de Guíxols, 11 gener 1592. G-86 f. 145



Jaume Ventallols, abans franciscà i actualment canonge de Santa Maria de Besalú, enregistra la concessió papal de secularització. G-86 f. 147
Execució de lletres del nunci que confereixen la mongia de Vilallonga, vacant per òbit de Baldiri Gironès, a Damià Caldes, clergue, 21 febrer 1592. G-86 f. 151
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Cristòfol de la Seu de Barcelona, vacant per òbit de Joan Jover, a Joan Borrell, clergue de Blanes, 20 gener 
1592. G-86 f. 154

Execució de lletres d’entredit i suspensió “a divinis” contra el capítol i canonges de la Seu, 22 febrer 1592. G-86 f. 163
El fiscal del bisbe publica una sentència de l’auditor papal sobre la causa de la font dels Lladoners, 23 febrer 1592, amb informe dels nuncis que posaren els cartells a les 
portes de la catedral, f 169. G-86 f. 164-168

Els marmessors de Miquel Caselles, rector de Segueró, funden una missa d’estaca a la capella de Santa Maria del Collell, 16 febrer 1592. G-86 f. 169v

Rafael Ferrussola, prevere d’Olot, funda el benefici de Sant Rafael a la capella de Sant Sebastià, de la parroquial d’Olot, dotat amb 1.600 lliures, 28 febrer 1592. G-86 f. 173-181

Montserrat Caner, clergue de Torrent, funda un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles del mas Caner de Torrent, 2 març 1582. G-86 f. 180-181

Bartomeu Estanyol, prevere, desisteix d’una causa que tenia amb Pere Moner, secretari del bisbe, sobre el sots-diaconil de Sant Esteve de Banyoles, 6 març 1592. G-86 f. 182

Miquel Bramon pren possessió de la rectoria de Pau (reiteració del núm. 2686). G-86 f. 183
El procurador d’Alexandre Pasqual, prevere resident a Roma, intima a Miquel Costa, canonge de la Seu, la notícia d’haver estat proveït del benefici de la Santa Creu i 
Magdalena de Figueres, 31 març 1592. G-86 f. 183v

El vicari general aprova la institució de personat feta per Bartomeu Costa, prevere d’Olot, en 1550, a convertir en causapia a favor del rector del Sallent, 12 març 1592. G-86 f. 187

Execució de lletres del nunci que confereixen la mongia de Beget a Alemany Bosch, clergue, 24 març 1592. G-86 f. 190
Execució de lletres del nunci que confereixen el diaconil de Maçanet de la Selva a Llàtzer Gardeny, clergue, 26 març 1591(!). G-86 f. 193

Montserrat Betge, sagristà de Figueres, presenta Damià Andreu, prevere, per al benefici de Sant Joan de Figueres, vacant per òbit de Joan Vilar, 4 abril 1592. G-86 f. 194v

El vicari general confereix en virtut de sentència a Miquel Costa, canonge de la Seu, el benefici de la Santa Creu i Magdalena de Figueres, 31 març 1592; la sentència, f 6v. G-87 f. 3

Dispensa matrimonial a favor de Montserrat Monràs i Leonor Roura, de Blanes, 3 abril 1592. G-87 f. 4
Pere Jordi, clergue de Barcelona, pren possessió del benefici de la Santa Creu de Sant Feliu de Girona, 21 març 1592. G-87 f. 6
Els marmessors de Baldiri Plandiura, prevere, institueixen misses d’estaca a la parroquial d’Argelaguer, 8 abril 1592. G-87 f. 8v
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Vicenç de la porteria de la Seu, vacant per òbit de Salvi Calabuig, a Llorenç Espígol, beneficiat d’Amer, 17 
abril 1592; la possessió, f 13. G-87 f. 10

Francesc Estrúç i Novell, clergue de Girona, funda un personat, a convertir en benefici de Santa Maria de Taialà, 20 abril 1592. G-87 f. 14-16
Antoni Reig, mercader de Sant Feliu de Guíxols, funda un benefici a invocació dels sants Pere i Antoni a la parroquial de Sant Feliu, 23 abril 1592. G-87 f. 16-18
El capítol de la Seu dispensa de l’estatut Approbantes Antoni Trullàs, beneficiat de Sant Feliu de Girona, 28 abril 1592. G-87 f. 19
El vicari general uneix la rectoria de Sant Tou de Jou amb la doma de Cabirol de Montagut, 28 abril 1592. G-87 f. 19v-20
Montserrat Jacas, prevere de Torroella de Montgrí, institueix un personat a convertir en aniversari a celebrar a Torroella, 29 abril 1592. G-87 f. 21-23
Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de Santa Maria de Camprodon a Jaume Grau, 12 maig 1592. G-87 f. 23
Martirià Carbonell, prevere de Banyoles, institueix un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles descendents de Marianna Carbonell, esposa de Sebastià 
Campdorà, paraire de Banyoles, 15 maig 1592. G-87 f. 25-27

Certificació adreçada a l’arquebisbe de Tarragona de col·lacions de beneficis i altres actes fets per l’ordinari de Girona al monestir de Sant Miquel de Fluvià. G-87 f. 27

El vicari general defineix els comptes de la construcció de l’església parroquial de Palafrugell, 27 maig 1592. G-87 f. 29v-30v
Francesc Bofill, clergue de Figueres, funda un personat, 6 juny 1592. G-87 f. 30v
Miquel Salvador, rector de Reminyó, institueix un personat a convertir en aniversaris a celebrar a Calella, 16 juny 1592. G-87 f. 32v-34



Antoni Aulet, prevere natural d’Anglès, funda un personat a convertir en benefici de Sant Antoni a Calella 17 juny 1592. G-87 f. 34-36
Damià Aldrich, prevere, fill de Joan Aldrich, pagès de Sant Cebrià de Lledó, funda el benefici del Roser a la Pera, de patronat familiar, 30 juny 1592. G-87 f. 36-39v
Miquel des Bach, canonge de la Seu, fa professió de fe, 4 juliol 1592. G-87 f. 40
Execució de lletres del nunci que confereixen a Narcís Vaguer, clergue, el diaconil de Verges, 30 juny 1592. G-87 f. 43

Pere Tarroja permuta la rectoria d’Arenys de Munt i de Mar amb Josep Busquets, obtentor d’una canongia i del benefici de Sant Miquel de la Seu, 10 juliol 1592. G-87 f. 46

Pere Camps, procurador de les Ànimes i causes pies, consigna un censal de 6 lliures a l’administració de la Salve Regina de la Seu, llegat per Antoni Massot, canonge de la 
Seu, 6 juliol 1592. G-87 f. 49

Dispensa matrimonial a favor de Joan Antic Andreu, pagès de Canet de Mar, i Joana Paula Gibert, d’Arenys de Mar, 10 juliol 1592. G-87 f. 50v
Altra a favor de Jaume Llobet i Francesca Galter, de Celrà (no transcrita). G-87 f. 52
Execució de lletres papals que confereixen el diaconil de Mieres, vacant per òbit de Miquel Lluís, a Guerau Vehí, 29 juliol 1592. G-87 f. 53v
Concessió papal de jubileu a la capella del Roser de Llagostera, 30 juliol 1592. G-87 f. 56-57
Pere Silvestre pren possessió de la doma de Mont-ras, 30 agost 1592. G-87 f. 57
Francesc Bellver, clergue, fa procura a Francesc Planes, prevere resident a Roma, pel benefici de Santa Helena del Mercadal, 10 agost 1592. G-87 f. 58

Execució de lletres papals que confereixen la cambreria del monestir de Roses, vacant per òbit de Pere Roig, a Esteve Palau, monjo del mateix monestir, 22 agost 1592. G-87 f. 60

El vicari general aprova la institució del benefici fundat per Baldiri Bisbe, beneficiat de la Seu, a la parroquial de Riudellots de la Selva, a invocació de Sant Miquel, 31 agost 
1592. G-87 f. 63-65v

Sentència del vicari general en causa de l’administració de la Salve Regina de la Seu contra Miquel des Pi, llibreter de Girona, sobre pensions de censal, 6 juliol 1592. G-87 f. 66

Execució de lletres papals que confereixen la piateria de Sant Pere de Besalú, vacant per òbit d’Antoni Coll, a Montserrat Berta, monjo de Serrateix, 26 setembre 1592. G-87 f. 67

Cosme Fàbrega àlias Ferrer, pagès de Serinyà, presenta Pere Blanch, prevere, per al benefici de Santa Maria de Serinyà, vacant per òbit de Pere Brocà, 14 setembre 1592. G-87 f. 71

Guerau de Santmartí, ardiaca de Besalú, presenta Joan Julià, prevere, per al benefici dels sants Andreu i Restitut de la Seu, vacant per òbit de Narcís Borrull, 17 setembre 
1592. G-87 f. 73

Sentència del vicari general Antic Garau en causa entre la comunitat de beneficiats de la catedral i Antic Vidal, procurador de la mateixa, sobre la disminució del valor dels 
ploms, 9 setembre 1592. G-87 f. 74-78v

El vicari general confereix en virtut de sentència a Guillem Terrada, prevere, el benefici de Sant Antoni de l’església del Tura d’Olot, 29 setembre 1592. G-87 f. 82
Jeroni Balla, paborde de l’Almoina del Pa de la Seu estableix el mas Simon de Gaüses, que havia romàs deshabitat, a Antiga Vidal, viuda de Girona, a cens de 5 sous, 1 
octubre 1592. G-87 f. 83

Els marmessors de Pere Closa, domer de Mont-ras, funden una missa mensual a celebrar a Mont-ras, 6 octubre 1592. G-87 f. 87
Els marmessors de Pere Closa, domer de Mont-ras, funden un aniversari a celebrar a Vall·llobrega, 5 octubre 1592. G-87 f. 88
Antoni Pla, que havia fundat el benefici del Roser de Palafrugell, estableix que el poden posseïr persones de casa Antic Pagès àlias Salvany, pagès de Torroella de Montgrí, 
i també de casa Plana de Vilardell, de Palafrugell, 5 octubre 1592. G-87 f. 89v

Jaume Prim, pagès de Bordils, presenta el seu fill Jaume Prim, clergue, per al benefici dels sants Pere, Pau i Anna de la Seu, vacant per òbit de Baldiri Bisbe, 2 octubre 
1592. G-87 f. 91

Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici porcioner de Sant Jaume i la Creu de Sant Esteve de Banyoles a Galceran Pujol, clergue, 21 novembre 1592. G-87 f. 91v

El vicari general confereix en virtut de sentència a Gaspar Sans el benefici de Sant Jaume de la Seu, vacant per òbit de Narcís Barril, 7 octubre 1592. G-87 f. 95
El capítol de la Seu dispensa en Burgués de l’estatut militar, 12 octubre 1592 (no transcrit). G-87 f. 96
Informació rebuda sobre l’observança del motu proprio de Sixte V sobre portar sotana i tonsura per part de Rafael Villarac, 29 octubre 1592. G-87 f. 97



Els marmessors de Baldiri Bisbe, prevere, consignen censals per al benefici de Sant Miquel de Riudellots de la Selva, 16 desembre 1592. G-87 f. 98v
Els marmessors de Nicolau Mir, pagès de Sant Gregori, lliuren certs censals a l’administració dels aniversaris d’aquesta parròquia, 19 setembre 1592. G-87 f. 105-107
Jeroni Vivet, clergue, fa procura a Francesc Planes, prevere resident a Roma, 9 novembre 1592. G-87 f. 108
Baldiri Comalats, prevere de Vilademires, pren possessió de la sagristia de Mieres, 12 novembre 1592. G-87 f. 108v
Els marmessors de Narcís Salavardenya pagès d’Aiguaviva, doten un trentenari i dos aniversaris a Aiguaviva, (document parcialment transcrit). G-87 f. 109
Testament de Joan Gispert, beneficiat de la Seu, 6 novembre 1592. G-87 f. 111
Execució de lletres del nunci que confereixen a Salvador Tomàs el benefici de Sant Nicolau de Vilanova de la Muga, 31 octubre 1592. G-87 f. 113
El vicari general aprova la venda d’un hort i pati situat a Blanes, prop de l’hort de la rectoria, 20 novembre 1592. G-87 f. 116
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Just de la Seu de Vic a Francesc Vivet, 27 novembre 1592. G-87 f. 116v
Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de Santa Maria de Corçà a Francesc Bellver, 24 novembre 1592. G-87 f. 122v
Execució de lletres del nunci que confereixen el diaconil de Fenals a Antoni Serra, 4 desembre 1592. G-87 f. 124v
Guerau Petxodral (Peigoldral), prevere natural de Sant Front, bisbat de “Gen” a França, funda el benefici del Roser a Arenys de Mar, 10 desembre 1592. G-87  26v-128 i 139-1
Certificació vidimus de donació del dret de patronat del benefici de Sant Joan d’Ullastret, feta per Juan Alfonso de Castellbisbal, marquès de Briatici a Miquel d’Oms; altra 
còpia, entre els ff 138 i 139. G-87 f. 129

El vicari general aprova una venda feta per al benefici dels sants Maria i Miquel de la parroquial d’Olot, 19 desembre 1592. G-87 f. 132v
Dispensa matrimonial a favor de Ponç Mauri, de Calonge, i Margarida Vallmanya, 8 gener 1593. G-87 f. 133v
Bernat Torres pren possessió de la rectoria de Sant Jordi Desvalls, 13 gener 1593. G-87 f. 136
Antic Bou pren possessió de la rectoria de Medinyà, 13 gener 1593. G-87 f. 136v
Bartomeu Burgués, canonge de la Seu, fa professió de fe, 16 gener 1593. G-87 f. 137
El capítol de la Seu dispensa Enric Samsó de l’estatut militar (no transcrit). G-87 f. 138
Els marmessors d’Antic Bramon, domer de Garriguella, funden el benefici del Roser d’aquesta parròquia, 28 desembre 1592. G-87 f. 140-143
Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de Santa Maria de Bordils a Antoni Reig, 25 gener 1593. G-87 f. 145
Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici Santa Magdalena del monestir de Camprodon a Nicolau Terés, clergue de Barcelona, 25 febrer 1593; la possessió, 
f 149. G-87 f. 147

Miquel Rabiol, prevere de Sant Iscle d’Empordà, consigna un censal a un personat que té fundat, 27 gener 1593. G-87 f. 149v

Execució de lletres papals que commuten l’almoina que havia de distribuir el beneficiat de les Puelles de Girona en almoina a les clarisses i a l’hospital, 23 gener 1593. G-87 f. 151

Publicació de lletres d’excomunió donades pel bisbe d’Elna contra Pedro de Alvarado, sergent major del castell de Perpinyà, que casà amb Violant Raset al territori 
exempte del monestir d’Arles de Rosselló, 11 febrer 1593. G-87 f. 153

El bisbe Jaume Cassador institueix sis corns d’altar a la Seu, dotats amb 540 lliures, 17 març 1593. G-87 f. 154
Execució de lletres del nunci que confereixen a Montserrat Carreres el diaconil de Riudellots de la Creu, 3 març 1593. G-87 f. 156
Execució de lletres papals que confereixen el benefici dels sants Andreu i Restitut de la Seu, vacant per òbit de Narcís Barril a Joan Julià, obtentor del benefici de la capella 
del sagristà major de la Seu, 15 març 1593. G-87 f. 159

Execució de lletres papals que confereixen la doma de Castell d’Empordà, vacant per òbit d’Antoni Pagès, a Antoni Garau, 17 març 1593. G-87 f. 162

El vicari general institueix amb béns deixats per Pere Fayola, prevere de Fontcoberta, un aniversari i una missa matinal en aquesta parròquia, 15 març 1593. G-87 f. 164v-167

El vicari general, atesa la mort de certs marmessors de Pere Maig, mariner de Lloret, subroga en la marmessoria Jaume Felip Gibert, rector, Pere Alberti donzell i 
Bartomeu Bernis, mariner, 18 març 1593. G-87 f. 168

Dispensa matrimoniual a favor de Francisco de Lanuza i Elisabet de Vilarig i Cruïlles. G-87 f. 168v



El vicari general, atesa la mort de certs marmessors de Magdalena, viuda de Miquel Guilla àlias Padró, de Domeny, i, en primeres núpcies, de Miquel Mateu, paraire de 
Sant Miquel de Fluvià, que ja havien estat subrogats, tal com consta en el llibre de subrogacions, subroga en la marmessoria Jaume Mundó i Pere Galí, 19 maig 1593.

G-87 f. 170

Jeroni Alrà i Casanoves presenta Pau Casanovas, fill seu, per al benefici de Sant Miquel de la Seu fundat per Miquel Alrà, vacant per òbit de Jeroni Ballia, 19 març 1593. G-87 f. 170v

El vicari general defineix la marmessoria d’Antoni Vicens, pagès d’Ullà, per 361 lliures d’ingressos, 22 març 1593. G-87 f. 171v
Els marmessors d’Antoni Vicens, d’Ullà, funden aniversaris i misses d’estaca a Ullà, 22 març 1593. G-87 f. 172v i 175
El vicari general concedeix llicència a Antoni Caixa, mariner de Tossa, per construir una capella sota invocació de la Mare de Déu del Socors a l’indret del Camp de la Creu, 
prop del portal de la vila, 22 març 1593. G-87 f. 177

Els marmessors de Damià Prats, rector de Marenyà, consignen un censal a Anna Saguer, de la Tallada, en concepte de dot, 29 març 1593. G-87 f. 177v
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Martirià, o de la Santa Creu i Jaume del monestir de Banyoles a Joan Juany, 29 març 1593. G-87 f. 180
Sebastià Balla pren possessió del benefici de Sant Joan Baptista de la Seu, 31 març 1593. G-87 f. 183
Dispensa matrimonial a favor de Miquel Real, donzell de Girona, i Estefania Ferrer i Bas, 2 març 1593. G-87 f. 183v
Execució de lletres papals que confereixen a Francesc Ferran, rector de Sant Miquel de Cardona, el priorat agustinià de l’Om, vacant per òbit de Marian Sorribes, 9 abril 
1593. G-87 f. 185

Dispensa d’irregularitat a favor de Narcís Terrades, monjo de Sant Pere de Galligants, per haver-se fet ordenar sense llicència, 30 octubre 1593. G-87 f. 188
Joan Castelló pren possessió de la rectoria de Riumors, 9 abril 1593. G-87 f. 191
Violant de Vilanova, veïna de Perpinyà, rep absolució de censures incorregudes per haver casat amb Pedro de Alvarado Arredondo, sergent major, sense observar la forma 
canònica, 6 abril 1592. G-88 f. 3

Miquel Mercer, clergue, pren possessió del benefici dels sants Pere, Pau i Anna de la Seu, 11 abril 1593. G-88 f. 5v
Antoni Pere Valentí, clergue de Palamós, insta la col·lació del benefici de Sant Salvador de Sant Feliu de Girona, a presentació de Francesc de Vila-seca i Castelló, 11 abril 
1593. G-88 f. 7

Bernat Pons, clergue de Girona, renuncia els seus drets sobre el benefici de Santa Magdalena de Santa Maria del Mar (Barcelona), 6 abril 1593. G-88 f. 7v

Jaume Ferrer, prevere de Barcelona, pren possessió del benefici sotsdiaconil de la Seu de Girona, vacant per òbit de Guillem Espuny, canonge de Barcelona, 13 abril 1593. G-88 f. 8

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Joan de Figueres a Damià Andreu, 23 abril 1593, prevere. G-88 f. 9
El capítol de la Seu dispensa Sebastià Jonama de l’estatut militar i de l’estatut Approbantes, 26 abril 1593. G-88 f. 13
Francesc Planes, prevere, pren possessió del benefici de Sant Miquel de la parròquia de Pineda, 14 abril 1593. G-88 f. 14
El vicari general confereix en virtut de sentència a Pau Casanoves el benefici de Sant Miquel de la Seu, 19 abril 1593. G-88 f. 15

Citació de Miquel Ballaró, monjo de Banyoles, que havia obtingut del papa el priorat de Palera després que l’abat li conferís la infermeria del seu monestir, 3 maig 1593. G-88 f. 16

Dispensa matrimonial a favor de Bartomeu Masmitjà i Anna Colomer, de Girona, 3 maig 1593. G-88 f. 21
El capítol de la Seu dispensa Francesc Bellver, clergue, de l’estatut Approbantes, 10 maig 1583. G-88 f. 23
El vicari general aprova una concòrdia que no es transcriu, entre els administradors de l’hospital d’Argelaguer i Maciana Mas, viuda d’Antoni Mas, del dit lloc, 13 maig 
1593. G-88 f. 24

Jaume Salvà, prevere natural de Mollet de Peralada, funda el benefici del Roser a la parroquial de Figueres, 13 maig 1593. G-88 f. 24v-27
Testament de Jaume Dedéu, rector de Matajudaica, 15 maig 1593. G-88 f. 28-29
El capítol de la Seu dispensa Paulí Papi, ardiaca de la Selva, de l’estatut Approbantes, 18 maig 1593. G-88 f. 29
Execució de lletres del nunci que confereixen a Guerau Moret, prevere de Barcelona, el benefici de Sant Pau de Vidreres, 20 maig 1593. G-88 f. 30
Jaume Ginesta, prevere, pren possessió de la rectoria de Cervià, 25 maig 1593. G-88 f. 32
Dispensa matrimonial a favor de Rafael Lliurat, de Castelló, i Montserrat Ferrer, 15 maig 1593. G-88 f. 33v



Altra semblant a favor de Guerau Sellés i Anna Morera, de Tossa, 22 juny 1593. G-88 f. 35
El vicari general defineix els comptes de la construcció de la parroquial de Palafrugell, 22 juny 1593. G-88 f. 37
Execució de lletres papals que confereixen la pabordía del monestir de Breda, vacant per òbit de Jaume Roure, a Francesc de Fluvià, 25 juny 1593. G-88 f. 38
Joan Requesens pren possessió de la sagristia de Caldes de Malavella, 24 juny 1593. G-88 f. 42
Concòrdia (TC) entre Francesc Massanet, notari de Torroella de Montgrí i Antoni Massanet Vilella, del mateix lloc, sobre dret de patronat del benefici de Sant Joan de 
Torroella, 26 juny 1593. G-88 f. 42v-43v

Gabriel Brunet pren possessió de la rectoria o sagristia mitjana de Santa Maria de Castelló, 30 juny 1593. G-88 f. 44
Pere Fermí Ramell, prevere natural de la Pera, funda un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles de casa Ramell, 8 juliol 1593. G-88 f. 44v-46v
Execució de lletres papals que confereixen el priorat de Palera a Francesc Ballaró, 7 juliol 1593. G-88 f. 47
El vicari general confereix en virtut de sentència a Paulí Papi, ardiaca de la Selva, el benefici de la Trinitat de Sant Feliu de Girona, vacant per òbit d’Onofre Gorgoll, 6 juliol 
1593. G-88 f. 48

Francesc Teixidor, prevere i rector de Sant Feliu de Buixalleu, institueix un personat a convertir en una missa setmanal a la capella del Roser de l’hospital de Crespià, 29 
juliol 1593. G-88 f. 49v-51v

Dispensa matrimonial a favor de Bernat Ferrer i Clara Masses, de Gaüses, 30 juliol 1593. G-88 f. 52
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de la Santa Creu de la Seu, resignat per Pere Boixeda, a Llàtzer Gardeny, clergue, 5 agost 1593. G-88 f. 54
Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de la confraria de Santa Maria de Camallera a Antoni Colom, clergue, 5 agost 1593. G-88 f. 57
El bisbe fa procura a favor de Jeroni Puigvert, doctor en teologia, per a la visita “ad limina”, 21 agost 1593; l’habitual certificació de la malaltia del prelat, f 70v-72; nota de 
procura a favor d’Antoni Oliu, f 102v; altre a favor de Joan Gabriel Cassador, resident a Roma, f 137. G-88 f. 60

Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de Santa Maria d’Estanyet a Narcís Garau, 18 agost 1593. G-88 f. 62

Francesc Oliveres, canonge de la Seu, prior de Ridaura, marmessor de Rafael Ferrussola, consigna censals al benefici de Sant Rafael d’Olot, 25 agost 1593. G-88 f. 65

El vicari general aprova la cessió feta per Marià Alzina, prevere, al seu pare, Antoni Alzina, sastre de Cervià, dels seus drets hereditaris, 26 agost 1593. G-88 f. 68
El bisbe funda sis corns d’altar a la Seu, 23 agost 1593. G-88 f. 68-70
Certificació de l’edat del prelat que li impedeix la visita ad limina, 21 agost 1593, (cf núm 2866). G-88 f. 70v
Dispensa matrimonial a favor de Mateu Moner i Margarida Pla, 31 agost 1593. G-88 f. 76
Salvi Sitjar, prevere de Romanyà, funda un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles descendents de Pere Ferrer, negociant de Sant Feliu de Guíxols, 30 
agost 1593. G-88 f. 77- 78

Cristòfol Palol pren possessió de la rectoria de Bordils, 24 agost 1593. G-88 f. 79
El capítol de la Seu dispensa Joan de Terrades, clergue, de l’estatut Approbantes, 6 setembre 1593. G-88 f. 80

Concòrdia entre els obrers de Riudellots de la Selva i l’obtentor del benefici de Sant Miquel fundat per Baldiri Bisbe a l’esmentada parròquia, (transcripció incompleta). G-88 f. 80v-81v

Ameri Lluís, teixidor de Mieres, constitueix patrimoni a favor del seu germà, Pere Lluís, clergue, 15 setembre 1593. G-88 f. 82
Execució de lletres papals que concedeixen a les monges clarisses de Girona un subsidi de l’Almoina del pa de la Seu, 10 novembre 1593. G-88 f. 84
Execució de lletres papals que confereixen a Enric Sampsó la pabordia de l’Almoina del pa de la Seu, 18 setembre 1593. G-88 f. 85
El capítol de la Seu dispensa Joan Baptista Corell de l’estatut militar, 23 setembre 1593. G-88 f. 90
Execució de dispensa papal a favor de Lluís Sampsó, clergue fill de monjo prevere de l’orde de Sant Benet i viuda, 4 novembre 1593. G-88 f. 91
Dispensa matrimonial a favor de Cristófor de Prado i Leonor de Senesterra, 123 octubre 1593. G-88 f. 93
El vicari general confereix en virtut de sentència a Joan Quintana, beneficiat de Sant Feliu de Girona, 5 octubre 1593; la sentència, f 95v. G-88 f. 84v
Miquel de Bellsolà, mercader de Girona, institueix una causapia, dotada amb 3.395 lliures, 8 octubre 1593. G-88 f. 97-102
Procura per visita ad limina a favor d’Antoni Oliu, prevere de Sant Feliu de Guíxols, (v. núm. 2866*) 15 octubre 1591. G-88 f. 102v
El vicari general dispensa Antic Bru, domer de Garriguella, de pluralitat de beneficis, 2 setembre 1593. G-88 f. 103



Execució de lletres papals que confereixen a Pere Galceran el diaconil curat d’Anglès, vacant per òbit de Bernat Salitja, 25 octubre 1593. G-88 f. 104

El vicari general aprova una donació de 400 lliures feta per Antoni Resplant, domer de Celrà resident a Ullastret, a Brauget Puig, paraire de Girona, 6 novembre 1593. G-88 f. 106v

Execució de lletres del nunci que confereixen el diaconil de les Planes a Jordi Vedruna, clergue de les Planes, 4 novembre 1593. G-88 f. 107
Bernat Salom, pagès de Riudarenes, presenta Salvi Blavia, beneficiat de la Seu, per al benefici de Santa Maria de Riudarenes, vacant per òbit de Miquel Llorens, 16 
novembre 1593. G-88 f. 109v

Baldiri Fraser, prevere d’Aiguaviva, institueix un personat a convertir en causapia per dotar donzelles de casa Fraser, 19 novembre 1593. G-88 f. 110-113
Ponç Galceran, clergue de Llagostera, institueix un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles de les cases Galceran i Ballell, del veïnat de Mata de 
Llagostera, 23 novembre 1593. G-88 f. 114-115

Pere Balla pren possessió de la rectoria de Domeny, 28 novembre 1593. G-88 f. 116
Dispensa matrimonial a favor de Pau Ferrer i Anna Dalmau, de Cadaqués. G-88 f. 117
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Hilari de Borgonyà, vacant per òbit de Pere Bret, a Miquel des Bach, cabiscol major de la Seu de Girona, 30 
desembre 1593. G-88 f. 118

Execució de lletres papals que confereixen a Segimon Feu, prevere d’Olot, el benefici de Sant Valentí de Beget, vacant per òbit de Miquel Brugués, 21 novembre 1593; la 
possessió, f 126v. G-88 f. 122

Joan Domènec pren possessió de la rectoria de Matajudaica, 7 gener 1594. G-88 f. 127
Dispensa matrimonial a favor de Jaume Clapés, notari de Sant Feliu de Guíxols, i Esperança Capmany, viuda de Miquel Capmany, 12 desembre 1593. G-88 f. 128
Antic Bru pren possessió de la doma de Garriguella, 17 octubre 1593. G-88 f. 129

Execució de lletres papals que confereixen la capellania curada de Sant Feliu de Guíxols, vacant per òbit de Pere Pujol, a Antoni Oliu, prevere del lloc, 7 febrer 1594. G-88 f. 130

Andreu Ballia, prevere de Torroella de Montgrí, institueix un personat a convertir en aniversaris a celebrar a Torroella, 12 gener 1594. G-88 f. 135
El bisbe fa procura de visita ad limina a Joan Gabriel Cassador i Francesc Cassador, clergues residents a Roma i Pere Joan Quintana, prevere, 7 febrer 1594 (cf. núm. 
2866*). G-88 f. 137

Gabriel Terrats pren possessió de la rectoria de Flaçà, 27 febrer 1594. G-88 f. 140
Execució de lletres papals que confereixen una canongia d’Ullà, vacant per trasllat de Francesc Agustí a Vilabertran, a Bernat Benejam. G-88 f. 141
Dispensa matrimonial a favor d’Antoni Massó i Caterina Rocafort, de Viladesens. G-88 f. 144
Altra a favor de Pere Pujades i Esperança Ferrer, de Bellcaire. G-88 f. 145
Altra a favor d’Antoni Teixidor, cirurgià de la Bisbal, i Elisabet Ros. G-88 f. 146
Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de Santa Maria de la confraria de Riudellots de la Selva a Joan de Vega, clergue de Barcelona. G-88 f. 152
Els cónsols de Figueres doten un benefici a invocació de Sant Llorenç a la seva parroquial, 15 març 1594; unió del mateix, f 171-172. G-88 f. 157-159
Execució de lletres papals que concedeixen llicència de pescar el diumenge als homes de Sant Feliu de Guíxols, 1 abril 1594. G-88 f. 160
Montserrada i Joana Serra, germanes de Vidreres, presenten Antoni Noguera, clergue de Caldes de Malavella, per al benefici de Sant Miquel de Vidreres, vacant per òbit 
d’Antoni Pijoan, canonge de la Seu, 19 març 1594. G-88 f. 164

Dispensa d’irregularitat a favor de Miquel Mir, monjo de Sant Pere de Besalú, per ús d’arma blanca, 30 març 1594. G-88 f. 164v
El capítol de la Seu dispensa Guerau de Santmartí de l’estatut militar, 25 març 1594. G-88 f. 167
El capítol de la Seu confereix a Guerau de Santmartí la canongia vacant per òbit d’Antoni Pijoan i Cartellà, 25 març 1594; la professió de fe, f 169v. G-88 f. 168

El bisbe uneix dos beneficis de Sant Llorenç de Figueres, un fundat per Joan Llombart el 1488 i l’altre pels cònsols de Figueres (núm. 2909*), 2 abril 1594. G-88 f. 171

Gabriel Ros, obtentor del benefici de Sant Miquel de Sant Pere de Galligants i rector del Mercadal, presenta Joan Caldes, clergue, per al benefici de Sant Esteve de la Seu, 
vacant per òbit de Benet Obrador, 12 abril 1594. G-88 f. 174

Galceran de Cartellà presenta Benet de Cartellà, clergue de Girona, per al benefici de Sant Miquel de Vidreres, 23 març 1594. G-88 f. 174v



Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Maria del palau episcopal, resignat per Miquel des Bach, canonge de la Seu, a Benet de Cartellà, clergue 
resident a Roma, 9 abril 1594; la possessió, f 177v. G-88 f. 175

Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de Sant Esteve de Besalú a Onofre Collell, canonge de Sant Feliu de Girona, 13 abril 1594; la possessió, f 179v. G-88 f. 178

Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de Santa Margarida de Cassà de la Selva a Josep Peyraga, clergue, 3 maig 1594. G-88 f. 181
Francesc Bellver, clergue, fa procura a Narcís Mangi, clergue resident a Roma, per a plets, 7 maig 1594. G-88 f. 184
Francesc Vivet, clergue, fa procura a Antic Masó, clergue de Barcelona resident a Roma, per a plets, 7 maig 1594. G-88 f. 185v
Antoni Vivet, obtentor del benefici del Salvador i el Corpus de la Seu, fa procura a Antic Masó per resignar en mans del papa, 7 maig 1594. G-88 f. 187
El bisbe autoritza l’erecció d’un convent de l’orde de Sant Agustí a Sant Feliu de Guíxols, amb inserció dels pactes entre l’orde i els jurats, 9 maig 1594. G-88 f. 188-191v

Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de les Onze Mil verges de Sant Feliu de Boada a Baldiri Balla, clergue, 9 maig 1594; la possessió, f 193v. G-88 f. 191v

Execució de lletres papals que confereixen a Simó Eruga, canonge de la Seu, la doma d’Ordis. G-88 f. 194
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Vicenç de Sant Feliu de Girona a Narcís Vives, clergue, 9 maig 1594; la possessió, f 197. G-88 f. 195

Execució de lletres papals que confereixen a Simó Eruga, canonge de la Seu, el benefici de Santa Maria de Vilajoan i la doma simple d’Ordis, 12 maig 1594. G-89 f. 3

Execució de lletres del nunci que confereixen la doma de Valveralla, vacant per òbit de Gonçal Blavia, a Francesc Molera, 24 maig 1594. G-89 f. 7
Dispensa matrimonial a favor d’Antoni Escofet i Marianna Milsocos, de Cadaqués, 13 maig 1594. G-89 f. 10
Testament de Miquel Costa, prevere de Sant Dalmai, 3 maig 1594. G-89 f. 11 i 20
Execució de lletres papals que confereixen l’almoineria de Vilabertran, vacant per òbit d’Antic Mur, a Pere Domènec, canonge del mateix monestir. G-89 f. 12
Jaume Cassador, bisbe, institueix una missa quotidiana a la Seu, 20 maig 1594. G-89 f. 14-18
Dispensa matrimonial a favor de Jaume Mas i Rafaela Blanc, de Montagut, 25 maig 1594. G-89 f. 19
Altra a favor de Montserrat Blanch i Rafaela Mas, de Montagut, 25 maig 1594. G-89 f. 20v
El vicari general defineix els comptes de l’obra nova de l’església de Palafrugell. G-89 f. 22
Antoni Carbonell, pagès de Massanes, presenta Rafael Regàs, prevere, per als beneficis de Sant Miquel de Massanes i de Santa Maria de Riudarenes, vacants per òbit de 
Joan Vinader, 19 abril 1594. G-89 f. 23v

Baldiri Caselles pren possessió de la rectoria de Sant Andreu Salou, 7 juny 1594. G-89 f. 24v
Dispensa matrimonial a favor de Joan Ferrer, de Llançà, i Anna Servera, 11 juny 1594. G-89 f. 25
Altra a favor de Pere Cervera i Caterina Ferrer, de la Selva de Mar, 11 juny 1594. G-89 f. 26v
Sebastià Jonama permuta la rectoria de Cadaqués amb Joan Vilallonga, obtentor del benefici de Sant Miquel de la Seu i un personat, 30 maig 1594. G-89 f. 28
Sebastià Jonama insta la col·lació del benefici de la Trinitat de Palafrugell, vacant per òbit d’Antoni Mascort, a presentació de Pere Pla, pagès del veïnat de Santa 
Margarida de Palafrugell, 27 maig 1594. G-89 f. 30

Narcís Guitart i Antoni Beulons, procuradors dels prohoms de Riudarenes, presenten Francesc Saber, prevere, per a la clau de la seva parròquia, vacant per òbit de Salvi 
Blavia, 20 maig 1594. G-89 f. 31v

El bisbe aprova la donació del dret de patronat del beneficis de Sant Quirze i Sant Jaume de Verges, feta per Benet Bordila, pagès de Sant Pere Pescador, a Jaume Negre, 
prevere natural de la Tallada i sagristà de Verges, 30 maig 1594. G-89 f. 33

Sebastià Jonama permuta el benefici de Sant Miquel de la Seu i el diaconil de Sant Iscle d’Empordà amb Macari Jonama, obtentor del benefici de Sant Jeroni de la Seu, de 
Sant Miquel de Carmençó i de Santa Caterina de Llançà, 27 juny 1594. G-89 f. 34

El bisbe aprova les ordinacions (TC) de l’església de Castelló d’Empúries, 20 maig 1594. G-89 f. 37-39v
Execució de lletres del nunci que confereixen a Jeroni Puig, prevere, la clau de Santa Coloma de Farners, 1 juliol 1594. G-89 f. 39v
Bartomeu Oliva pren possessió de la sagristia de Sant Feliu de la Garriga, 13 juny 1594. G-89 f. 42
Sebastià Balla, clergue, pren possessió de la doma simple de Gualta, 26 juny 1594. G-89 f. 42v



El vicari general aprova una concòrdia entre Miquel Taverner, rector de Galliners, i Bartomeu Tomàs, beneficiat de la confraria del lloc, 5 juliol 1594. G-89 f. 43v
Dispensa matrimonial a favor de Bartomeu Ros i Anna Ventallol, d’Orriols, 1593. G-89 f. 44
Dispensa a favor de Rafael Figueres, clergue fill de prevere i soltera, 11 juliol 1594. G-89 f. 46
Lletra dels cardenals de la congregació del Concili sobre l’informe “ad limina”, 12 febrer 1594. G-89 f. 47v-48
Francesc Franch, marmessor de Pere Vallmanya de Calonge, institueix una causapia per dotar donzelles descendents de Montserrat Vallmanya, dotada amb 597 lliures, 19 
febrer 1594. G-89 f. 49

Execució de lletres del nunci que confereixen a Joan Ribot, clergue, un benefici de Figueres, vacant per òbit d’Honorat Gimbernat, 15 juny 1594. G-89 f. 51
El bisbe uneix les parròquies de Toralles i Castellar de la Muntanya, 10 agost 1594. G-89 f. 54
Execució de lletres papals que confereixen la sagristia del monestir de Sant Pere de Rodes, vacant per òbit de Pere Pau Garau, a Joan Àngel Tallada, monjo del mateix 
monestir, 2 agost 1594. G-89 f. 55

Francesc Planes, prevere que ha retornat de Rona, fa procura a Joan Jeroni Rabassa, notari de Roma, 1 juny 1594. G-89 f. 56v
Execució de lletres papals que confereixen la clau de Riudarenes a Narcís Gerreta, clergue, 9 agost 1594 cf. núm 2943. G-89 f. 59
El bisbe confereix el benefici de l’hospitaleria de la Seu a Jaume Cassador, clergue, 15 desembre 1593. G-89 f. 60v
A petició (TC) dels jurats de la Bisbal, el bisbe ordena que es traslladin les mesures públiques de de la plaça Coberta a la plaça del Peix Salat de la mateixa vila, 9 agost 
1594. G-89 f. 62-65

Anna Cols, de Salt, constitueix patrimoni a favor d’Onofre Cols, clergue, 11 agost 1594. G-89 f. 65
Els síndics i obrers de Sant Pol de Mar presenten al bisbe instància sobre els cultes a celebrar en aquest lloc, 3 agost 1594. G-89 f. 66-67
Dispensa d’irregularitat a favor de Jaume Sagrera, clergue, per haver instat la pena capital per a un lladre, 29 agost 1594. G-89 f. 68
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Vicenç i els Quatre Evangelistes de la Seu a Cebrià Tàpies, clergue. G-89 f. 70
Baldiri Puig, pagès de les Olives, parròquia de Garrigoles, constitueix patrimoni a favor d’Antoni Puig, clergue, 10 setembre 1594. G-89 f. 73 i 189rv

Procés de provisió, amb intervenció papal, del benefici de Santa Maria de Riudarenes, amb documentació sobre provisions anteriors, 20 setembre 1594. G-89 f. 74-81v

Testament de Pere Camps, beneficiat de la Seu, 26 agost 1594. G-89 f. 82-83
Narcís Castellar, clergue, fa procura a Joan Gabriel Cassador per a plets a la cúria romana, 31 agost 1594. G-89 f. 84
Execució de lletres del nunci que confereixen la clau de Llagostera, vacant per òbit de Joan Saurí, a Pere Losada, clergue de Barcelona, 2 setembre 1594. G-89 f. 85v
Dispensa matrimonial a favor de Vicenç Geli i Caterina Geli, de Begur, 13 agost 1594. G-89 f. 88v
Dispensa matrimonial a favor de Pere Oliu i Fermina Geli, de Begur, 13 agost 1594. G-89 f. 89v
Joan Martí, clergue de Viladesens, institueix un personat a convertir en benefici del Roser de Viladesens, 13 agost 1594. G-89 f. 91
Miquel Quintana, sagristà de Colomers, institueix un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles descendents d’Antoni Padrola, batlle d’Albons, 9 setembre 
1594. G-89 f. 93

Dispensa d’irregularitat a favor de Gregori Sagrera, de Sant Dalmai, per haver-se fet ordenar a Pamiers i haver resignat el benefici que obtenia allí, 12 setembre 1594. G-89 f. 95

Els obrers i almoiners de Tortellà doten una almoina de pa cuit amb béns d’Antoni Mas, treballador, per valor de 200 lliures, 21 juliol 1594. G-89 f. 97

Execució de lletres papals que confereixen a Antoni Colom el benefici de Santa Helena del Mercadal, 3 setembre 1594; la possessió, f 101; reiterat tot plegat, f 202. G-89 f. 99

Francesc Planes, prevere, fa procura a Antic Masó, clergue, per a plets a la cúria romana, 4 novembre 1594. G-89 f. 102
El bisbe uneix el benefici de Sant Antoni de Sarrià a la rectoria del mateix lloc, 30 agost 1594. G-89 f. 103v
Execució de lletres papals que confereixen una mongia d’Ullà a Miquel Salvador, prevere, 30 setembre 1594. G-89 f. 105
Edicte que publica la presentació feta per Pere Vilar, pagès de Sant Sadurní, de Narcís Castellar, clergue, per al benefici de Sant Joan Baptista de la Seu, vacant per òbit de 
Llàtzer Cerdà, canonge de la Seu, 19 agost 1594. G-89 f. 107v



Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Miquel de Vidreres a Miquel Oliva, prevere de Blanes, 28 setembre 1594; la possessió, f 110. G-89 f. 108

Certificació de lletres papals que confereixen a Salvi Blavia el benefici de Santa Maria de Riudarenes, 1593. G-89 f. 111
Antoni Joan Valentí institueix un personat i benefici del Roser i Sant Sebastià a Santa Maria de Palamós, de patronat de la família Valentí, dotat amb 1.100 lliures, 12 
octubre 1594. G-89 f. 112

Pere Sabater pren possessió de la rectoria de Santa Maria de Castelló, unida al benefici de Sant Marc, 20 octubre 1594. G-89 f. 115
El vicari general uneix la doma i la sagristia curada de Colomers, 21 octubre 1594; en prengué possessió Miquel Quintana, f 117v. G-89 f. 116-118
Execució de lletres papals que confereixen la infermeria d’Ullà a Bernat Benajam, 10 abril 1595. G-89 f. 118v
Joan Bossom, clergue, pren possessió del benefici de Santa Maria de Riudarenes i de Sant Miquel de Massanes, 27 octubre 1595(!). G-89 f. 122
Joan Pou, pagès de Palafrugell i administrador de la candela de Santa Maria, presenta Francesc Planes, prevere, per al benefici de Santa Maria de Palafrugell, vacant per 
òbit de Joan Ballia, 29 octubre 1594. G-89 f. 123

Dispensa matrimonial a favor de Jaume Puig i Rafaela Vila, de Domeny, 1593. G-89 f. 125
Concòrdia entre Antoni Bellsolell i Antic Oliver sobre el dret de patronat del benefici dels sants Jaume i Sebastià d’Arenys de Mar, 4 novembre 1594. G-89 f. 125v-127v

El bisbe, atesos els favors rebuts del seu nebot Jaume Cassador, doctor en drets, li fa donació de tots els seus llibres impresos i manuscrits, 14 agost 1594. G-89 f. 128

Institució i ordinacions (TC) de la confraria dels sants Abdó i Senen de Canet de Mar, 10 octubre 1594. G-89 f. 129-131
Jaume Gifra, clergue d’Ermedàs, fa procura a Montserat Julià, clergue resident a Roma, per consentir a imposició de pensions, 11 novembre 1594. G-89 f. 132
Els marmessors de Jeroni Balla, canonge de la Seu, augmenten el benefici de Santa Maria i Sant Fermí de Flaçà, i funden una causapia per dotar donzelles, 9 novembre 
1594. G-89 f. 133-137

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de la confraria de Santa Maria de Gràcia d’Empúries a Bernat Benajam, canonge d’Ullà. G-89 f. 138
Els marmessors de Joan Planes, beneficiat de la Seu, funden tres corns d’altar a la mateixa seu, 13 novembre 1594. G-89 f. 140-143
Els marmessors de Pere Camps, beneficiat de la Seu, funden una missa d’estaca a la mateixa seu, 13 novembre 1594. G-89 f. 143v-146v
Joan Ballet pren possessió de la rectoria de Garrigàs, 27 novembre 1594. G-89 f. 147
Dispensa matrimonial a favor de Miquel Morer i Eulàlia Ferrer, de Tossa, 1594. G-89 f. 148

Joan Llach, prevere de Vila-sacra, institueix un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles descendents de Rafael Vivet, jurista de Girona, 26 novembre 1594. G-89 f. 149v-151

Concórdia entre Montserrat Arbona, rector d’Avinyonet i obtentor del benefici de Sant Llorenç de Palau-surroca, parròquia de Terrades, i Escipió de Vallgornera, senyor 
de Vilafant, sobre substitució de certs censos per un capital de 300 lliures, 17 novembre 1594. G-89 f. 152-166

Pere Vilar, pagès de Sant Sadurní, presenta Narcís Castellar, clergue, per al benefici de Sant Joan Baptista de la Seu fundat per Bernat de Vilar, vacant per òbit de Llàtzer 
Cerdà, canonge de la Seu, 19 agost 1594. G-89 f. 166

Narcís Castellar, clergue, fa procura per plets a la cúria romana a favor de Joan Gabriel Cassador, 9 desembre 1594. G-89 f. 168
La comunitat de beneficiats d’Olot dona ordinacions (TC) per a l’estudi de la vila, 12 juny 1595. G-89 f. 168v-171v

Execució de lletres papals que confereixen una canongia de Vilabertran, vacant per òbit de Miquel Pallarés, a Jaume Dalmau, clergue, 12 desembre 1594. G-89 f. 172

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Maria de Castelló que ha permutat Pere Noell a Jeroni Rull, rector de Sant Llorenç de Cerdans i Costoja, 13 
desembre 1594. G-89 f. 175

Els obrers de Santa Eugènia, coma a marmessors de Salvador Roca, treballador del dit lloc, doten aniversaris a Santa Eugènia, 21 desembre 1594. G-89 f. 177v-180
Montserrat Esteva, pagès de Palol de Farguet, presenta Rafael Balla, canonge de la Seu, per al benefici de Santa Maria de Sant Andreu de Terri, vacant per òbit de 
Francesc Alós, 22 desembre 1594. G-89 f. 180

Constitució papal Religiosae congregationes, sobre prohibició de fer regals als religiosos, amb traducció catalana, f 185. G-89 f. 181
Baldiri Puig, pagès de les Olives, parròquia de Garrigoles, fa patrimoni a Antoni Puig, clergue, 10 setembre 1594. G-89 f. 189
El bisbe concedeix als homes de Bàscara de poder elegir jurats amb rodolins (TC), 27 desembre 1594. G-89 f. 190



Execució de lletres papals que confereixen la capellania curada d’Ullà a Joan Bretó, 25 gener 1595; possessió, f 193v. G-89 f. 191v

Bartomeu Fita, prevere natural de Besalú, institueix un personat a convertir en causapia per dotar donzelles i estudiar nois de casa Fita de Besalú, 17 gener 1595. G-89 f. 194v-196

Miquel Benet, prevere de Sant Joan de les Abadesses, institueix un personat a convertir en aniversaris a celebrar a Santa Maria del Collell, 27 gener 1595. G-89 f. 197

Sentència del vicari general que confereix a Baltasar Vilanova el benefici de Sant Jaume dels Solers de Figueres, 14 maig 1594. G-89 f. 198v
Reiteració del f 97. G-89 f. final
Jeroni Puigvert pren possessió del diaconil de Llers, 21 desembre 1594. G-90 f. 3
Jeroni Puigvert pren possessió del benefici de Sant Francesc de Camprodon, 31 desembre 1594. G-90 f. 3v
Ponç Galceran, domer de Llagostera, pren possessió del benefici de Santa Maria de la seva parroquial, 25 gener 1595. G-90 f. 4v

Dispensa d’irregularitat a favor de Domènec Pontí, prevere, contreta per haver-se fet promoure sense autorització a les ordes pel bisbe de Pamiers, 22 novembre 1593. G-90 f. 5-7

Antic Moragues pren possessió de la rectoria de Reminyó, 30 novembre 1594. G-90 f. 8
Dispensa matrimonial a favor d’Antoni Carreres i Magdalena Fort, d’Empúries, 4 febrer 1595. G-90 f. 8v
Execució de lletres papals que confereixen a Joan Anfós, prevere, el benefici de Sant Vicenç i Antoni de Sant Feliu de Girona, vacant per òbit de Cosme Anfós, 10 febrer 
1595. G-90 f. 10v

Informació presa sobre el benefici de Santa Maria del monestir d’Amer, a instància d’Antic Noguera, 21 febrer 1595; Execució de lletres papals que confereixen el benefici, 
vacant per òbit de Bartomeu Pinyana, f 15. G-90 f. 13

Baldiri Morgat, prevere de Porqueres, funda un personat a convertir en causapia per a les donzelles de casa Morgat de Porqueres, 20 febrer 1595. G-90 f. 18-19
Esteve Subiràs pren possessió de la doma de Riudellots de la Selva, 27 febrer 1595. G-90 f. 20
Ordinacions (TC) de l’hospital de Crespià, 10 març 1595. G-90 f. 20v-24v

Jaume Amatller, de la Bisbal, institueix un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles descendents de Rafael Vivet, jurista de Girona, 20 febrer 1595. G-90 f. 25-28

Els marmessors d’Antoni Mascort, beneficiat de Palafrugell, consignen 40 lliures de censal a Montserrat Bernoy, nebot seu, 17 març 1595. G-90 f. 29
Els mateixos consignen 30 lliures a Elisabet Mascort, 17 març 1595. G-90 f. 31
Els mateixos consignen 30 lliures a Caterina Poc, 17 març 1595. G-90 f. 32v
Els mateixos consignen censals per 36 lliures als Aniversaris de Palafrugell, per a la celebració d’un capd’any, 17 març 1595. G-90 f. 34
Joan Domènec, clergue de Girona, apel·la d’una col·lació papal del benefici de Santa Maria de Llagostera, 27 gener 1595. G-90 f. 36
El bisbe cedeix a Francesc Gayolà i Costa, de Besalú, 70 lliures, foriscapi d’una sisena part del delme de Santa Pau, 13 abril 1595. G-90 f. 37
Concòrdia (TC) entre el domer i els beneficiats de Castelló sobre participació en les distribucions, 8 març 1595. G-90 f. 39
Miquel Turó pren possessió de la rectoria de Borgonyà, 19 març 1595. G-90 f. 39v

Execució de lletres papals que confereixen un benefici porcioner d’Ullà, vacant per òbit d’Antoni Benajam, a Antoni Ferrer, clergue de Gaüses, 29 març 1595. G-90 f. 40v

Joan Monguix, pagès d’Orfes, constitueix patrimoni a favor de Roc Monguix, clergue, 1 febrer 1595. G-90 f. 42v
Fundació i capítols (TC) de la confraria de la Sang de Palafrugell, 2 abril 1595. G-90 f. 44-45
Concórdia (TC) sobre l’administració dels aniversaris de Vila-sacra, 9 abril 1595. G-90 f. 46
Fundació i capítols (TC) de la Confraria de la Sang de Sant Feliu de Guíxols, 25 març 1595. G-90 f. 48-50
El bisbe, com a hereu dels preveres morts intestats, ven a Francesc Mateu, mercader d’Espolla, un prat situat a Sant Climent Sasebes, que havia estat de Jaume Gomà, 
domer d’Espolla, pel preu de 16 lliures, 3 abril 1595. G-90 f. 50v

El bisbe ven a Joan Campanyol, domer d’Espolla, una vinya de dues vessanes que havia estat de Jaume Gomà, domer d’Espolla mort intestat, per 20 lliures, 13 abril 1595. G-90 f. 52



El bisbe ven a Antoni Cardona, ferrer d’Espolla, una vinya que havia estat de Jaume Gomà, domer d’Espolla mort intestat, per 6 lliures, 13 abril 1595. G-90 f. 53v
Antoni Dolça, de Vulpellac, constitueix patrimoni a favor del seu germà, Pere Dolça, 2 maig 1595. G-90 f. 55
Dispensa matrimonial a favor de Pere Cortada i Constança Camps, de Castellfollit, 15 abril 1595. G-90 f. 56
Altra a favor d’Antoni Caner àlias Pi i Caterina Pi, de Begur, 11 abril 1595. G-90 f. 57
Fra Rafael Vilaplana, monjo de Sant Pere de Galligants, administrador dels béns de Joan Simon, Candell, Torres i Marina, presenta Jeroni Raset de Trullàs, clergue, per al 
benefici de Sant Llorenç de la capella del terme de Llagostera, vacant per òbit de Sebastià Piferrer, 13 abril 1595. G-90 f. 58

Onofre Collell, prevere, apel·la a Jaume Pla, executor papal, d’una sentència donada per aquest en causa amb Narcís Gerreta sobre el benefici de la clau de Riudareres, 14 
abril 1595. G-90 f. 59

Concòrdia entre el sagristà de la Cellera i el domer d’Anglès, 6 juny 1595. G-90 f. 60-62
El bisbe Cassador institueix quatre aniversaris a la Seu, 1 juliol 1595. G-90 f. 63-67
Execució de lletres papals que confereixen un benefici porcioner de Sant Esteve de Banyoles a Joan Campanyol, clergue, 10 abril 1505. G-90 f. 68
Narcís Piferrer pren possessió del benefici de Sant Llorenç de Llagostera, 3 abril 1595. G-90 f. 70
Execució de lletres papals que confereixen una canongia de Santa Maria de Besalú, vacant per òbit de Marc Papi, a Damià Caldes, 19 abril 1595. G-90 f. 71
Damià Andreu, rector de Fornells, i els marmessors de Guillem Marquet, taverner de Fornells, funden aniversaris a l’esmentada parròquia, 4 abril 1595. G-90 f. 73

Execució de lletres papals que confereixen a Joan Toca, clergue de Tarragona, el benefici de Sant Miquel de Figueres que obtenia Honorat Gimbernat, 29 abril 1595. G-90 f. 74v

Baldiri Puig, pagès de Garrigoles, consigna certs censos que rep al benefici de l’aiguaderia de la Seu, 31 desembre 1595. G-90 f. 77
Execució de lletres papals que confereixen a Francesc Alzina, clergue, el benefici de l’Esperit Sant d’Olot, 29 abril 1595. G-90 f. 80

Els marmessors de Domènec Llach, prevere de Castelló d’Empúries, natural de Banyoles i educat a Llampaies, funden aniversaris i misses a Llampaies, 8 abril 1595. G-90 f. 82

Joan Vidal, prevere de Sant Jordi Desvalls, funda un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles de casa Vidal de Sant Jordi, 5 maig 1595. G-90 f. 84-86
Dispensa matrimonial a favor de Francesc Metge i Ponça Esteve, de Palamós, 11 maig 1595. G-90 f. 86v
Altra a favor de Pere Giol i Anna Puig, de Canet de Mar, 12 maig 1595. G-90 f. 88

Jeroni Ramada, clergue de Roses, institueix un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles de casa Ramada de Roses (transcripció incompleta). G-90 f. 89v

Dispensa matrimonial a favor de Miquel Cremadells i Caterina Coll, de Maçanet de Cabrenys. G-90 f. 91v
Altra a favor de Rafael Costa i Anna Bausiria, 23 maig 1595. G-90 f. 93
Francesc Sàbat, clergue de Barcelona, pren possessió de la doma simple de Medinyà, 27 maig 1595. G-90 f. 94
Bartomeu Bach, prevere natural de Serinyà, funda un personat a convertir en almoina de pa cuit a distribuir al lloc on sigui enterrat, 26 maig 1595. G-90 f. 95
El vicari general defineix els comptes de l’obra nova de l’església de Palafrugell, 28 maig 1595. G-90 f. 97
Dispensa matrimonial a favor de Ponç Daví i Caterina Pasqual, de Blanes, 1 juny 1595. G-90 f. 98
Altra a favor de Pere Davi i Margarida Pasqual, 1 juny 1595. G-90 f. 99v
Miquel Pou pren possessió de la sagristia de Palafrugell, 4 juny 1595. G-90 f. 101
El bisbe segrega la parròquia d’Anglès de la de la Cellera, 22 novembre 1594; a continuació s’uneix el diaconil d’Anglès amb la sagristia curada, f 104; en prengué possessió 
Gabriel Badia, f 104v. G-90 f. 102

Antoni Casadevall, ferrer de Figueres, institueix una causapia per dotar donzelles de les cases d’Esperança Prats de Lladó i de Margarida Milà, esposa de Guillem Carolà, 
també de Lladó, 8 juny 1595. G-90 f. 105v-108

Joan Pou, obtentor del benefici de l’aiguaderia de la Seu, fa concòrdia amb Miquel Puig, pagès de Garrigoles (cf núm. 3053), 20 juny 1595. G-90 f. 108
Joan Bretó publica la resignació del benefici de la confraria d’Ullà, 14 maig 1595. G-90 f. 109v
Dispensa matrimonial a favor de Joan Esteva i Jeronima Valentí, de Palamós, 15 juny 1595. G-90 f. 110
Altra a favor de Miquel Feliu i Caterina Geli, 6 juliol 1595. G-90 f. 112



Sentència del bisbe en causa entre Jeroni Vilanova, domer de Santa Maria de Castelló i alguns beneficiats de l’església, sobre la celebració de misses conventuals i 
d’estaca, 20 juny 1595. G-90 f. 114

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Sebastià d’Hostalric, resignat per Rafael Sans, clergue de Tortosa, a Pau Fuster, clergue de Barcelona, 26 juny 
1595; la possessió, f 117. G-90 f. 114v

Dispensa matrimonial a favor d’Antoni Mas i Antiga Radressa, de Banyoles, 16 agost 1595. G-90 f. 117v
Miquel Pla, capellà major de Sant Feliu de Girona, fa procura a Pere Germà Garbí, canonge de Barcelona resident a Roma, per resignar amb reserva de pensió, 12 juliol 
1595. G-90 f. 119v

Joan Julià, beneficiat de la Seu, fa procura semblant a Joan Jeroni Rabassa, 12 juliol 1595. G-90 f. 120v
Còpia de diversos documents referents al mas Vilar de Sant Sadurní, que té el dret de presentació del benefici de Sant Joan de la Seu, 1526-1566. G-90 f. 122v-129v
El bisbe fa procura a Gaspar Campana, notari de Vic, per a plets, 18 juliol 1595. G-90 f. 130
Pere Tarroja, canonge, institueix una missa diària a la Seu, 15 juliol 1595. G-90 f. 132-134
Dispensa matrimonial a favor de Joan Savalls àlias Caselles i Magdalena Ribot, de Foixà, 24 juliol 1595. G-90 f. 134v
Els marmessors de Pere des Banys, prevere de Riudellots de la Selva, institueixen un aniversari en aquesta parròquia, 7 agost 1595. G-90 f. 136-139
Els marmessors de Pere des Banys, dit, institueixen un aniversari a Sant Andreu Salou, 7 agost 1595. G-90 f. 139v-142
Jaume Grau, clergue, pren possessió de la clau de Llagostera, 9 agost 1595. G-90 f. 143
Dispensa matrimonial a favor de Joan Campdorà i Vicenta Saurina, de Lloret, 20 agost 1595. G-90 f. 144
Jordi Espígol, rector de Cogolls, fa procura a Jeroni Puigvert i Onofre Collell, residents a Roma, per resignar, 14 agost 1595. G-90 f. 145v
Certificació vidimus sobre arrendaments de la clau de Llagostera, que val 25 lliures. G-90 f. 146v
Joan Pere Pagès, natural de Torroella de Montgrí, institueix un personat a convertir en causapia per dotar donzelles i estudiar nois descendents de Jeroni Pagès, apotecari 
de Torroella i germà de l’atorgant, 21 agost 1595. G-90 f. 149

Dispensa matrimonial a favor de Joan Tosas i Leonor Fradera, de Lloret, 2 setembre 1595. G-90 f. 152
Sentència del vicari general que confereix el benefici de Santa Maria de Sant Andreu de Terri a Baldiri Pagès, clergue, 10 octubre 1595. G-90 f. 153
Execució de lletres de la cúria de Tarragona a favor de Jaume Garbí, i contra Joan Bretó pel benefici de la confraria d’Ullà, 22 agost 1595. G-90 f. 157
El bisbe, com a jutge del tribunal del Breu, atorga remissió general a Ros Bramon, rector de Vilert, 26 agost 1595; a continuació, altra semblant a Miquel Bassa, prevere de 
Madremanya. G-90 f. 158v-159

Antic Albert, prior de Santa Maria d’Olives, pren possessió del mas Ballell d’aquest lloc, en virtut de sentència de consolidació, 26 agost 1595. G-90 f. 160v
El bisbe fa procura a favor d’Antoni Ponç Marunys, prevere de Palamós, per efectuar la visita “ad limina”, 31 agost 1595. G-90 f. 161v-163
Els marmessors de Miquel Mata, prevere de les Preses, funden el benefici de Sant Miquel a les Preses, dotat amb 1.000 lliures, 5 setembre 1595. G-90 f. 163-166v
Dispensa a favor d’Antoni Badenques, clergue de Llançà, per poder-se ordenar a pesar de la seva coixera, 5 setembre 1595. G-90 f. 167
Execució de lletres papals que confereixen a Onofre Collell el benefici de Sant Antoni de Sant Esteve de Banyoles, 15 setembre 1595; la possessió, f 173. G-90 f. 168
Execució de lletres papals que confereixen la clau de Maçanet de la Selva, vacant per òbit de Pere Bruells, clergue, a Jeroni Puig. G-90 f. 174

Execució de lletres papals que confereixen l’almoineria de Sant Pere de Rodes, vacant per òbit de Pere Papi, a Jaume Berta, monjo del mateix monestir, 20 setembre 1595. G-90 f. 177

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Maria de Riudarenes a Antoni Garau, clergue de Corçà, 26 setembre 1595. G-90 f. 179v
Dispensa a favor de Francesc Oliveres, clergue fill de prevere i casada, 10 novembre 1595. G-90 f. 182
Antoni Boscà, prevere de Girona, funda un personat a aplicar a les causes pies dels beneficiats pobres de Sant Feliu de Girona, 5 octubre 1595. G-90 f. 184

Baldiri Torroella, clergue de Torroella de Montgrí, funda un personat a aplicar a les causes pies dels beneficiats pobres de Sant Feliu de Girona, 5 octubre 1595. G-90 f. 186

Execució de lletres del nunci que confereixen el diaconil de Montagut a Sebastià Gratacós, clergue, 6 octubre 1585. G-90 f. 187v
Els marmessors de Pere Camps, beneficiat de la Seu, funden un corn d’altar a la mateixa seu, 14 setembre 1595. G-90 f. 189v
Antoni Massanet Vilella, sotsdiaca de Torroella de Montgrí, funda un personat a convertir en aniversaris a celebrar a Torroella, 13 octubre 1595. G-90 f. 191



Esteve Arrufat, prior de Sant Tomàs de Fluvià, beneficiat de la Seu i obtentor del benefici de Sant Antoni i el Corpus de Llers, estableix el mas del Trèmol de Terrades als 
cònsols de Terrades, a cens de 12 sous, 15 octubre 1595. G-90 f. 193

El bisbe commuta una disposició testamentària de Segimon Feu, rector de Sant Iscle de Colltort, per aplicar un llegat al benefici dels sants Lluc, Magdalena, Cosme i Damià 
de la parroquial d’Olot, 15 novembre 1595. G-90 f. 195v

Execució de lletres papals que confereixen la sagristia del monestir de Sant Miquel de Fluvià, vacant per òbit de Pere Coll, a Benet Fontanella, monjo de Sant Pere de 
Besalú. G-90 f. 196v

Joan Ros àlias Carles, treballador d’Espolla, funda misses a la parroquial d’aquest lloc, 1 setembre 1595. G-90 f. 199
Baldiri Bellsolà, treballador d’Aiguaviva, constitueix patrimoni de 25 lliures a favor de Miquel Bellsolà, clergue, 12 setembre 1595. G-90 f. 201
Dispensa matrimonial a favor de Josep Moret, de Begur, i Antiga Puigandreu, de Fontclara, 11 desembre 1595. G-90 f. 202
Altra a favor de Joan Parrinet i Caterina Tomàs, de Solius, amb nota de no haver tingut efecte per haver estat assassinat el pare del nuvi.. G-90 f. 203
El vicari general confereix en virtut de sentència a Baldiri Pagès, clergue, el benefici de Santa Maria de Sant Andreu de Terri, 23 octubre 1595. G-90 f. 203v
Miquel Casanoves pren possessió de la rectoria de Santa Llogaia d’Àlguema, 23 desembre 1595. G-91 f. 1
Execució de lletres papals que confereixen la clau de Santa Coloma de Farners a Antoni Duran, diaca, 19 gener 1596; la possessió, f 4, reiterada f 9. G-91 f. 1v
Unió i trasllat de les confraries de Sant Cosme i Damià, Lluc i Magdalena d’Olot, 22 gener 1596. G-91 f. 5-6
Execució de lletres papals que confereixen el benefici del Corpus d’Olot a Guillem Terrades, 19 gener 1596. G-91 f. 7
Dispensa matrimonial a favor de Pere Tauler i Elisabet Barraquer, de la vall d’Aro, 19 gener 1596. G-91 f. 10
El capítol de la Seu dispensa de l’estatut Approbantes, Pere Joan Pla, 29 gener 1596. G-91 f. 11
Narcís Teixidor, prevere natural d’Argelaguer, prorroga per una vida un personat que havia fundat, 6 desembre 1595. G-91 f. 12
Montserrat Vila pren possessió de la rectoria de Vulpellac, 24 gener 1596. G-91 f. 13v
Execució de lletres papals que confereixen a Pere Barenys el diaconil de Montagut, 19 febrer 1596. G-91 f. 14
Pere Massó, prevere de Santa Pau, institueix un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles descendents de Pere Massó, traginer de Santa Pau, 19 febrer 
1596. G-91 f. 17

Pere Duran, mestre de cases natural de Pineda i veí de Banyoles, funda un personat per al seu fill Pere Duran, a convertir en misses a celebrar a Sant Esteve de Banyoles, 
21 febrer 1596. G-91 f. 19

Ponç Sala, clergue de Banyoles, funda un personat a convertir en causapia per dotar donzelles i estudiar nois descendents d’Antiga Sala, esposa de Miquel Vilardell, de 
Banyoles, 22 febrer 1596. G-91 f. 21

Miquel Benet, prevere natural de Sant Joan de les Abadesses, funda un personat a convertir en missa d’estaca a celebrar a Sant Vicenç de Camós, 24 febrer 1596. G-91 f. 24

Execució de lletres papals que confereixen a Sebastià Bernada, clergue, una canongia i la sagristia de Santa Maria de Lladó, 26 març 1596; la possessió, f 38v. G-91 f. 26

El bisbe, a instància de la confraria del Sant Nom de Jesús de Figueres, fundada a la capella de Sant Joan de la parroquial, la trasllada a la capella recentment construïda de 
Santa Magdalena, del mateix temple, 1 abril 1596. G-91 f. 30

Joan Martinyó, prevere d’Olot, funda un personat a convertir en causapia per dotar donzelles i estudiar nois descendents de Guillem Martinyó, Rafaela Martinyó, Caterina 
Martinyó, Francesca Martinyó i Leonor Martinyó, 5 abril 1596. G-91 f. 31

Francesc Planes, beneficiat de la Seu, funda un personat a convertir en aniversaris a celebrar a la Seu i causapia a favor de les donzelles descendents de Jaume Amatller, 
de la Bisbal, 28 març 1596. G-91 f. 33

Jaume Garbí, beneficiat de la Seu, funda un personat a convertir en causapia a favor dels nois i noies descendents d’Agustí Molló, de Torroella de Montgrí, 28 març 1596. G-91 f. 35

Sentència del vicari general que confereix a Esteve Bassols el benefici del Sant Sepulcre de Sant Feliu de Girona, 6 abril 1596. G-91 f. 37
Els marmessors de Joan Pou, pagès de Fornells, funden un aniversari a la seva parroquial, 6 maig 1596. G-91 f. 42
Marc Bruguera pren possessió de la doma de Pals, 21 maig 1596. G-91 f. 44
Dispensa matrimonial a favor de Baldiri Francesc i Maria Serinyà, de Cadaqués, 8 abril 1596. G-91 f. 45



Altra semblant a favor de Sebastià Albert àlias Oliver i Antiga Terré,s.d. G-91 f. 46
Joan Martinyó permuta un personat amb Joan Casaus, obtentor de la doma de Ridaura, amb concòrdia sobre les obligacions del domer, 10 abril 1596. G-91 f. 48-51
Diversos confrares de Sant Marc d’Olot, atès que no es troba l’acta de fundació, en confirmen la institució, i el bisbe ratifica l’acte, 29 abril 1596. G-91 f. 52
Semblant acte per a la confraria de Sant Joan Baptista d’Olot, 29 abril 1596. G-91 f. 53
Semblant acte per a la confraria de Sant Esteve d’Olot, 29 abril1596. G-91 f. 54v
Semblant acte per a la confraria de Sant Eloi d’Olot, 29 abril 1596. G-91 f. 56
Semblant acte per a la confraria de Santa Llúcia d’Olot, 29 abril 1596. G-91 f. 57
Semblant acte per a la confraria de la Concepció, de la capella del Tura d’Olot, 26 abril 1596. G-91 f. 58
Els marmessors de Baldiri Conill, prevere de la Pera, funden una causapia a favor de les donzelles de casa Conill del dit lloc, 23 abril 1596. G-91 f. 60
Els marmessors de Francesc Artigas, domer de Llers, funden unes Completes i Tèrcia a l’església de Llers, 3 maig 1596. G-91 f. 62
Antoni Parés pren possessió de la rectoria de Foixà, 21 maig 1596. G-91 f. 63
Ratificació de la la confraria de Sant Josep, de la parroquial d’Olot. G-91 f. 64
Dispensa matrimonial a favor d’Antoni Pi i Marianna Gimpera, de Begur, 20 maig 1596. G-91 f. 65
Altra a favor de Bartomeu Gibernau i Cristina Albanell, de Lloret, 28 abril 1596. G-91 f. 66
Montserrat Abella pren possessió de la rectoria de Palacals, 23 maig 1596. G-91 f. 67v
Francesc Maimó pren possessió de la doma de Salt, 28 maig 1596. G-91 f. 68
Els marmessors de Rafaela Gelabert, de Girona funden causapia a favor de donzelles descendents de la seva família, 17 maig 1596. G-91 f. 69
Nicolau Ferran, prevere de Palafrugell, funda un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles descendents de Miquel Ferran de Caritat, i del matrimoni de 
Joana Ferran i Francesc Bagur, negociant de Torroella, 18 juny 1596. G-91 f. 72

Els marmessors de Pere Diumenge, rector de Saldet, funden un cantar mensual a Saldet, 25 abril 1596. G-91 f. 74
Francesc Bellver pren possessió de la doma del Pi de Llagostera, 1 juny 1596. G-91 f. 76
Ordinacions (TC) de la comunitat de preveres de Torroella de Montgrí, 30 maig 1596. G-91 f. 78
Els marmessors de Pere Vehí, rector de Pontós, funden aniversaris a aquesta església, 28 maig 1596. G-91 f. 79
El vicari general defineix els comptes de la construcció de l’església de Palafrugell, 5 juny 1596. G-91 f. 81
El bisbe ordena segrestar el benefici de l’hospital d’Ordis i fer-ne almoines. G-91 f. 82
Salvi Ricart pren possessió de la rectoria de Breda, 21 maig 1596. G-91 f. 83
Joan Blanxer, servidor de la capella de Santa Reparada de Begur, funda un personat a convertir en misses a celebrar a la mateixa capella, 19 juny 1596. G-91 f. 84
Antoni Prats, beneficiat de Calonge, funda el benefici del Corpus a la seva església, 20 juny 1596. G-91 f. 86
Dispensa matrimonial a favor de Miquel Campdorà i Anna Bernich, de Lloret, 8 juliol 1596. G-91 f. 89
Antoni Pagès, beneficiat de Sant Feliu de Girona, fa procura per a plets a Roma a favor de Montserrat Julià, 8 juliol 1596. G-91 f. 90v
Dispensa matrimonial a favor d’Antic Ribes i Baldíria Cantalosella, 8 juliol 1596. G-91 f. 92
Presentació de lletres papals a instància de la comunitat de preveres d’Olot contra els carmelites de la mateixa vila, 17 juliol 1596. G-91 f. 94
Els marmessors de Jaume Rofí, pagès de Pals, consignen censals al benefici de Sant Macari de Pals, 8 agost 1596. G-91 f. 95
Actes sobre la fundació de l’ofici de la penitenciaría de la Seu, adjudicada a Damià Andreu, 3 abril 1596. G-91 f. 101-103
Fundació de la confraria del Roser de Fornells, amb inserció dels capítols (TC), 16 juny 1596. G-91 f. 106-108
Ordinacions donades en visita pastoral a l’església de Sant Feliu de Girona, 15 juny 1596. G-91 f. 109-111
El capítol de la Seu suplica al bisbe que reguli les distribucions, 27 agost 1596. G-91 f. 111v
Súplica semblant de part de les dignitats de la Seu, 7 setembre 1596. G-91 f. 113v
Pere Oliver permuta una canongia i l’almoineria de Vilabertran amb Francesc Vergés, obtentor del benefici de Santa Maria de Castelló, 22 maig 1596. G-91 f. 115



Pere Tarroja, canonge, funda aniversaris a la Seu, “com los del Rm. senyor don Jaume Cassador, bisbe de Gerona, exceptat que no hi vol capella ni cant de orga a la 
missa”, 22 agost 1596. G-91 f. 117-120

Dispensa a favor de Carles Oliveres, clergue fill de prevere i casada, 11 juny 1596. G-91 f. 121-125
El bisbe separa la parròquia de Fontclara de la de Sant Julià de Boada, 24 juliol 1596. G-91 f. 126
El bisbe dona facultats de vicari general a l’inquisidor Rafael de Rovirola, canonge de Barcelona, 8 agost 1596. G-91 f. 127v
Testimonial d’ordes de Joan Anfós, cabiscol major de Sant Feliu de Girona, 1575. G-91 f. 128
Antoni Pagès, beneficiat de Sant Feliu de Girona, fa procura a Llorenç de Junyent i Pere Germà Garbí, residents a la cúria romana, 5 agost 1595. G-91 f. 129
Certificació de la taxa del benefici de la Trinitat de Sant Feliu de Girona, que val 21 lliures. G-91 f. 131
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Maria de la vall d’Aro, permutat per Llorenç Junyent, a Jeroni Reig, beneficiat de Vilabertran, 27 agost 
1596. G-91 f. 132

Joan Mir, prevere, fa procura a Pere Germà Garbí, resident a Roma, per a plets, 2 setembre 1596. G-91 f. 134v

Francesc Veray, pagès de Celrà, presenta Antoni Veray, clergue, per al benefici dels sants Nicolau i Bartomeu de la Seu, vacant per òbit de Nicolau Pujol, 31 agost 1596. G-91 f. 136

Execució de lletres del nunci que confereixen a Llorenç Duró el benefici de Sant Antoni de Sant Vicenç de Besalú, 13 setembre 1596; la possessió, f 139. G-91 f. 136v
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Maria de Sant Just Desvern, de Sant Jaume de Vilallonga, i la doma simple de Sant Martí Vell, resignats per 
Llorenç Junyent, a Antoni Bartomeu, clergue d’Elna, 17 setembre 1596; la possessió de Sant Martí Vell, f 142, i la de Vilallonga, f 143. G-91 f. 137

Joan Curt, fuster de la Pera, constitueix patrimoni a favor del seu fill Guillem Curt, clergue, 7 setembre 1596. G-91 f. 140
Pere Griver àlias Pinsach, pagès amb privilegi militar de Mieres, fa patrimoni a Damià Pinsach, clergue, 2 juliol 1596. G-91 f. 144
Domènec Valentí, canonge de Sant Feliu de Girona, institueix un personat a convertir en causapia a favor de nois i noies descendents de Bernat Valentí, de Palamós, 25 
setembre 1596. G-91 f. 146v

Francesc d’Alzina, sagristà major de Sant Feliu de Girona, institueix un personat a convertir en celebració de col·lectes o corns d’altar a Sant Feliu, 25 setembre 1596. G-91 f. 147

Jaume Sagrera pren possessió de la doma d’Orfes, 2 novembre 1596. G-91 f. 149-152
Jaume Ferrer pren possessió de la doma d’Olives a Peralada, 27 setembre 1596. G-91 f. 153
Dispensa matrimonial a favor de Guerau Albertí i Ponça Vingut, de Llagostera, s.d. G-91 f. 154
Execució de lletres papals que confereixen una canongia de Santa Maria de Besalú a Pere Ferrarons, 7 octubre 1596. G-91 f. 154v
Joan Mir, prevere, fa procura a Pere Julià, prevere resident a Roma, 2 setembre 1596. G-91 f. 156
Execució de lletres papals que confereixen la doma simple de Santa Pau a Francesc Cassador, clergue, 11 octubre 1596; la possessió, f 160v. G-91 f. 158v
Mateu Piferrer, clergue de Tordera, institueix un personat a convertir en misses a celebrar a la capella del Roser de Tordera, 30 setembre 1596. G-91 f. 159v

Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de Sant Miquel de Valldemaria a Sebastià Clascar, clergue, 21 octubre 1596; la possessió, f 166. G-91 f. 161v i 173

Execució de lletres papals que confereixen una canongia de Vilabertran a Joan Moragues, clergue de Barcelona, 21 octubre 1596. G-91 f. 164

Damià Andreu permuta la rectoria de Fornells amb Domènec Valentí, obtentor del benefici de Tots Sants de la Seu i del del Corpus de Rocacorba, 30 octubre 1596. G-91 f. 167 i 169v

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de les Onze Mil verges de la Seu i el diaconil d’Arenys de Munt a Onofre Collell, prevere. G-91 f. 171
El bisbe confereix la benedicció abacial a Miquel Cella, abat de Santa Maria d’Arles, el qual abans havia fet professió de fe, 28 octubre 1596. G-91 f. 175-184
Dispensa a favor d’Antoni Pi, clergue de Begur, fill de prevere i soltera, 16 novembre 1596. G-91 f. 185-188
Altra semblant a favor de Galceran Closells, fill de prevere i casada, 16 novembre 1596. G-91 f. 193
Dispensa matrimonial a favor de Pere Pou, de Campllong, i Margarida Salvà, de Cassà de la Selva, 1596. G-91 f. 195
Els marmessors de Miquel Figaró, sagristà de Púbol, funden aniversaris en aquesta església, (document transcrit parcialment). G-91 f. 196v
El bisbe confereix la benedicció abacial a Francesc Garraver, electe de Sant Pere de Besalú, 17 novembre 1596. G-91 f. 198



Execució de lletres papals que confereixen la cambreria de Sant Esteve de Banyoles, resignada per Miquel Cella, a Joan Guardiola, monjo del mateix monestir, 19 
novembre 1596; la possessió, f 205v. G-91 f. 200

Execució de lletres papals que confereixen l’almoineria de Sant Esteve de Banyoles, resignada per Joan Guardiola, a Pere Joan Moner, monjo del mateix monestir, 21 
novembre 1596. G-91 f. 204

El síndic de les dignitats de la Seu suplica que el bisbe precisi l’ordre donat de que les exerceixin per sí i no per mitjà d’altres, 7 setembre 1596. G-91 f. 207
Rafaela Batlle i Pibernat, viuda de Vilopriu, presenta Pere Ramell, beneficiat de Sant Feliu de Girona, per al benefici dels sants Quirze i Julita de Viladamat, vacant per òbit 
de Bernat Masdeu, 26 novembre 1596. G-92 f. 1

Bernat Muní, pagès de Pins (Gaüses), presenta Miquel Cortada, canonge de la Seu, per al benefici anterior, 23 novembre 1596. G-92 f. 1v

Execució de lletres papals que confereixen la candela de Sant Pere de Besalú, resignada per Antoni Rubiés, a Miquel Mir, monjo infermer d’Arles, 17 desembre 1596. G-92 f. 2v

Execució de lletres papals que confereixen l’almoineria de Sant Pere de Besalú vacant per òbit de Jordi Capons, a Miquel Mir, dit, 17 desembre 1596. G-92 f. 7

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Antoni de Vilabertran, vacant per òbit de Segimon Campana, a Jeroni Reig, clergue, 10 desembre 1596. G-92 f. 8

Pere Puig, prevere d’Ullastret, funda un personat a convertir en aniversari a celebrar a Sant Feliu de Girona, 23 desembre 1596(sic). G-92 f. 10
Antoni Casalins, clergue, pren possessió del benefici de Santa Maria de Pontós, 26 desembre 1596. G-92 f. 13
Pere Joan Roca, notari de Girona, fa agnició de bona fe al vicari general Pere Tarroja de les quantitats cobrades per la definició dels comptes de l’hospital d’Olot, 21 
desmebre 1596. G-92 f. 15

Joan Sunyer pren possessió de la doma de Vilanant, 2 desembre 1596. G-92 f. 16
El bisbe fa procura a favor d’Antoni Oliu per a la visita “ad limina”, 13 novembre 1596; a continuació l’informe a presentar a la congregació, f 19-31, amb llista dels 
monestirs i parròquies del bisbat. G-92 f. 17

Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de Sant Salvador de Sant Pere de Galligants a Joaquim Ràfols, prevere de Barcelona, 24 desembre 1596; la 
possessió, f 34. G-92 f. 32

Súplica presentada al bisbe a fi que autoritzi el matrimoni d’Anna Maria Feliu, filla d’Antoni Feliu, notari de Castelló, amb Joan de Vilanova, cavaller de Girona, al que 
s’oposen els familiars d’ella, 23 desembre 1596. G-92 f. 38-43

Jaume Garbí, beneficiat de la Seu, procurador de Joan Balla, clergue de Vilopriu, substitueix en la procura Pere Germà Garbí, Antic Masó i Joan Àngel Montargull, residents 
a Roma, 20 gener 1597. G-92 f. 43v

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Nicolau i Bartomeu de la Seu, vacant per òbit de Nicolau Pujol, a Alexandre Pasqual, beneficiat de Sant Feliu 
de Girona, 3 gener 1597; la possessió, f 46. G-92 f. 44

Joan Balla, clergue de Vilopriu, fa procura a Jaume Garbí, beneficiat de la Seu, 6 gener 1597. G-92 f. 47
El bisbe confereix la benedicciò abacial a Bartomeu de Montagut i de Vallgornera, abat de Sant Esteve de Banyoles, 21 desembre 1596. G-92 f. 48
Execució de lletres papals que confereixen la sagristia curada de Madremanya, resignada per Miquel Bassa major de dies, a Miquel Bassa menor de dies, beneficiat de 
Breda, 26 gener 1597. G-92 f. 50

Dispensa matrimonial a favor de Pere Ferrer àlias Codina, de Púbol, i Margarida Ferrer de Mont-ras, 11 gener 1597. G-92 f. 53v
Altra a favor de Joan Aliguer i Caterina Gelona, de Tossa, s.d. G-92 f. 54v

Dispensa d’irregularitat contreta per haver-se ordenat sense guardar els intersticis, a favor de Jaume Olmeda, prevere de Vallfogona, bisbat de Vic, 8 gener 1597. G-92 f. 56v

Monitòria, a instància de Joan Moragues, contra Francesc Vergés, sobre la col·lació d’una canongia de Vilabertran, 21 desembre 1596. G-92 f. 59
El bisbe uneix la parròquia de Greixenturri amb la de Camprodon, 30 gener 1597. G-92 f. 61-62
Concòrdia entre el rector d’Arbúcies i Joan Ferrer, parroquià de Sant Pere Desplà, sobre el culte a celebrar a la darrera església, 8 gener 1597. G-92 f. 62
Miquel Bassa menor de dies pren possessió de la sagristia de Madremanya (cf núm. 3227), 28 gener 1597. G-92 f. 63
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Bartomeu de la Seu a Lluís Colom, prevere de Puigcerdà, 17 febrer 1597; la possessió, f 66. G-92 f. 64



Narcís Ferrer, clergue de Sant Daniel, institueix un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles descendents de Pere Ferrer, mercader de Sant Daniel, 30 
gener 1597. G-92 f. 68

Antoni Boris, rector de Guèmol, funda un personat a convertir en misses d’estaca a celebrar a Sant Esteve de Banyoles, 31 gener 1597. G-92 f. 70v
Execució de lletres papals que erigeixen la penitenciaría a la Seu i presentació al capítol, el qual apel·la, 3 gener 1597. G-92 f. 73-81
Damià Andreu nou penitencier de la Seu, fa procura per a plets a la cúria romana, a favor de Gabriel Cassador, Francesc Cassador i Pere Seguí, clergues de Barcelona 
residents a Roma, 5 febrer 1597. G-92 f. 80

Presentació de butlles i escriptures medievals a favor del monestir d’Arles, sobre el dret de patronat de les parròquies d’Albanyà, Casamor i Pincaró, 1 març 1597. G-92 f. 81v-98

Bernat Soler, prevere de les Preses, funda un personat a convertir en benefici de l’Àngel Custodi de les Preses, 22 gener 1597. G-92 f. 98v
Damià Andreu, penitencier, pren possessió de la canongia de la Seu vacant per òbit de Pere Boixeda, 2 març 1597. G-92 f. 100
Certificació de partida d’òbit de Sebastià Piferrer, domer de Llagostera, 22 març 1597. G-92 f. 101
El síndic del capítol protesta de la col·lació d’una canongia a Damià Andreu, 3 març 1597. G-92 f. 102
Damià Andreu, penitencier, fa procura per a plets a favor de Pau Campana, beneficiat de la Seu, 4 març 1597. G-92 f. 105
El capítol de la Seu protesta de la col·lació d’una canongia a Damià Andreu, 4 març 1597. G-92 f. 106v-114
Nou acte del capitol sobre el mateix afer, 7 març 1597. G-92 f. 116
Miquel Galí, canonge de la Seu, fa professió de fe, 7 març 1597. G-92 f. 118
El bisbe confereix la benedicció abacial a Francesc Caraps, abat de Sant Pere de Rodes, 16 febrer 1597. G-92 f. 118v
El bisbe assigna rendes per a l’ofici d’ensenyament de teologia a la Seu, per al qual nomena Francesc Pasqual, doctor en teologia, 7 març 1597. G-92 f. 120

Antoni Pagès, beneficiat de Sant Feliu de Girona, fa procura a Llorenç de Junyent, sagristà major de la Seu de Tortosa i altres residents a Roma, 6 març 1597. G-92 f. 121

El vicari general confereix el benefici dels sants Quirze i Julita de Viladamat a Miquel Quintana (núm. 3211-02), 17 març 1597. G-92 f. 122v
Damià Andreu, penitencier de la Seu, fa professió de fe a la cúria, 9 març 1597. G-92 f. 123v
Protesta del síndic del capítol al bisbe en l’afer del penitencier, 11 març 1597. G-92 f. 124
Els marmessors d’Esteve Giraudià, mestre de cases de Cistella, funden una missa d’estaca a Cistella, 12 març 1597. G-92 f. 131
Pere Tarroja, canonge de la Seu, antic rector de Sant Martí de Provençals i procurador de Gabriel Joan Cassador, clergue, substitueix en la procura Antic Ribot i de 
Palmerola, donzell familiar del bisbe, 17 març 1597. G-92 f. 132

El bisbe dispensa Damià Andreu de pluralitat de beneficis, 2 març 1597. G-92 f. 133v
El capítol reitera les protestes pel nomenament de penitencier, 17 març 1597. G-92 f. 134
Institució i capítols (TC) de la confraria de la Sang a Palamós, 21 febrer 1597. G-92 f. 137
Francesc Roca, prevere natural de Corçà, funda un personat a convertir en aniversaris a l’església on sigui sepultat l’atorgant, 16 abril 1597. G-92 f. 140
Francesc Oliveres, clergue de Girona, pren possessió del benefici dels sants Antoni i Llorenç de la Bisbal, 2 abril 1597. G-92 f. 142
El bisbe funda aniversaris a la Seu, 21 febrer 1597. G-92 f. 143-146v

Francesc Bellver, obtentor del benefici de Sant Pere de Cabanes, estableix un camp de tres vessanes situat en aquest lloc a Quirze Pont, prevere, 7 maig 1597. G-92 f. 147

El capítol de la Seu protesta per no haver pogut proveïr la canongia vacant per òbit de Miquel Cortada en Salvador Tomàs, 22 març 1597. G-92 f. 150
El capítol de la Seu reitera una requisitòria al bisbe a favor de Salvador Tomàs i Jeroni Curús, 28 març 1597. G-92 f. 153-159
Pere Tomàs, canonge de la Seu, presenta Salvador Tomàs, canonge de la Seu, resident a Roma, per al benefici de l’aiguaderia de la Seu, vacant per òbit de Joan Pou, 15 
abril 1597. G-92 f. 159

El bisbe convoca el capítol en reunió capitular, 29 març 1597. G-92 f. 160
El vicari general aprova els comptes de construcció de l’església de Mont-ras, 12 maig 1597. G-92 f. 162
Miquel Miralles, canonge de la Seu, fa procura a Gabriel Cassador i Francesc Cassador, clergues residents a Roma, 30 març 1597. G-92 f. 163



Execució de lletres papals que concedeixen a Jordi Vedruna, beneficiat de Santa Maria de Lladó, que havia permutat amb Joan Julià, obtentor del diaconil de les Planes, el 
benefici de Sant Joan de Lladó. G-92 f. 165

Execució de lletres papals que confereixen a Damià Balle el benefici dels sants Iu i Honorat de la Seu, resignat per Joan Balle, 14 abril 1597; la possessió, f 171. G-92 f. 167

Execució de lletres del nunci que confereixen a Andreu Figueres, clergue, el benefici de Santa Anna de Sant Llorenç de la Muga, 30 abril 1597; la possessió, f 175v. G-92 f. 173

Execució de lletres papals que confereixen la sagristia major del monestir de Banyoles, resignada per Bartomeu de Montagut i Vallgornera, a Gaspar de Montagut i 
Vallgornera, monjo del mateix monestir, 14 abril 1597. G-92 f. 176v

Benet de Cruïlles, abat de Sant Feliu de Girona, confereix el benefici dels sants Llorenç i Cecília de la seva església, vacant per òbit de Salvi Ferran, clergue, a Pau Campana, 
beneficiat de la Seu, 7 maig 1597. G-92 f. 178v

Benet Buscastell, prevere de Canet de Mar, funda un personat a convertir en causapia per dotar donzelles i estudiar nois descendents de Bartomeu Llobet, de Canet, 26 
abril 1597. G-92 f. 180

Narcís Noguera, beneficiat de la Seu, funda un personat a convertir en misses d’estaca a la mateixa seu, 12 maig 1597. G-92 f. 182
Absolució de censures de part del nunci a favor de Joan Parés, soldat que havia obrat amb violència contra un clergue, 10 maig 1597. G-92 f. 185
Marc Antoni Miralles, prevere, fa procura a Antic Ribot i de Palmerola, donzell familiar del bisbe, 1 abril 1597. G-92 f. 187
Marc Antoni Miralles requereix el capítol de la Seu que li doni possessió d’una canongia, 1 abril 1597. G-92 f. 188v
Gabriel Cassador, clergue resident a Roma, requereix el capítol de la Seu que li doni possessió d’una canongia, 1 abril 1597. G-92 f. 191v
Els marmessors de Tiure Domènec, blanquer de Girona, funden una causapia per dotar donzelles de la seva descendència, 12 maig 1597. G-92 f. 194v
Miquel Vingut, beneficiat de la Seu, insta la col·lació del benefici de Santa Maria de Fortià, vacant per òbit de Joan Viader, a presentació dels cònsols i els caritaders de 
Fortià, 27 maig 1597. G-93 f. 1

Joan Piferrer, que havia rebut del papa la doma de Castell d’Empordà, fa procura a Joan Àngel Montargull, resident a Roma, per renunciar, 31 maig 1597. G-93 f. 2

Joan Piferrer, dit, fa procura a Pau Beni i altres, pel mateix afer, 31 maig 1597. G-93 f. 3v
Salvador Tomàs, canonge de la Seu, pren possessió del benefici de l’aiguaderia de la mateixa seu, 13 juliol 1597. G-93 f. 5
Definició de comptes de la construcció de l’església parroquial de Palafrugell, 1 juny 1597. G-93 f. 7-8

El vicari general, Miquel d’Agullana, admet el benefici de Santa Maria fundat per Mateu Roder a Molló, procedent d’un personat instituit en 1566, 18 juny 1597. G-93 f. 9-11

Execució de lletres papals que confereixen a Bartomeu Oliva el benefici de Santa Maria dels Àngels de Figueres. G-93 f. 11v

Execució de lletres papals que confereixen a Joan Riera, clergue, una canongia de Santa Maria de Besalú de la que ha estat privat Miquel Pomeles, 12 juny 1597. G-93 f. 15

Dispensa matrimonial a favor de Pere Riera, de Tossa, i Caterina Cabanyes, de Sant Feliu de Guíxols, 10 juliol 1597. G-93 f. 17
Narcís Ferrer pren possessió de la sagristia de la Pera, 28 juny 1597. G-93 f. 18v
Dispensa matrimonial a favor de Francesc Terradas, de Santa Maria de Palera, i Leonor Ferrer, de Beuda, 20 juliol 1597. G-93 f. 19
Certificació del Llibre de la col·lecta del Subsidi 1594-1600 sobre el valor d’alguns beneficis, 24 setembre 1597. G-93 f. 20
Dispensa matrimonial a favor de Joan Ferrer, de Beuda, i Anna Terradas, de Santa Maria de Palera, 20 juliol 1597. G-93 f. 21
Joan Martí, domer de Sant Climent Sasebes, funda un personat a convertir en causapia a favor de donzelles descendents de Llorenç Martí, treballador de Llers, 15 juliol 
1597. G-93 f. 22-25

Execució de lletres papals que confereixen a Pere Puigerniscle, prevere, el benefici de Santa Maria d’Ullà, 4 juliol 1597. G-93 f. 26
Execució de lletres del nunci que confereixen a Narcís Frigola el benefici de Santa Maria de Fortià, 24 juliol 1597. G-93 f. 28
Pere Puigerniscle, prevere, fa procura a Miquel Cades, beneficiat de la Seu, 4 juliol 1597. G-93 f. 30
Antoni Vivet, prevere de Vic, fa procura a Antic Masó, clergue resident a Roma, 18 setembre 1597. G-93 f. 31v



Execució de lletres papals que confereixen el deganat de la Seu, recentment dotat amb rendes de 270 florins de Sant Joan de les Abadesses i de 250 de Santa Maria de 
l’Estany, a presentació reial, a Jaume Cassador, clergue de Barcelona, obtentor de diversos beneficis que no excedeixen els 120 ducats d’or de cambra, 29 setembre 1597.

G-93 f. 33v

Pau Campana, beneficiat de la Seu, fa procura a Gabriel Cassador i Francesc Cassador, clergues residents a Roma, 6 octubre 1597. G-93 f. 37
Certificació d’òbit de Salvi Ferran, beneficiat de Sant Feliu de Girona, extreta a instància de Pau Campana, 11 octubre 1597. G-93 f. 39
Execució de lletres papals que confereixen el priorat de Vilabertran, recentment erigit, a Baldiri Juany, 22 octubre 1597. G-93 f. 39v
El capítol de la Seu dóna possessió del deganat a Jaume Cassador, 30 setembre 1597. G-93 f. 43
Certificació del valor de beneficis que posseeix Antoni Vivet, extret del llibre de la col·lecta del subsidi. G-93 f. 45v
Ramon Company, nunci de la cúria, a instància d’Antoni Vivet, prevere, declara haver intimat a Joan Anfós, cabiscol de Sant Feliu de Girona, que pot recuperar 39 lliures, 
dipositades a la cúria, 16 setembre 1597. G-93 f. 46v

Roc Monguix, clergue natural d’Orfes, institueix un personat a convertir en misses d’estaca a celebrar a Orfes, 13 desembre 1597. G-93 f. 47
Publicació i execució de lletres papals que confereixen a Cebrià Monet el benefici d’Arenys de Munt que havia resignat Joan Mir, 28 setembre 1597. G-93 f. 49
Narcís Vaguer pren possessió de la rectoria de Canet de Verges, 5 octubre 1597. G-93 f. 53
Antoni Vivet, prevere, protesta contra Joan Anfós, cabiscol de Sant Feliu de Girona, que li ha girat la quantitat de 39 lliures, 5 octubre 1597. G-93 f. 54
Baldiri Llobet pren possessió de la sagristia de Vilanova de la Muga, 28 octubre 1597. G-93 f. 55v
Cebrià Monet fa procura a Salvador Tomàs, canonge de la Seu, resident a Roma, 17 octubre 1597. G-93 f. 57

Joan Pere Clos, clergue d’Olot, pren possessió del benefici de la capella de Sant Miquel del Mont, parròquia de Santa Margarida de Bianya, 24 novembre 1597. G-93 f. 60

Execució de lletres papals que confereixen una canongia de Vilabertran, vacant per òbit de Pere Garau a Miquel Puntí, 14 octubre 1597. G-93 f. 61

Execució de lletres papals que confereixen a Baldiri Casanova, claver de Caldes el benefici de Sant Narcís de Sant Feliu de Girona vacant per òbit de Julià Barrera. G-93 f. 64

Dispensa matrimonial a favor de Nicolau Balla, notari de Palamós i Caterina Deuloféu, 5 desembre 1597. G-93 f. 67
Execució de lletres del nunci que confereixen el diaconil d’Espolla a Jaume Prats, prevere, 6 abril 1598. G-93 f. 68v

Miquel Falgons, obtentor del benefici de Sant Pere del priorat de Cervià, opta al benefici de Sant Miquel del mateix lloc, 6 desembre 1597; la possessió, f 78. G-93 f. 71

Còpia “vidimus” de la fundació, feta per Arnau, clergue, del benefici d’almoiner de Cervià, 1269. G-93 f. 72-76

Execució de lletres papals que confereixen a Miquel Quintana, sagristà de Colomers, el benefici dels sants Quirze i Julita de Viladamat, 25 cotubre 1597. G-93 f. 79

Execució de lletres del nunci que confereixen a Jaume Prats el diaconil de Sant Iscle d’Empordà, 10 desembre 1597. G-93 f. 81v
Execució de lletres del nunci que confereixen a Miquel Vingut, prevere, el benefici de Santa Maria de Fortià, 30 novembre 1597; possessió, f 86v. G-93 f. 84
Jaume d’Agullana, ardiaca major en seu vacant, intima la convocatòria del concili provincial, 13 desembre 1597. G-93 f. 87v
Miquel Quintana, sagristà de Colomers, suplica l’ardiaca major que executi unes lletres papals a favor seu que havia d’executar el difunt Miquel d’Agullana, vicari general 
19 desembre 1597. G-93 f. 88v

Miquel Falgons, obtentor del benefici de Sant Miquel del priorat de Cervià, presenta Rafael Balla, canonge de la Seu, per al benefici de Sant Pere de la mateixa església 12 
desembre 1597. G-93 f. 89v

Guerau de Marimon, procurador de Jaume Prats, prevere de Palafrugell, substitueix en la procura Pau Draper, negociant de Girona, 10 desembre 1597. G-93 f. 91
Rafael Balla, canonge de la Seu, pren possessió del benefici de Sant Pere del priorat de Cervià, 24 desembre 1597. G-93 f. 91v
Bernat Cases pren possessió de la canongia vella de la Seu, vacant per òbit de Bartomeu Geroni, que li ha conferit el papa, 3 desembre 1597. G-93 f. 92v
Jaume d’Agullana, ardiaca major, fa procura per al concili provincial a favor de Montserrat Guilló, canonge de la Seu, 6 gener 1598. G-93 f. 94
Notificacions de la convocatòria del concili provincial. G-93 f. 95-100
Execució de lletres papals que confereixen a Joan Prat, prevere, el benefici de Santa Maria de Gràcia de les Planes, 9 desembre 1597. G-93 f. 101



Rafael d’Agullana presenta Joan Gonfaus, prevere, per al benefici de Sant Narcís de Sant Feliu de Girona fundat per Joan d’Agullana, vacant per òbit de Miquel d’Agullana, 
canonge de la Seu, 9 desembre 1597. G-93 f. 104

Els marmessors de Joan Resplant, prevere de la Seu, funden una missa d’estaca a la mateixa església, 28 desembre 1597. G-93 f. 105-106
Reiteració del núm. 3336, 24 gener 1598. G-93 f. 107
Jeroni Duard, canonge d’Elna, pren possessió del benefici de les Onze Mil verges de la confraria de Sant Feliu de Boada, 8 febrer 1598. G-93 f. 109
Sentència del vicari general que determina que el rector de Jafre no té obligació de tenir un prevere llogat, 23 desembre 1597. G-93 f. 110
Declaració de la causapia fundada per Pere Colom, prevere de Mont-ras, que atribueix una pensió a Antiga Betllem, casada amb Bernat Valls, pagès de Vila-romà, 30 
octubre 1597. G-93 f. 112

Pere Camps, procurador de les Ànimes, consigna al benefici de Santa Maria de Vilaür un censal llegat per Baldiri Puig, rector de Vilaür, 25 febrer 1598. G-93 f. 114
Concurs per a la claveria de Sant Feliu de Girona, vacant per òbit d’Antoni Burgués, adjudicada pels examinadors a Antoni Boscà, 20 desembre 1597. G-93 f. 116v
Dispensa d’irregularitat a favor de Bernardí Quadres, beneficiat de Sant Pere de Besalú, per haver exercit ordes abans de rebre-les, 24 febrer 1598. G-93 f. 118
Execució de lletres del papa que confereixen a Cebrià Monet, clergue, la cambreria d’Ullà, 4 abril 1598; la possessió, f 123v. G-93 f. 120v
Execució de lletres papals que confereixen a Pere Puigerniscle el benefici de Santa Maria d’Ullà, 9 març 1598. G-93 f. 125
Bernat Cosme, prevere de Vilamalla, pren possessió de la doma de Borrassà, 22 gener 1598. G-93 f. 126
Joan Pasqual, sagristà de Cistella, institueix un personat a convertir en celebracions de misses a Santa Maria de Lladó, 13abril 1598. G-93 f. 127
Narcisa Cantalosella, filla de Bernat Saló, de la qual s’indica la genealogia, presenta Ponç Santaló per al benefici de Santa Maria del claustre de la Seu fundat per Leonor 
Roca, vacant per òbit de Pere Perramon, 13 abril 1598. G-93 f. 129v

Execució de lletres del nunci que confereixen a Antoni Ballia, clergue, el benefici de Sant Joan de Vilamalla, 4 maig 1598; la possessió, f 133v. G-93 f. 131
Antiga Simon, viuda de Verges, presenta Joan Hostèn, sagristà d’Ultramort, per al benefici de Sant Brauget de Monells, vacant per òbit d’Antic Garau, canonge de la Seu, 
29 abril 1598. G-93 f. 134

Pere Pau Hospital, prevere, fa procura a Miquel Mercer, prevere de Girona resident a Roma, 18 maig 1598. G-93 f. 135
Execució de lletres del nunci que confereixen a Jaume Prats, prevere, el benefici de Santa Maria de Lloret, 30 maig 1598; la possessió, f 138. G-93 f. 136
Dispensa matrimonial a favor de Baldiri Serra, de Vilamalla, i Jerònima Compte, de Palol Sabaldòria, 9 maig 1598. G-93 f. 139
Jeroni Verdalet pren possessió de la rectoria de Santa Llogaia d’Àlguema, 31 maig 1598. G-93 f. 140v
Dispensa a favor de Joan Tamarit, clergue fill de prevere i soltera, 28 febrer 1598. G-93 f. 141
Miquel Miquel pren possesió de la sagristia de Palau-saverdera, 22 març 1598. G-93 f. 142v
Execució de lletres papals que confereixen la sagristia major de Sant Esteve de Banyoles a Gaspar de Montagut i de Vallgornera, resignada per Bartomeu Montagut i de 
Vallgornera, (reiteració del núm. 3273) 17 juliol 1597. G-93 f. 143v

Execució de lletres papals que confereixen a Narcís Vilaplana el mestrat d’accent de la Seu, 3 desembre 1597; la possessió, f 151v. G-93 f. 148v

El nou bisbe Francesc Arévalo de Zuazo nomena vicari general i oficial Miquel Palmerola, doctor en drets, canonge de Vic i comissari del Sant Ofici, 24 maig 1598. G-93 f. 155-157

Reiteració del núm. 3338, 18 juliol 1598. G-93 f. 158
Execució de lletres del nunci que confereixen a Montserrat Vilar, clergue, el benefici de Santa Caterina de Llançà vacant per òbit de Sebastià Jonama, 11 juny 1598; la 
possessió, f 164v. G-93 f. 162

Jaume Ferrer pren possessió de la rectoria de Vila-robau, 11 juny 1598. G-93 f. 166

Execució de lletres papals que confereixen a Jeroni Aixada, clergue, el benefici de Sant Antoni de Sant Feliu de Guíxols, 13 juny 1598; la possessió, f 169v. G-93 f. 167

Execució de lletres del nunci que confereixen a Pere Bover, clergue de Vic, el benefici de Santa Maria del monestir de Breda, 8 juliol 1598. G-93 f. 171
Baldiri Galí, canonge de la Seu, sol·licita les escriptures de resignació de certs beneficis, 6 juliol 1598. G-93 f. 173
Francesc de Quadrós i Vilella pren possessió del benefici de Sant Honorat de Galliners, 11 juliol 1598. G-93 f. 174
El vicari general confereix en execució de sentència un personat fundat per Jeroni Carreres, prevere de Bordils, a Gaspar Riquer, 30 juliol 1598. G-93 f. 175



Miquel Marunys pren possessió de la sagristia de Verges, 26 juliol 1598. G-93 f. 176
Execució de lletres papals que confereixen a Joan Gorgot, rector d’Albanyà, el benefici de Santa Anna de Sant Llorenç de la Muga. G-93 f. 171

Concòrdia entre Ponç Juià, pagès de Madremanya, i Antoni Galter, pagès de Celrà, sobre el dret de patronat del benefici de Sant Sixt de Celrà, 4 agost 1598. G-93 f. 183v-185

Dispensa a favor de Guillem Clos, clergue fill de casat i soltera, 3 juliol 1598. G-93 f. 185v
Els marmessors d’Antic Pla, prevere, doten el benefici de Santa Maria a Caldes de Malavella, 25 setembre 1598. G-93 f. 187-190
El bisbe fa procura a favor de Llorenç Llausàs, clergue de la seva cúria, per fer la visita “ad limina”, 6 setembre 1598; una procura semblant fou feta a Jeroni Curús, 
canonge de la Seu. G-93 f. 191

El bisbe i el capítol de la Seu erigeixen el seminari i li uneixen el priorat de Santa Maria de Besalú, 5 setembre 1598. G-93 f. 193v-195
Jaume Garbí, prevere, fa procura a Benet Samsó, canonge de Vic resident a Roma, 28 setembre 1598. G-93 f. 197
Jaume Martí, beneficiat de la Seu, apel·la d’una sentència del vicari general en causa contra Miquel Benet, 12 setembre 1598. G-93 f. 198v
El vicari general confereix en virtut de sentència a Miquel Benet el benefici de Santa Magdalena de Sant Pau de Noves, parròquia de Sant Vicenç de Camós, 1 octubre 
1598. G-93 f. 200v

Benet Vila àlias Codina, pagès de Cogolls, fa patrimoni al seu fill Pere Codina, 24 octubre 1597. G-93 f. 201v
Narcís Piferrer, prevere de Llagostera, fa procura a Miquel Rajoler, de Sant Feliu de Guíxols, 12 octubre 1598. G-93 f. 204v
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Anna d’Olot a Sebastià Ros, prevere. G-93 f. 205
El bisbe nomena visitador per a la visita pastoral Luis Arévalo Sedeño, professor de Teologia i benedictí observant, 21 octubre 1598. G-93 f. 208
El bisbe nomena vicaris generals Onofre Pau Cellers i Pere Pau Cassador, canonges de Barcelona, per a afers d’Inquisició, 25 octubre 1598. G-93 f. 209v
Jeroni Puig pren possessió de la doma de Guàrdies de Maçanet de la Selva, 29 setembre 1598. G-93 f. 210v
Joan Albert pren possessió del benefici de Sant Pau de la Seu, vacant per òbit d’Esteve Soler, 27 juliol 1598. G-93 f. 211
Miquel Pagès, clergue de Barcelona, pren possessió del benefici del castell de Montagut prop de Girona, vacant per òbit de Ponç Bonet, 3 juny 1598. G-93 f. 212v
Execució de lletres papals que confereixen a Francesc Pasqual la capellania major de Sant Feliu de Girona, vacant per òbit de Miquel Pla, 21 setembre 1598; la possessió, f 
3v. G-94 f. 1

Pere Vidal, escrivà de la cúria, procurador d’Ameri Masmartí, clergue, apel·la d’una sentència del vicari general sobre el benefici de Santa Magdalena de Noves, 14 agost 
1598. G-94 f. 5

Felip Jordi, ardiaca de Conflent a Elna, apel·la d’una sentència del vicari general sobre el mateix benefici, 12 octubre 1598. G-94 f. 6v

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de l’Esperit Sant de Vilafant a Joan Pasqual, sagristà de Cistella, 14 octubre 1598; la possessió, f 11v. G-94 f. 8v

Execució de lletres papals que confereixen un personat fundat per Joan Pasqual, sagristà de Cistella, a Miquel Pujades, 14 novembre 1598. G-94 f. 12v
Jeroni Dalmau, prevere de Saragossa, apel·la d’una sentència arbitral entre els marmessors de Pere Martí Toldrà i Marianna de Casanate i la comunitat de preveres de 
Santa Maria de Castelló, 8 novembre 1598. G-94 f. 14v

Execució de lletres del nunci que confereixen la mongia de Sant Privat de Bas a Francesc Oliveres, 24 octubre 1598. G-94 f. 16v
Publicació de la resignació del benefici de l’Esperit Sant de Vilafant, 15 novembre 1598. G-94 f. 18v
Gabriel Ros, prevere, rector del Mercadal, fa procura a Pere Seguí, resident a Roma, per resignar amb reserva de pensió, 21 novembre 1598. G-94 f. 19v
Rafael Figueres, fa procura a Joan Campanyol, prevere resident a Roma, per rebre la rectoria del Mercadal amb reserva de pensió, 21 novembre 1598. G-94 f. 20v
Miquel Pujades, rector de Pontons (Barcelona), pren possessió del benefici del Roser de Sant Feliu de Lladó, 21 novembre 1592. G-94 f. 21v
El bisbe dispensa Pere Dalmau, prevere de Vic, de pluralitat de beneficis, 30 gener 1598. G-94 f. 22v
Francesc Robuster i Sala, bisbe de Vic traslladat des d’Elna, promet obediència al papa, 8 octubre 1598. G-94 f. 23
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Anna de Sant Llorenç de la Muga a Andreu Figueres, 23 novembre 1598. G-94 f. 24
El bisbe dispensa Marc Antoni Miralles, beneficiat de la Seu, de pluralitat de beneficis, 9 gener 1599. G-94 f. 26v



Execució de lletres papals que confereixen una canongia de la Seu a Miquel Valentí Miralles, 24 octubre 1598, amb súpliques de l’agraciat al vicari general f 30v i 35-40. G-94 f. 27

Miquel Pujades, rector de Pontons, publica la resignació del benefici del Roser de Lladó, 15 novembre 1598. G-94 f. 33
Marc Antoni Miralles publica la resignació d’una canongia de la Seu, 8 desembre 1598. G-94 f. 34
Joan Baptista Corell permuta una canongia de la Seu amb Marc Antoni Miralles, obtentor del benefici de la doma de Torroella de Montgrí i de Santa Maria d’Ullà, 9 gener 
1599. G-94 f. 40v

Marc Antoni Miralles, canonge de la Seu, fa professió de fe, 6 gener 1599. G-94 f. 42v

Sebastià Simon, natural de Sant Gregori, institueix un personat a convertir en renda per a l’obra de Sant Gregori i la de Sant Bartomeu de Segalars, 23 novembre 1598. G-94 f. 44

Bernat Deura, prevere natural de Sant Feliu de Pallerols, funda un personat a convertir en missa d’estaca a Santa Maria de Castelló, d’on és beneficiat, 16 octubre 1598. G-94 f. 45v

Jaume Cassador, degà de la Seu, fa professió de fe, 21 novembre 1598. G-94 f. 48
Iu Ornos i Anna Avinyó, esposos de Girona, atesa la noticia d’haver fundat el bisbe el seminari, dotat amb béns del col·legi d’en Beuda, i atès que ells són patrons del 
benefici fundat pel mateix Beuda a Ordis, sol·liciten que l’esmentat benefici sigui agregat al seminari. G-94 f. 49-50

El bisbe erigeix en seminari el col·legi de Sobreportes de Girona, 7 febrer 1599. G-94 f. 51
El vicari general defineix els comptes de la nova església de Mont-ras, 18 gener 1599. G-94 f. 52
Joan Gorgot, prevere, fa procura a Pere Elias, prevere d’Elna resident a Roma, 9 gener 1599. G-94 f. 53
Jaume Rovira pren possessió de la doma de Torroella de Montgrí, 13 gener 1599. G-94 f. 54
Concòrdia entre Jaume Felip Gibert, rector de Lloret, i la universitat del lloc sobre la predicació quaresmal, 21 gener 1599. G-94 f. 57
Erecció i capítols (TC) de la confraria del Santíssim Sagrament de Lloret, 5 maig 1597, aprovada pel vicari general en 26 gener 1599. G-94 f. 56v-59
Execució de lletres papals que confereixen a Narcís Reverter el benefici del Roser de Riudarenes i el dels sants Abdó i Senèn de Fornells, 7 desembre 1598; a continuació, 
les possessions. G-94 f. 59v

Pere Dalmau, prevere de Vic, pren possessió de la doma simple de Torroella de Montgrí, resignada per Jaume Rovira, 31 gener 1599. G-94 f. 63
Montserrat Bruguera, rector de Vilacolum, que ha estat nomenat pel bisbe rector de l’Armentera, fa procura a Diego de Santelices, resident a Roma, per resignar 
Vilacolum en mans del papa, 2 desembre 1598. G-94 f. 64

Execució de lletres del nunci que confereixen a Miquel Figueres el benefici de Santa Maria de Vilatenim, 16 octubre 1598; la possessió, f 67. G-94 f. 65
Narcís Planaferrana, prevere, institueix un personat a convertir en benefici de Santa Agata de Sant Miquel de Campmajor, 23 juliol 1598. G-94 f. 68
Ordinacions (TC) per al culte de la Seu, 4 febrer 1599. G-94 f. 70-74
El bisbe aplica l’almoina fundada per Guillem de Cornellà i Bernat de Cornellà al seminari, 4 febrer 1599. G-94 f. 74v-75v
Còpia de la butlla que confereix al bisbe Arévalo de Zuazo el bisbat de Girona. G-94 f. 76
Jaume Mauri, prevere de Begur, funda un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles descendents de certs germans seus, 28 gener 1599. G-94 f. 77
Manuel Puigferrer, prevere natural de Serinyà, funda un personat a convertir en benefici de Sant Sebastià i Domènec de la capella de Sant Sebastià de Serinyà, 18 febrer 
1599. G-94 f. 79v

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Bartomeu de la Seu a Narcís Vehí, prevere, 12 febrer 1599; a continuació, la possessió i la publicació de la 
resignació de l’anterior beneficiat, Antic Serraclara, clergue. G-94 f. 80bis

El bisbe fa remisió a Antoni Reverter, sagristà de Corçà, de delictes no especificats, 8 febrer 1599. G-94 f. 85

Joana Jerònima, viuda de Joan Mateu i Armans, institueix una causapia per dotar donzelles descendents de dit Mateu i del seu propi germà, Pere Terrats, 16 febrer 1599. G-94 f. 86-93

Pere Clos, prevere de Banyoles, que havia fundat un personat, concedeix al seu obtentor actual, Cristòfol Miquel, canonge de la Seu, de poder-lo transferir, 8 març 1599. G-94 f. 93v

Els marmessors de Pere Perramon, prevere, funden el benefici del Roser de Navata, 23 març 1599; el mateix instituí dues misses d’estaca a la Seu, f 99v-100. G-94 f. 95v-99



Reducció de càrregues de diverses fundacions a la Seu, distribuïda en cinc capítols: matines o aniversaris presbiterals, (ff 109-114) distribucions extraordinàries (114v-121), 
distribucions vinculades a la celebració de misses o “estaques” (121v-171), corns d’altar (171v-192) i aniversaris generals o conventuals (193-226), feta pel bisbe Arévalo 
de Zuazo, 29 gener 1599, amb consueta i ordinacions per al bosser.

G-94 f. 106-226

Fèlix Pagès, clergue, funda un personat a aplicar al bací de les Animes de Palamós, 24 abril 1599. G-94 f. 228
Miquel Brugarol, prevere natural de Palafrugell, funda un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles de la seva nissaga, 25 maig 1599. G-94 f. 230-231
Baldiri Galí, canonge de la Seu, nomena per torn Miquel Galí per a la canongia de la Seu vacant per òbit de Pere Joan Vilar, 23 març 1599. G-94 f. 232
El bisbe nomena administrador del seminari Antoni Trias, beneficiat de Sant Feliu de Girona, 6 febrer 1599. G-94 f. 235v-236v
Antoni Perés, prevere funda un personat a convertir en misses d’estaca a l’església de Sant Francesc de Girona, 16 juliol 1599. G-94 f. 237-239
Francesc Bellver, domer de Llagostera, pren possessió del benefici de Santa Maria de Llagostera, 25 març 1599. G-94 f. 240
Francesc Alzina, sagristà major de Sant Feliu de Girona pledeja amb Joan Anfós, cabiscol i marmessor de Pere Camps, per 75 sous en concepte de llit que ha de rebre dels 
canonges difunts, 1 abril 1599. G-94 f. 241

Damià Andreu, penitencier de la Seu, fa procura a Francesc Cassador i altres residents a Roma, 4 maig 1599. G-94 f. 242
Execució de lletres papals que confereixen a Francesc Bonaterra, clergue, el benefici de Sant Antoni de Torrelles (Elna), 20 abril 1599. G-94 f. 244
Joan Pasqual, rector de Cistella, fa procura a Pere Seguí, clergue de Barcelona resident a Roma, 21 abril 1599. G-94 f. 247
Execució de lletres papals que confereixen la canongia de la Seu vacant per òbit d’Antic Garau a Benet de Cartellà, clergue, 5 maig 1599. G-94 f. 248
Execució de lletres papals que confereixen a Llorenç Font, clergue, l’almoina de Santa Maria de Lladó vacant per òbit de Joan Orri, 20 abril 1599. G-94 f. 251
Fra Domènec Argayara dominic, comissionat del vicari general, visita la capella nova construïda a casa de Rafael Cerdà, mercader de Girona, al carrer de l’Albereda, i la 
beneeix, 29 maig 1599. G-94 f. 253

Còpia del testament de Gaspar Serra, prevere de Santa Pau. G-94 f. 254-256

Execució de lletres papals que confereixen a Lluís Boquet i de Babau, monjo de Banyoles, la cenadoria de Sant Pere de Rodes, vacant de fa tres anys, 2 abril 1599. G-94 f. 257

Execució de lletres papals que confereixen a Pau Campana el benefici dels sants Llorenç i Cecília de Sant Feliu de Girona, resignat per Antoni Casalins, 28 abril 1599. G-94 f. 259

Execució de lletres papals que confereixen a Pere Joan Berart, clergue, el benefici dels sants Prim i Felicià de Sant Pere de Besalú, vacant per òbit de Llorenç Duró, 22 abril 
1599. G-94 f. 262

Execució de lletres papals que confereixen a Montserrat Vilar, rector de Cartellà, un benefici de Santa Maria de Castelló i un de la col·legiata de Perpinyà que ha permutat 
amb Antoni Ferrer, 4 maig 1599. G-94 f. 263v

Narcís Viader, clergue fa procura a Pere Elias, prevere d’Elna resident a Roma, 11 març 1599. G-94 f. 266
Pere Cases pren possessió de la doma de Llorà, 2 abril 1599. G-94 f. 267v
Execució de lletres papals que confereixen la despensa del monestir de Banyoles, resignada per Francesc Guardiola, a Lluís Descall, 11 maig 1599. G-94 f. 268
Montserrat Vilar pren possessió del benefici tercer de Sant Tomàs de la Seu que ha permutat amb Antoni Ferrer, canonge de la Seu, 4 maig 1599. G-94 f. 270
Pau Campana pren possessió del benefici dels sants Llorenç i Cecília de Sant Feliu de Girona, 3 maig 1599. G-94 f. 271v
El bisbe pren fragments de relíquies conservades a Sant Pere de Besalú, Sant Vicenç de Besalú i Sant Esteve de Banyoles, per enviar-ne a Andrés Pacheco, bisbe de 
Segòvia, 16 febrer 1599. G-94 f. 274

Els marmessors d’Antic Garau, canonge de la Seu, funden misses a la mateixa seu, 10 maig 1599. G-94 f. 276

Execució de lletres papals que confereixen a Joan Sais, el benefici de Sant Antoni de Pàdua de Santa Maria del Mar de Barcelona, resignat per Jaume Sais, 1 juliol 1599. G-94 f. 278

Dispensa a favor d’Antoni Ballia, fill de prevere i soltera, s.d. G-94 f. 281
Rafael Marcer, beneficiat de Barcelona, permuta el benefici refectorer de la Seu amb Joan Guinart, prevere de Girona, obtentor del benefici de Santa Maria de Granollers 
(Barcelona), 26 març 1599. G-94 f. 283

Concòrdia entre els monjos i els beneficiats (TC) sobre els aniversaris de Sant Pere de Galligants, 16 març 1599. G-94 f. 284



Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Domènec primer de la Seu a Joan Re, prevere de Vic, 2 abril 1599; la possessió, f 287v. G-94 f. 285v
Pedro Gutiérrez clergue, pren possessió d’un benefici de Santa Maria de Castelló, 20 juny 1599. G-94 f. 289

Execució de lletres papals que confereixen a Pere Ravell la sagristia de Sant Pere de Galligants, resignada per Narcís Terrades, 26 juny 1599; la possessió, f 292. G-94 f. 289v

Execució de lletres papals que reserven a Narcís Terrades una pensió de 25 lliures bar. sobre l’anterior prebenda, 5 juny 1599. G-94 f. 293 i 295
Joan Llobera pren possessió de la rectoria de la Cot, 24 maig 1599. G-94 f. 297
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Miquel de la Seu a Bartomeu Oliva, 25 maig 1599. G-94 f. 298
A instància de Martí Oliveres hom publica que Gabriel Cassador ha resignat una canongia de la Seu, 9 maig 1599. G-94 f. 301
Rafael Figueres pren possessió de la rectoria del Mercadal, 5 maig 1599. G-94 f. 302
Execució de lletres papals que concedeixen una pensió de 120 ducats de 12 reals sobre la rectoria del Mercadal a l’anterior rector, Gabriel Ros, 16 maig 1599; a 
continuació, hom publica la resignació de la rectoria. G-94 f. 303 i 305

Pregó que notifica que Joan González de Arellano és procurador general de les baroníes de la mensa episcopal de Girona, 3 abril 1599; a continuació l’esmentat 
procurador fa preconitzar normes (TC) sobre l’administració de justícia, f 307-309. G-94 f. 307

El bisbe disposa que les 38 lliures de renda de l’herència de Joan Martorell, canonge de la Seu, que havien pledejat els canonges amb els beneficiats, s’apliquin a sufragis, 
27 abril 1599. G-94 f. 309v

El bisbe disposa que 175 lliures procedents de la retenció de dos diners per cada missa que se celebrava a l’altar de Sant Narcís de Sant Feliu de Girona s’apliquin a ploms 
per l’hora de tèrcia, 28 abril 1599. G-94 f. 311v

El vicari general defineix els comptes de la construcció de l’església de Palafrugell, 8 juny 1599. G-94 f. 312-313
Execució de lletres papals que confereixen una canongia de Sant Joan de Perpinyà a Llorenç Garriga, prevere d’Urgell, 5 juliol 1599. G-94 f. 314
Capitulació (TC) entre els jurats de Tossa i Luis de Sossa, portugués i ermità de Sant Grau, aprovada pel vicari general, 30 juny 1599. G-94 f. 317v-318v
Còpia d’exempció d’impostos concedida pel rei Alfons al monestir de Banyoles, 1432. G-94 f. 314
Execució de lletres papals que confereixen a Francesc Miralles, rector de Martorell (Barcelona) el benefici porcioner de Sant Benet de Sant Pere de Galligants, 23 abril 
1599; la possessió, f 323. G-94 f. 321

Execució de lletres papals que confereixen a Rafael Figueres la rectoria del Mercadal, 5 maig 1599. G-94 f. 325
Benet de Cartellà pren possessió d’una canongia de la Seu, 5 maig 1599. G-94 f. 327v
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Antoni d’Olot a Jeroni Castellar, 27 juliol 1599. G-95 f. 1
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Lluc de Figueres a Sebastià Clascar, prevere, 9 agost 1599. G-95 f. 4
A instància dels jurats de la Bisbal el bisbe amplía la facultat dels veïns d’acudir als notaris que desitgin, 11 agost 1599. G-95 f. 8-11
Execució de lletres papals que confereixen a Martí Joan Congost el benefici dels sants Bartomeu i Elm de Sant Cebrià de Vallalta, 14 agost 1599. G-95 f. 12
Joan Julià, obtentor del benefici dels sants Andreu i Restitut de la Seu, fa procura a Pere Seguí, prevere de Barcelona resident a Roma, 17 agost 1599. G-95 f. 14
Execució de lletres papals que confereixen a Joan Pallarés una canongia de Santa Maria de Besalú, 27 agost 1599. G-95 f. 15v
Joan Baptist Rossell, canonge de Solsona, pren possessió de la doma simple d’Ultramort, 19 agost 1599. G-95 f. 18
Jaume Barraca pren possessió de les rectories unides de Sadernes, Entreperes, Sant Feliu de Riu i Gitarriu, 1 agost 1599. G-95 f. 19
El bisbe confirma certs capítols (TC) de la confraria de Santa Eulàlia, de paraires de Crespià, 30 agost 1599. G-95 f. 21-22
Juan González de Arellano obtentor d’un prestimoni de Taragudo (Toledo), fa procura a Fernando Gómez, prevere de Segòvia, 15 setembre 1599. G-95 f. 23
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de la confraria de Sant Joan de Palau Sardiaca a Bartomeu Oliva, prevere, 20 setembre 1599. G-95 f. 24

El bisbe atorga poders (text castellà) al seu germà, Manuel Arévalo de Zuazo, cavaller de Santiago, per cobrar els fruits d’un benefici curat de Nava de Coca, 8 setembre 
1599; a continuació, atès que dit Manuel es proposa contreure matrimoni amb Bárbara de Montalvo, que porta 8.000 ducats de renda, li fa donació d’altres tants, f 28-32.

G-95 f. 27

Manuel de Zuazo, germà del bisbe, fa procura a Francisco de Mercado y Peñalosa i a Pedro de Espinosa, per a l’anterior matrimoni, 8 setembre 1599. G-95 f. 32v
Bartomeu Rosselló pren possessió d’una sagristia menor de Santa Maria de Castelló, 24 setembre 1599. G-95 f. 35



Bartomeu Oliva pren possessió del benefici de la confraria de Sant Joan de Palau Sardiaca, 21 setembre 1599. G-95 f. 36
Guillem Foraster, clergue natural de Cervià, funda un personat a convertir en un aniversari a celebrar a Cervià, 6 octubre 1599. G-95 f. 37-38
Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Corts a Francesc Oliveres, 9 octubre 1599; la possessió, f 41v. G-95 f. 39
Execució de lletres papals que confereixen a Gabriel Ros, beneficiat de Sant Pere de Galligants i anterior rector del Mercadal, la doma simple de Sant Julià de Ramis i un 
benefici del referit monestir, per un total de 40 ducats d’or de la Cambra, 6 octubre 1599. G-95 f. 42v

Els marmessors de Miquel Puig, pagès de Riumors que morí a Sords, funden misses d’estaca a Sords i Cornellà, 13 agost 1599. G-95 f. 47-49
El bisbe aprova les ordinacions (TC) per al bací d’Ànimes de Canet de Mar, 30 juliol 1599. G-95 f. 49v-51
Dispensa a favor de Francesc Moré, clergue fill de casat i soltera, 10 setembre 1599. G-95 f. 51v
Andreu Poch, prevere natural de Vilanant, funda un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles del mas Simon de la Guàrdia, parròquia de Vilacolum, 13 
octubre 1599. G-95 f. 53v

Narcís Ferrer, clergue de Sant Daniel, augmenta un personat amb 120 sous de renda, 10 agost 1599. G-95 f. 55v
Sebastià Serinyana, clergue, pren possessió del benefici de Sant Joan de Cadaqués, 4 desembre 1599. G-95 f. 59
Antoni Trias, prevere, administrador del seminari, pren possessió del priorat de Santa Maria de Besalú, 8 desembre 1599. G-95 f. 59v
El bisbe estableix una bassa situada a Rupià a Jeroni Mir, sabater del lloc, 3 desembre 1599. G-95 f. 61
Execució de lletres papals que confereixen la cambreria del monestir de Banyoles, vacant per promoció de Joan a l’abadia de Breda, a Miquel Balleró, infermer del 
monestir de Banyoles, 6 desembre 1599. G-95 f. 63v

El bisbe fa procura a Diego de Santelizes i altres residents a Roma 6 desembre 1599. G-95 f. 65v
Miquel Vert, prevere, pren possessió del benefici dels sants Andreu i Restitut de la Seu, 20 desembre 1599. G-95 f. 67
Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Camprodon, resignada per Bernat Fulcarà, a Joan Sala, 1 desembre 1599; la possessió, f 71. G-95 f. 68v
Execució de lletres papals que confereixen la cellereria de Sant Pere de Rodes, resignada per Rafael Sapta, sagristà major de Sant Miquel de Cuixà, a Joan Salom, monjo de 
Santa Maria de Roses, 10 gener 1600. G-95 f. 73

El bisbe, com a obtentor de la col·legiata de Sant Salvador de Sevilla, fa procura a Lope Arévalo de Zuazo, 17 gener 1600. G-95 f. 76
El mateix bisbe com a procurador de Mateo Arévalo Sedeño, substitueix en la procura Luis Arévalo Sedeño, benedictí, 15 gener 1600. G-95 f. 77v
Execució de lletres papals que confereixen l’almoineria de Sant Esteve de Banyoles, resignada per Pere Joan Moner, a Joan Argelich, cabiscol del monestir de Ripoll, 12 
febrer 1600. G-95 f. 79v

Miquel Casademont, prevere de Besalú, funda un personat a convertir en misses d’estaca a celebrar a Sant Vicenç de Besalú, 12 febrer 1600. G-95 f. 82v
Francesc Vilarúbia, prevere d’Urgell, pren possessió d’una de les domes de Santa Maria de Castelló, 31 gener 1600. G-95 f. 85
Miquel Riera, castlà i batlle de Tossa, institueix un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles descendents de Miquel Riera i Joan Albert, de Tossa, i de 
Bartomeu Bernich, de Lloret, 28 febrer 1600. G-95 f. 86-90

Pau Font, clergue, pren possessió del benefici de Sant Jaume de Sant Feliu de Girona, 3 març 1600. G-95 f. 92
Execució de lletres papals que confereixen a Pau Font, clergue de Vic, l’anterior benefici de Sant Feliu de Girona, 2 març 1600. G-95 f. 93
Francesc Ribes, antic rector de Fortià, que havia instituit un personat en 1585, funda dues misses d’estaca a la Seu, 3 març 1600. G-95 f. 96
Antoni Jutglar, clergue de Torroella de Montgrí, funda un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles descendents de Pere Jutglar, pagès de Torroella, 19 
abril 1600. G-95 f. 100

Montserrat Soler, clergue, pren possessió del benefici de Santa Maria dels Àngels de la casa del sagristà major de la Seu, 25 març 1600. G-95 f. 101v
Fernando Gómez, prevere de Segovia, fa procura “in lingua betica”, és a dir, castellana, a Pedro Centeno, 27 març 1600. G-95 f. 103
Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Sant Cebrià de Vallalta, resignada per Esteve Subirà, a Joan Febrer, 28 març 1600. G-95 f. 104
Josep Ferrer, Enric Julià, Joan Bernich i Jaume Costa, picapedrers, i Antoni Brossa i Pere Gibert, mestres de cases, informen sobre les possibilitats de regar les terres de la 
Joeria de Domeny, pròpia del bisbe, amb un profit previst de 600 lliures anuals, 4 abril 1600. G-95 f. 107

Execució de lletres papals que confereixen de Sant Miquel de Torroella de Montgrí a Miquel Oliva, prevere, 1599. G-95 f. 108
Onofre Calm, domer de Borrassà, institueix un personat, a convertir en misses d’estaca a celebrar a Sant Esteve de Bas, 13 abril 1600. G-95 f. 111-112



Certificació de partida del llibre de la cúria on consten les col·lacions dels beneficis de Roses. G-95 f. 113
El vicari general confirma les ordinacions (TC) de la confraria de Sant Elm de Lloret, 6 abril 1600. G-95 f. 114-115v
Execució de lletres papals que confereixen a Esteve Subiràs, antic rector de Sant Cebrià de Vallalta, el benefici de Santa Maria d’Espasèn, 8 abril 1600. G-95 f. 116
“Vidimus” de lletres de Cristòfol Robuster, auditor papal, expedides a favor de Jaume d’Agullana, sobre la jurisdicció de l’ardiaca major en seu vacant. G-95 f. 118
El bisbe, a instància (TC) dels homes de la Bisbal, els dona llicència per fer un pont de pedra al riu Daró, 29 març 1600; a continuació autoritzà a invertir-hi la renda d’una 
almoina de pa de la vila. G-95 f. 121v-123v

Pere Hereu, rector de Taialà, fa procura per obtenir la rectoria de Pau, vacant per òbit de Miquel Bramon, a Gabriel Salt, canonge de Tarragona resident a Roma, 19 maig 
1600. G-95 f. 125

Execució de lletres papals que concedeixen pensió de 100 lliures bar. equivalents a 84 ducats d’or de la cambra, sobre la rectoria de Sant Cebrià de Vallalta a Esteve 
Subiràs, 8 abril 1600. G-95 f. 126-131

El bisbe concedeix a la comunitat de preveres de Castelló d’Empúries el privilegi de definir les marmessories de difunts de Castelló, 16 març 1600. G-95 f. 132
Certs teòlegs que s’enumeren declaren que Miquel Palmerola, vicari general, no és excomunicat per haver intentat exercir jurisdicció a l’església de Santa Maria dels 
Turers de Banyoles, 21 abril 1600. G-95 f. 134-136v

Bartomeu Oliva, prevere, fiscal de la cúria, intima als monjos de Banyoles lletres inhibitòries d’Onofre Pau Cellers, vicari general de Barcelona, 6 juny 1600. G-95 f. 137

Execució de lletres papals que confereixen la clau de Sant Pere de Riu a Joan Raset, clergue, 4 juny 1600; la possessió, f 141. G-95 f. 139
“Vidimus” de concessió papal de pensió sobre la mitra de Tortosa de 300 ducats a favor de Joan de Cruïlles, sagristà major de la Seu. G-95 f. 142
La comunitat de preveres d’Olot fa una ordinació que disposa que no s’admeti ningú que no sàpiga cantar i solfejar, i una altra, que les misses manuals que reben els 
membres les donin al bosser, 1578, aprovades pel vicari general, 6 octubre 1600. G-95 f. 144-146

Execució de lletres del nunci que confereixen a Pere Sangles, clergue, el benefici de Santa Maria de Sant Daniel de Girona, vacant per òbit d’Antoni Figueres, 15 juny 1600; 
la possessió, f 149. G-95 f. 147

Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Vilacolum, resignada per Montserrat Bruguera, sagristà de l’Armentera, a Baldiri Anglada, 27 abril 1600. G-95 f. 150

El vicari general defineix els comptes de la construcció de l’església de Palafrugell, 30 maig 1600. G-95 f. 154

A súplica dels obrers de Sant Feliu de Guíxols, el bisbe els dispensa d’haver de donar una clau de la caixa i del bací de les ànimes al rector, 29 abril 1600. G-95 f. 155v

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Maria de Santa Pellaia a Joan Rabassa, 20 juliol; la possessió, f 159. G-95 f. 157
El bisbe uneix la sagristia i la doma de Borrassà, 3 juny 1600. G-95 f. 160
Execució de lletres papals que confereixen a Antoni Riera, sagristà de Palafrugell, una doma del lloc, vacant per òbit de Miquel Riera. G-95 f. 163
Execució de lletres del nunci que confereixen a Benet Toll el benefici de Santa Maria de Sant Privat, 12 juny 1600. G-95 f. 167
Sentència del vicari general en la causa entre Alexandre Pasqual i Antoni Veray pel benefici dels sants Nicolau i Bartomeu de la Seu, 10 juny 1600. G-95 f. 169
Miquel Miralles, canonge de la Seu, fa professió de fe, 5 juny 1600. G-95 f. 171
Marc Antoni Miralles, canonge de la Seu, fa professió de fe, 5 juny 1600. G-95 f. 171v
El bisbe agrega l’almoina fundada per Ramon de Cornellà a Sant Feliu de Girona, al seminari, 23 juny 1600. G-95 f. 172v
Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Rabós d’Empordà a Miquel Miró, 5 juny 1600. G-95 f. 174
El bisbe confirma les ordinacions (TC) de la comunitat de preveres de Figueres, 16 juny 1600. G-95 f. 181-185
Execució de lletres papals que confereixen l’arxiprestat de Vilabertran, recentment erigit, a Cristòfol Noguers, prevere de Barcelona, 5 juliol 1600. G-95 f. 185
Execució de lletres papals que confereixen a Pere Massanet la doma curada d’Espolla, 19 juny 1600. G-95 f. 189
Execució de lletres papals que confereixen una canongia de Vilabertran, vacant per òbit de Cristòfol Corsà, a Jaume Vicens, clergue. G-95 f. 191

Presentació de butlla papal que reserva 400 ducats de pensió sobre la mensa episcopal de Girona a favor de Don Lope Arévalo de Zuazo, clergue, 6 juliol 1600. G-95 f. 193



Francesc Roca, prevere de Corçà, que el 1597 havia fundat un personat, li consigna un censal de 60 lliures, 12 juliol 1600. G-95 f. 195
Execució de lletres papals que confereixen el benefici del Corpus d’Olot a Bartomeu Pla, 4 agost 1600. G-95 f. 199

Execució de lletres papals que confereixen a Jaume Bartrola, prevere, beneficiat de Barcelona, el benefici de Santa Maria de Centenys; la possessió, f 204v. G-95 f. 202

El bisbe redueix les misses fundades que han de celebrar els beneficiats de Torroella de Montgrí, 5 setembre 1600. G-95 f. 205v-208v
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Caterina de la Seu a Miquel Valentí Miralles, 19 agost 1600. G-95 f. 209
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de la confraria de Sant Miquel a Miquel Valentí Miralles, 19 agost 1600. G-95 f. 212
Execució de lletres papals que confereixen una canongia de la Seu, resignada per Gabriel Cassador, a Salvador Tomàs, 9 setembre 1600. G-95 f. 215
Bartomeu Oliva, fiscal de la cúria, fa procura a Diego de Santelices, resident a Roma, 10 setembre 1600. G-95 f. 218v
Miquel Valentí Miralles, beneficiat de la Seu, pren possessió del benefici de Santa Caterina de la Seu, 20 agost 1600. G-95 f. 220
Miquel Valentí Miralles pren possessió del benefici de Sant Miquel de Cervià, 22 agost 1600. G-95 f. 221
Hom publica la resignació dels dos anterios beneficis per part de Baldiri Balla, canonge de la Seu, 24 agost 1600. G-95 f. 222
Hom publica la resignació feta per Baldiri Balla, canonge de la Seu, d’una pensió de 15 lliures sobre les distribucions de la Seu, a favor de Miquel Valentí Miralles, 24 agost 
1600. G-95 f. 223

Execució de lletres papals que confereixen la infermeria del monestir de Banyoles, resignada per Miquel Ballaró, a Pere Joan Moner, almoiner del monestir, 22 agost 1600. G-96 f. 1

Execució de lletres papals que confereixen a Martí Oliveres, que ha renunciat el benefici de l’aiguaderia de la Seu i una canongia, una pensió de 50 ducats o 60 lliures 
sobre ells, que junt amb els beneficis que té i les distribucions no supera els 160 ducats, 9 octubre 1600. G-96 f. 4

Cristòfol Noguer pren possessió per procurador de l’arxiprestat de Vilabertran, 7 juliol 1600. G-96 f. 8
El bisbe dona noves ordinacions (TC) al capítol de la Seu, sobre la celebració de les cerimònies i administració, 2 setembre 1600. G-96 f. 10-12v
Joan González de Arellano fa procura a Jerónimo López de Peralta, de Pamplona resident a Roma, per permutar el benefici de Sant Pere Màrtir de Camprodon amb el de 
Sant Esteve de Mataró que obté Francesc Serra Arnau, clergue de Barcelona, 17 setembre 1600. G-96 f. 13

Francesc Serra Arnau, clergue de Barcelona, fa semblant procura al mateix, 17 setembre 1600. G-96 f. 14

Execució de lletres papals que confereixen a Benet de Cartellà, canonge de la Seu, la doma simple de Sant Esteve de Bas, 20 octubre 1600; la possessió, f 29. G-96 f. 15

Execució de lletres papals que confereixen a Pau Clascar, clergue de Barcelona, el benefici de Santa Caterina de Santa Maria de Castelló, resignat per Joaquim Ràfols, 
clergue, 2 setembre 1600; la possessió, f 20v. G-96 f. 18

Execució de lletres del nunci que confereixen a Baldiri Masdeu, clergue, la capellania de Pujarnol, 1600. G-96 f. 21v
El bisbe dispensa Pau Comes, clergue de la Bisbal, de defecte en l’ull esquerre, 11 novembre 1600. G-96 f. 24

Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Sant Feliu de Pallerols a Pere Salavardenya, no transcrita; la possessió, 13 desembre 1600, f 27v. G-96 f. 25

Jaume Monvila, clergue de Manresa, pren possessió del benefici de Santa Maria de Cabanelles, 22 maig 1600. G-96 f. 28v
Guerau de Santmartí, vicari general, visita i beneeix la capella domèstica de Rafael de Santmartí, donzell, situada a la seva casa de la plaça del Vi de Girona, 27 setembre 
1600. G-96 f. 30

Sebastià Custous, prevere de Besalú, institueix un personat, a convertir en causapia a favor de les donzelles filles de Cosme Custous, botiguer de Besalú, i després, en 
misses a celebrar a la parroquial de Sant Vicenç, 9 desembre 1600. G-96 f. 31

Onofre Calm, sagristà de Borrassà, i Bernat Cosmas, domer major, prenen possessió de la doma menor de Borrassà, unida a la sagristia i a la doma major, 5 setembre 
1600. G-96 f. 33

Execució de lletres papals que concedeixen a Abdó Masdeu una pensió de 120 lliures sobre la rectoria de Sant Feliu de Pallerols que obté Pere Salavardenya, 13 desembre 
1600. G-96 f. 34

Carta del vicari general de Sevilla al bisbe, que li notifica que està procedint contra Joan Baptista, italià que celebrà missa, i que ha mostrat un títol d’ordenació rebuda a 
Girona amb dimissòries de Ventimiglia, i resposta de que són falsificades, 18 desembre 1600. G-96 f. 36



Els parroquians d’Aiguaviva que s’enumeren acorden (TC) elegir per mitjà de rodolins els obrers de la parròquia, 28 gener 1601. G-96 f. 37
Nicolau Albert, prevere de Tossa, augmenta amb 210 lliures un personat que té fundat, 8 febrer 1601. G-96 f. 39
Execució de lletres papals que confereixen a Bartomeu Vendrell, prevere d’Urgell, capellà de Montserrat de Roma, canonge de Vic, el benefici del Corpus de Sant Feliu de 
Girona vacant per òbit de Francesc Oliveres, clergue i sots-collector estat de la cambra papal, 12 setembre 1600; la possessió, f 44v. G-96 f. 41v

Monserrat Guilló, canonge de la Seu, confereix per raó de torn la canongia diaconil vacant per òbit de Miquel Miralles a Joan de Terrades, 10 desembre 1600. G-96 f. 46

El vicari general dispensa Antoni Trias de pluralitat de beneficis, 10 desembre 1600. G-96 f. 49
Narcís Girgós, canonge de la Seu, confereix per raó de torn la canongia diaconil vacant per òbit de Miquel Galí a Antoni Trias, 10 desembre 1600. G-96 f. 49v
El bisbe redueix els aniversaris i misses de Figueres, (document parcialment transcrit). G-96 f. 52
El bisbe, a instància de Narcís Garau, obtentor del benefici de Sant Maria de Gràcia de Sant Feliu de Girona, disposa que lliuri anualment 18 lliures per fer cremar una 
candela fundada, 11 novembre 1600. G-96 f. 54

Execució de mandat de la congregació de Regulars contra els religiosos de Sant Agustí de Sant Feliu de Guíxols, que els ordena tancar el convent, 4 octubre 1600; súplica 
verbal de que les claus es lliurin als jurats, f 57. G-96 f. 55

Concòrdia (TC) entre el sagristà i el domer de Borrassà, 5 setembre 1600. G-96 f. 58
El bisbe uneix la sagristia i la doma de Monells, 20 desembre 1600. G-96 f. 60v
Jaume Garbí, beneficiat de la Seu, institueix un personat a convertir en augment de dot de la causapia Ametller de la Bisbal, 14 desembre 1600. G-96 f. 62
El capítol de Vilabertran fa procura a Miquel Rovira, canonge, 23 novembre 1600. G-96 f. 64
Execució de lletres papals que confereixen a Martí Oliveres, prevere, el benefici de Santa Coloma de Matella, 30 octubre 1600. G-96 f. 66
Francesc Agustí resigna la sagristia de Vilabertran, 17 novembre 1600. G-96 f. 68

Execució de lletres papals que confereixen la cabiscolia segona de la Seu, resignada per Benet de Cartellà, a Francesc Cerdà, clergue, 20 octubre 1600; la possessió, f 70v. G-96 f. 69

Joan de Terrades, canonge de la Seu, fa professió de fe, 30 desembre 1600. G-96 f. 72
Execució de lletres del papa que suprimeixen el monestir de Vilabertran i l’erigeixen en col·legiata i concedeixen al rei el dret de patronat de l’arxiprest, 23 novembre 
1600. G-96 f. 74-79v

Miquel Rovira pren possessió de la sagristia, la candela, la cuina, i la refectoreria de Vilabertran, 23 novembre 1600. G-96 f. 80
El bisbe uneix les parròquies de Vilajoan i Ermedàs, 3 novembre 1600. G-96 f. 83
Execució de lletres papals que confereixen a Miquel Llordella el benefici de Santa Elisabet de Palamós, 24 novembre 1600. G-96 f. 85
Execució de lletres papals que confereixen a Benet de Cartellà, clergue, l’ardiaconat d’Empordà, que ha permutat amb Francesc Cerdà, 20 octubre 1600. G-96 f. 87
Execució de lletres papals que concedeixen a Llorenç Cerdà una pensió de 70 lliures sobre l’ardiaconat d’Empordà, 20 octubre 1600. G-96 f. 90
El vicari general executa dispensa papal a favor de Baldiri Fluvià, clergue, per defecte de l’ull dret, 12 gener 1601. G-96 f. 90
Capítols (TC) presentats pels jurats de Blanes en vista a augmentar els ingressos de l’obra de l’església, 24 gener 1601. G-96 f. 92-94

Execució de lletres papals que confereixen la clau de Sant Genís de Palafolls, vacant per òbit de Jaume Dot, a Antoni Codonyer, 6 desembre 1600; la possessió, f 96v. G-96 f. 94v

Els veïns de Sant Genís de Palafolls supliquen al bisbe (TC) que els nomeni un segon domer, després de la mort de Joan Torras, i un capellà de les Ànimes, 24 gener 1601. G-96 f. 98

Els veïns de Sant Genís de Palafolls, dels quals es fan els noms, atès el creixement de la Vila nova, que té més de 90 cases, insten del bisbe l’erecció de rectoria en aquest 
lloc, que aquest concedeix, 28 gener 1601; a continuació es donen estatuts per al bací d’ànimes de la nova parròquia, f 103-105, i pren possessió el nou rector, f 106.

G-96 f. 99-101

Genís Pauferrer, clergue d’Aiguaviva, institueix un personat, a convertir en causapia a favor del mas Ferrer d’Aiguaviva, 27 octubre 1600. G-96 f. 107
Sebastià Custous, prevere de Besalú, institueix un personat, a convertir en misses d’estaca a celebrar a Sant Vicenç de Besalú, 18 desembre 1600. G-96 f. 109-111
El bisbe dona ordinacions (TC) per a l’església de Castelló d’Empúries, 5 gener 1601. G-96 f. 112-114



El capítol de la Seu presta el seu consentiment a la separació del veïnat de Traslaigua de la parròquia de Sant Genís de Palafolls i la seva agregació a la de Blanes, 26 febrer 
1601. G-96 f. 115

Llicència papal al capítol de la Seu, de detreure 24 ducats dels fruits dels Aniversaris per pagar sou al mestre de cerimònies, 9 gener 1601. G-96 f. 116
Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de Sant Joan de Sant Llorenç de la Muga a Pere Portes, clergue. G-96 f. 118
Llicència a Joan de Terrades, canonge de la Seu, de celebrar a la catedral les misses del benefici de Santa Maria de les Puelles que obté, 6 març 1601. G-96 f. 121
“Vidimus” d’apel·lació presentada pels agustins de Sant Feliu de Guíxols davant el nunci en causa contra els benedictins del mateix lloc, 12 març 1601. G-96 f. 134
Els marmessors d’Anntoni Boera, sagristà de Pals, fan procura a Juan González de Arellano, prevere de Pamplona, 14 març 1601. G-96 f. 135
Joan Illa i Caner, negociant de Pals, procurador de la seva esposa, Antiga Caner, fa procura a Joan González de Arellano, dit, 16 març 1601. G-96 f. 136bis
Damià Andreu, canonge de la Seu, funda una missa diària a la Seu, dotada amb 800 lliures, 9 març 1601; l’àpoca de les 800 lliures, f 139. G-96 f. 137

Acte d’entrada a Sant Feliu de Guíxols del bisbe, com a comissari del tribunal del Breu i el veguer Jaume Solanell, per expulsar els religiosos agustins, 8 març 1601. G-96 f. 144-152

Execució de lletres del nunci que confereixen a Francesc Quadrós i Vilella, clergue, el benefici de Santa Maria del monestir de Sant Daniel, vacant per òbit de Pere Sangles, 
17 març 1601; la possessió, f 154v. G-96 f. 152v

Segimon Feu domer d’Olot, cedeix un personat, fundat per Pere Traver, canonge de la Seu, a Pere Joan Serra, clergue de Puigpardines, 22 febrer 1601. G-96 f. 156
Narcís Viader, prevere, fa procura a Pau Gaspar Bou, jurista de Barcelona, 19 març 1601. G-96 f. 157
Narcís Viader, prevere, fa procura a Joan Olzinelles, natural de Tamarit de la Llitera resident a Roma, 19 març 1601. G-96 f. 158v
El capítol de Vilabertran fa procura a Cristòfol Noguer, arxiprest seu, 23 març 1601. G-96 f. 160
Certificació dels llibres del subsidi sobre rendes de Vilabertran. G-96 f. 163
El bisbe aprova una ordinació del monestir de Vilabertran sobre torns de serveis, 28 març 1601. G-96 f. 164
Certificació de lletres que absolen el bisbe d’un jurament psoat en una concòrdia amb els homes de la Bisbal. G-96 f. 165
El virrei de Catalunya, duc de Feria, ordena al bisbe comparèixer en la causa causa de l’abat de Ripoll contra Joan Pere Corona i la seva esposa Antònia, pel delme dels 
masos Casademont i Quintà del veïnat de Savert, parròquia de Molló, 12 abril 1601. G-96 f. 166v

Joan de Terrades, obtentor del benefici de les Puelles de Girona, fa procura a Jeroni Curús, canonge de la Seu, i Diego de Santelizes, residents a Roma, per la unió de 
l’almoina del mateix benefici al seminari, 1 abril 1601. G-96 f. 168v

Antoni Joan Astor, vicari general de Tarragona, cita al tribunal metropolità els hereus de Monserrat Ferrer, de Fortià, en causa amb Bernat Nagressa, obtentor del benefici 
de Sant Cels de Fortià, amb execució, 30 abril 1601, f 171. G-96 f. 170v

Execució de lletres papals que confereixen a Benet de Cartellà, clergue, canonge de la Seu, el benefici de Sant Miquel de Vidreres, vacant per òbit d’Antoni Pijoan, 7 maig 
1601, la possessió, f 174v. G-96 f. 172

Antoni Solà, clergue de Ridaura, institueix un personat a convertir en causapia a favor de donzelles i nois de casa Solà de Ridaura, 18 abril 1601. G-96 f. 175v
Concurs a la doma de l’església parroquial dels sants Antoni i Nicolau de Vilanova de Palafolls o Malgrat, que és la doma de Sant Genís de Palafolls vacant per òbit de Joan 
Torras, a favor de Jaume Serra; la col·lació, 12 abril 1601, f 184. G-96 f. 181

El capítol de la Seu estatueix sobre la porció canònica que ha de satisfer la pabordia de Cassà, 1 abril 1601. G-96 f. 183
Jeroni Conchs, rector de la Barroca, fa donació a Segimon Andreu, rector de Sant Martí de Llémena, de censals per valor de 300 lliures, 21 abril 1601. G-96 f. 185
Execució de lletres papals que confereixen a Joan Feliu, clergue de Viladamat, el benefici de Sant Joan de la Bisbal; la possessió, f 188. G-96 f. 186

El bisbe, atès que en 1593 s’havia traslladat el dia de la festa de Sant Narcís, i que havia disminuit el concurs de gent, fa procura a Jeroni Curús, canonge de la Seu, i Diego 
de Santelices, de Segòvia, que es troben a Roma, per gestionar la restitució de la festa al seu dia, 5 maig 1601, amb la resposta del cardenal Baronio, 24 juny 1601, f 190v.

G-96 f. 189

Lope Arévalo de Zuazo, regent de la cancelleria de Navarra, pare de Lope Arévalo de Zuazo, clergue, que ha rebut del papa una pensió de 480 lliures sobre la mitra de 
Girona, firma rebut a Joan Sullà i d’Àger, rector de Bescanó i majordom del bisbe, de 240 lliures, 13 maig 1601; amb data de 14 de maig firmà rebut de 240 lliures més, f 
192.

G-96 f. 191

El bisbe dona a don Lope Arévalo de Zuazo, regent de la cancelleria de Navarra, un os de Sant Llambert, extret de les restes conservades a Santa Maria de Lladó, 14 maig 
1601. G-96 f. 193



Miquel Valentí Miralles, canonge de la Seu, firma rebut a Baldiri Balle, canonge de la Seu, de 15 lliures de pensió sobre la prebenda d’aquest darrer, 15 maig 1601. G-96 f. 194

Gaspar Masó, propietari del mas Masó d’Anglès, presenta Jaume Dolça, domer de Santa Coloma de Farners per al benefici de Santa Maria de l’altar de Santa Margarida de 
la Seu, vacant per òbit de Joan Vila, 17 maig 1601; varià la presentació i presentà Gaspar Mas, clergue d’Anglès, f 201. G-96 f. 195

Capitulació (TC) entre els pabordes de la capella de Bell-lloc de Vila-romà i Guerau Rosselló, prevere de Calonge, que es compromet a habitar a l’esmentada capella, 
aprovada pel vicari general, 19 maig 1601. G-96 f. 196

El bisbe redueix els aniversaris de Palafrugell, 16 maig 1601. G-96 f. 197
El bisbe autoritza a imposar un quinzè al lloc de Matajudaica per pagar censals pendents, 22 maig 1601. G-96 f. 202
Ordinacions per a l’església de Palamós, 22 maig 1601. G-96 f. 203

El sínode diocesà de Girona fa procura a Francesc Pasqual, capellà major de Sant Feliu de Girona, Rafael Cols, rector d’Estanyol, Pere Moner, rector de Sant Iscle de 
Colltort, i Joan Pere Pagès, sagristà de Torroella de Montgrí, per oposar-se als procediments del sots-col·lector de la cambra papal a fi d’apoderar-se dels béns d’Antoni 
Boera, sagristà difunt de Pals, i de Pere Mascort, sagristà difunt de Calonge que en vida havien comerciat, 3 maig 1601.

G-96 f. 205

Jaume Riera pren possessió de la rectoria de Sant Iscle d’Empordà, 10 maig 1601. G-96 f. 207
Segimon Andreu, rector de Sant Martí de Llémena, funda un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles descendents de Baldiri Andreu, paraire de Sant Feliu 
de Pallerols, 24 maig 1601. G-96 f. 208-211

Concurs per a la rectoria de Lliors, vacant per òbit de Joan Regàs, que restà desert, 24 maig 1601. G-96 f. 212
El vicari general defineix els comptes de la construcció de l’església de Palafrugell, 19 maig 1601. G-96 f. 214
Lluís Sampsó, clergue de Girona, institueix un personat a convertir en misses d’estaca a celebrar a Sant Pere de Galligants, 8 juny 1601; el mateix institueix un altre 
personat destinat a sostenir altres cultes al monestir, f 4-7. G-97 f. 1-3

Francesc Sampsó, prepòsit de Sant Pere de Galligants, firma rebut a Lluís Sampsó, clergue, de 340 lliures del personat anterior, 20 gener 1601. G-97 f. 7v

El bisbe fa procura favor d’Antoni Quer, beneficiat de Sant Sadurní, per a plets, 4 juny 1601, i per a la visita ad limina, f 10-11, amb l’informe de visita, f 12-13v. G-97 f. 8-9v

Fe de vida de Manuel Arévalo de Zuazo, governador de Jerez de los Caballeros, per acreditar-la a la cúria romana, 25 juny 1601. G-97 f. 14
Joan Martí, que havia fundat un personat a convertir en benefici del Roser a Viladesens, cedeix al seu germà, Guerau Martí, pagès de dit lloc, el dret de patronat del 
mateix, 23 juny 1601. G-97 f. 15

Vicenç Moré, pescador de Tossa, funda un personat a convertir en causapia per dotar donzelles, estudiar nois i redimir captius de la seva família, 17 juliol 1601. G-97 f. 16v-18

Intimació a Jaume Burgués, clergue de reserva de pensió de 50 ducats nous de cambra, a raó de 13 reals bar. cada un, a favor de Bartomeu Burgués, canonge de la Seu, 
sobre el benefici de Sant Esteve de la Seu que el darrer havia resignat, 21 juliol 1601. G-97 f. 19

Jaume Burgués, clergue, pren possessió del benefici de Sant Esteve de la Seu, 16 juliol 1601. G-97 f. 22
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Pere Màrtir de Camprodon, resignat per Juan González de Arellano, a Francesc Serra Arnau, clergue de 
Mataró; la possessió, f 26. G-97 f. 23

Rafael Orri, clergue de Vallfogona, bisbat de Vic, funda un personat a convertir en benefici de Sant Rafael de les Preses, 18 juliol 1601. G-97 f. 27-28

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Bartomeu de Santa Maria dels Turers de Banyoles, vacant per òbit de Joan Busquets, 22 juny 1601. G-97 f. 29

Montserrat Caner pren possessió de la sagristia de Pals, 1 agost 1601. G-97 f. 31
Execució de lletres papals que confereixen una canongia de Vilabertran, vacant per òbit de Sebastià Barnó, a Benet Caselles, 4 agost 1601. G-97 f. 32
Execució de lletres papals que confereixen la sagristia de Palau-saverdera a Bernat Deuloféu, permutada per Miquel Miquel, 22 agost 1601. G-97 f. 34v
El bisbe dona ordinacions (TC) per a les esglésies de Santa Maria i Sant Vicenç de Besalú, 31 juliol 1601. G-97 f. 38-39
El capítol de la Seu reforma un estatut sobre assignació de pabordies, i sobre les prestacions que ha de fer la pabordia de Cassà, 4 agost 1601; reforma d’un altre estatut 
sobre la pabordia d’agost, f 42-43. G-97 f. 40-41



Els marmessors de Narcís Mota, veí de Girona, institueixen sis misses anuals a Sant Pere de Galligants, 18 agost 1601, amb àpoca de 12 lliures, f 45. G-97 f. 44
Execució de lletres papals que confereixen a Narcís Vives, beneficiat de la Serreda de Vilobí, el benefici de Sant Tomàs de la Seu, vacant per òbit de Joan Sicart, 15 agost 
1601; la possessió, f 48v. G-97 f. 46

El vicari general defineix els comptes de la construcció de l’església de Mont-ras, 7 agost 1601. G-97 f. 50
Gaspar de Guevara, capità de cavalleria i patró del benefici de Santa Caterina de Carrión de los Condes, fa procura a Gabriel de Guzmán y de Herrera i a Jerónimo de 
Guevara per presentar per al benefici, (in lingua bethica), 29 agost 1601. G-97 f. 51

El bisbe fa procura a Pere Moner per a plets, 3 setembre 1601. G-97 f. 92
Els síndics del sínode diocesà fan procura a Pere Moner per a plets, 3 setembre 1601. G-97 f. 53
Damià Andreu, canonge de la Seu, funda una missa setmanal a la catedral, dotada amb 110 lliures, 4 setembre 1601. G-97 f. 54
El bisbe redueix els aniversaris de la parroquial d’Olot, 19 setembre 1601. G-97 f. 57
El bisbe publica un edicte sobre la celebració de la festa de Sant Narcís el 29 d’octubre en tota la diòcesi, 10 setembre 1601. G-97 f. 59-60
Certificació del Libro de la Cuarta pel capítol de Vilabertran. G-97 f. 61
El capítol de la Seu acorda que l’obra pagui el salari del mestre de cerimònies, 28 setembre 1601. G-97 f. 62
Concòrdia entre el sagristà i el domer de Serinyà, 4 octubre 1601. G-97 f. 63

Execució de lletres del nunci que dispensen Josep Seris, clergue de la Bisbal, d’irregularitat per haver intervingut en processos criminals, 5 octubre 1601. G-97 f. 66

Execució de lletres papals que confereixen a Martí Lloret, beneficiat de Castelló, dispensa d’irregularitat per haver-se fet ordenar a França a causa de no haver superat els 
exàmens d’ordes a Girona, 11 octubre 1601. G-97 f. 67v

Descripció de la capella dels quatre màrtirs de la Seu i facsímil de la làpida del bisbe Servus Dei, de Sant Feliu de Girona, 7 octubre 1601. G-97 f. 69-70
Sentència del vicari general que resol una qüestió entre Rafael de Foixà, obtentor de la doma simple de Foixà, i Antoni Parés. sagristà del lloc, sobre les almoines per 
responsos i salms recitats al cementiri de Foixà, 15 novembre 1601. G-97 f. 70

El comissari de Creuada, Felipe de Tassis, mana al bisbe de Girona liquidar la meitat de les penes pecuniàries imposades a clergues, a Sinibaldo Fusco i Juan Bautista 
Justiniani, 10 desembre 1600. G-97 f. 72

Joan Roca, clergue de Massanes, institueix un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles descendents del seu germà, Pere Roca, mestre de cases de 
Massanes, 27 octubre 1601. G-97 f. 73v

El bisbe restitueix a Miquel Palmerola el càrrec de vicari general, 20 octubre 1601. G-97 f. 76 i 106
Execució de lletres papals que confereixen el benefici del Sant Esperit d’Olot, resignat per Francesc Alzina, a Antoni Alzina, clergue, 23 octubre 1601. G-97 f. 77
Execució de lletres papals que dispensen d’irregularitat Josep Feixas, clergue de Sant Feliu de Lladó, per agressió física. G-97 f. 83

Execució de lletres del nunci que confereixen el diaconil de Flaçà, vacant per òbit de Pere Negre, a Francesc Salvanyà (Salanya), clergue, 11 novembre 1601. G-97 f. 84

El claver de Pineda, Antic Albert, estableix a Jaume Castellar una terra de dos jornals, anomenada “Puig de la clau”, 2 novembre 1601. G-97 f. 87
Pere Poy, pagès de Sant Esteve de la Garriga, bisbat de Barcelona, institueix un personat a convertir en causapia a favor de donzelles i nois del mas Poy de l’esmentat lloc, 
23 novembre 1601. G-97 f. 90-94

Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de Sant Bartomeu de Sant Martí Sacosta, traslladat a les bernardes del Mercadal, a Climent Salvanyà, clergue de 
Besalú, 5 desembre 1601. G-97 f. 94v

Execució de lletres del nunci que confereixen a Lluís Feixas, clergue, el benefici de Sant Llambert de Lladó, 23 desembre 1601; possessió, f 99. G-97 f. 97
Execució de lletres papals que confereixen a Segimon Cols, clergue, la doma simple d’Olot, resignada per Segimon Feu, prevere, 29 desembre 1601. G-97 f. 100
Concurs per a la rectoria de Jafre, vacant per òbit de Bernat Sabater, a favor de Francesc Pasqual, 7 desembre 1601, amb les qualificacions. G-97 f. 103v
Jaume Comabella, rector de Flaçà, fa procura per permutar a Roma amb Jaume Serra, rector de Malgrat, a favor d’Antoni Quer, 22 desembre 1601. G-97 f. 105
Reiteració del núm. 123, 21 novembre 1601. G-97 f. 106
El bisbe fa procura a favor de Miquel Palmerola per al concili provincial, 21 novembre 1601; convocatòria del concili, f 112-116. G-97 f. 110



Execució de lletres papals que confereixen el diaconil de Breda a Francesc Pescador, clergue, 15 febrer 1602. G-97 f. 117v
Presentació de lletres citatòries i inhibitòries a favor de les confraries de la Concepció i dels sants Cosme i Damià d’Olot, disputades entre l’església del Tura i els carmelites 
del lloc, 14 gener 1602. G-97 f. 120v

Pere Magí Lloberes, prevere de Girona, funda un personat a convertir en missa setmanal d’estaca a celebrar a Sant Feliu de Girona, 29 gener 1602. G-97 f. 123-125
Execució de lletres papals que confereixen a Jaume Masferrer, rector de Llívia, la rectoria, resignada per Antoni Berenguer Castellgermà, 23 febrer 1602. G-97 f. 125v
Testament de Llàtzer Bruells, beneficiat de Sant Feliu de Girona, 20 maig 1602. G-97 f. 129-130
Els marmessors de Damià Aldrich, prevere de la Pera, doten el benefici del Roser de la Pera, 26 març 1602. G-97 f. 131-135
Damià Clara, prevere de Camprodon, funda un personat a convertir en benefici de l’Esperit Sant de Santa Maria de Camprodon, 19 març 1602. G-97 f. 135v-137
Execució de lletres papals que confereixen a Segimon Feu, prevere, el benefici de Santa Maria i Sant Miquel d’Olot, 5 gener 1602; la possessió, f 138v. G-97 f. 136v
Bartomeu Gelada àlias Ros i el seu fill Jeroni Ros, pagesos del veïnat de Segalars, parròquia de Sant Gregori, funden un personat a convertir en sufragis a celebrar a Sant 
Pere de Galligants, 15 maig 1602. G-97 f. 139v-141v

Jaume Cuch, pagès d’Anglès, funda el benefici del Roser a la parroquial d’aquest lloc, 16 març 1602. G-97 f. 142
Joan Pasqual, prevere, fa procura a Pere Seguí, clergue de Barcelona, per a plets a Roma, 28 març 1602. G-97 f. 144
Execució de lletres del nunci que confereixen el diaconil de Sant Aniol a Josep García, clergue, 3 abril 1602; la possessiò, f 150. G-97 f. 145
Execució de lletres papals que confereixen la porció dita dels menors de Vilabertran a Joan Feliu, clergue de la Bisbal, 2 abril 16602. G-97 f. 147v
Antoni Masó clergue, pren possessio dels beneficis de Sant Andreu i Santa Caterina units de la Seu, 1 abril 1602. G-97 f. 151
Execució de lletres del nunci que confereixen a Rafael Castellar el benefici de Santa Margarida de Peralada, 5 març 1602; la possessió, f 153v. G-97 f. 152
Narcís Vehí, prevere, fa procura a Montserrat Soler, clergue resident a Roma, per permutar, 27 març 1602. G-97 f. 161
Francesc Alzina, sagristà major de Sant Feliu de Girona, fa procura a Montserrat Soler, dit, per permutar, 27 març 1602. G-97 f. 162
Procés, començat davant del vicari general Miquel Palmerola, a instància d’Antoni Rich, guardià del convent de Sant Francesc de Girona, i Dimas Serpi, comissari de l’orde 
franciscà, per a la beatificació de Salvador d’Horta, 24 abril a 14 agost 1602, amb deposicions recollides a Girona. G-97   següents, sens  

Miquel Palmerola, vicari general, i Francesc Garraver, abat de Sant Pere de Besalú, defineixen a Sebastià Fuster, beneficiat de la Seu i administrador de la causapia 
fundada per Francesc Albanell, abat de Sant Llorenç del Mont en 1527, els comptes de la mateixa causapia des de 1599 per 648 lliures d’ingressos, 1 juny 1602, amb àpoca 
de Francesc Garraver, abat de Sant Pere de Besalú, a Sebastià Fuster, prevere, procurador de la causapia, de 69 lliures.

G-98 f. 1-2

Execució de lletres papals que confereixen a Miquel Feliu la infermeria de Sant Pere de Rodes, resignada per Llàtzer Vives, monjo de Sant Miquel de Cuixà, 15 juny 1602. G-98 f. 3

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Genís de Torroella de Montgrí, vacant per òbit de Miquel Calvó, a Jaume Mauri, 24 maig 1602. G-98 f. 6

El vicari general defineix els comptes de la construcció de l’església de Palafrugell, 25 maig 1602. G-98 f. 10
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Jaume de la Seu a Onofre Dou, clergue, 17 juny 1602; la possessió, f 17. G-98 f. 11v
Execució de lletres papals que confereixen l’hostaleria de Sant Pere de Rodes, resignada per Pere Joan Desgüell, a favor de Claudi Geli, monjo. G-98 f. 13v
Testimonial de la sobrevivència de Manuel Arévalo de Zuazo, 11 juliol 1602. G-98 f. 18
Testament de Ramon Freixenós, rector de Taravaus, 17 juliol 1602. G-98 f. 19

Execució de lletres papals que confereixen la doma simple de Bordils, resignada per Jeroni Carreres, a Pere Carreres, clergue de Bordils; la possessió, f 24. G-98 f. 21v

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Maria de Roses a Bernat Ros, prevere, 27 juliol 1602. G-98 f. 25
Joan Gimbernat, clergue de Figueres, institueix un personat a convertir en causapia per a donzelles de la seva família, 30 juliol 1602. G-98 f. 27

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de la Mare de Déu de Gràcia de Sant Feliu de Girona a Baldiri Noguera, prevere, 6 setembre 1602; la possessió, f 32v. G-98 f. 29v



Execució de lletres papals que concedeixen a Narcís Noguera, clergue, beneficiat de la Seu, una pensió de 20 ducats bar., a raó de 12 reals per ducat, sobre el benefici de 
Santa Maria de Gràcia de Sant Feliu de Girona, que ha resignat, 28 agost 1602. G-98 f. 33

Guerau de Santmartí, ardiaca de Besalú i vicari general, visita la capella construïda a la casa de Rafael de Santmartí, donzell de Girona, a la plaça del Vi, 17 setembre 1602. G-98 f. 35

Francesc Vinyas, clergue de Figueres, funda un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles descendents d’Antoni Vinyas, sabater, Damià Vinyas notari i Benet 
Vinyas, negociant, germans seus, 6 juliol 1602. G-98 f. 35v

El vicari general uneix el benefici de la confraria de Santa Maria i Sant Antoni amb la rectoria de Taravaus, 29 juliol 1602. G-98 f. 37v
Lletres subsidiàries de la cúria eclesiàstica de Barcelona contra Antoni Ferrer, canonge de la Seu, sots-col·lector de la cambra papal, en reclamació de 1.164 lliures degudes 
a Francesc Baldiri Pedralbes, mercader de Barcelona, 31 juliol 1602; resposta de l’interessat, f 41. G-98 f. 39

Joan Planes, prevere d’Anglès, funda un personat a convertir en causapia per a nois i noies del mas Planes d’Anglès, 3 juliol 1602. G-98 f. 42v
El bisbe aplica al seminari els fruits de certs beneficis, 19 agost 1602. G-98 f. 45-47
Antoni Solà, clergue de Ridaura, augmenta un personat amb 200 lliures, 30 agost 1602. G-98 f. 48
El vicari general visita la capella de Sant Genís de la plaça de la Seu, 19 agost 1602. G-98 f. 50
Pere Alzedar, rector de Fellines, fa procura a Diego de Santelizes, resident a Roma, per a obtenir la rectoria de Sant Dalmai, 20 agost 1602. G-98 f. 51
El bisbe dona ordinacions per a la Seu, i prohibeix, per exemple, celebrar més de 20 misses diàries a la capella Gregoriana, 30 agost 1602. G-98 f. 52-53
El bisbe remet a Miquel Frigola, clergue de Santa Maria de Castelló, tota mena de delictes, 6 agost 1602. G-98 f. 53
Miquel Torba, rector de Sant Pau de Pi del Conflent, funda el benefici de Sant Pau a l’altar major de Sant Pere de Camprodon, 1 agost 1602. G-98 f. 54-58
Joan Esglésies pren possessió de la rectoria de Jafre, 17 agost 1602. G-98 f. 58
Rafael Reixach, sagristà de Santa Maria dels Turers, fa procura a Diego de Santelizes, resident a Roma, per a gestionar la col·lació de la rectoria de Vilamarí, 6 setembre 
1602. G-98 f. 59

Joan Vilella, administrador del seminari, fa procura a Diego de Santelizes per a pledejar, 3 setembre 1602. G-98 f. 60
Anna de Cruïlles i de Sitjar consenteix a la resignació del benefici de la Santa Creu de la Seu, 28 setembre 1602. G-98 f. 61v
Execució de lletres del nunci que citen al seu tribunal Joan Pri (sic), cambrer de Sant Benet de Bages, Jaume Berta, cambrer de Sant Pere de Rodes i Pere Puigmarí, monjo 
de Sant Cugat del Vallès, 20 setembre 1602. G-98 f. 62

Jaume Ponç de Vilanova, donzell de Fortià, funda el benefici de la Santa Creu a Capmany, 21 setembre 1602. G-98 f. 63v-65
Miquel Fuster pren possessió del benefici de Sant Salvador de la Seu, 16 setembre 1602. G-98 f. 66
Baldiri Mata, rector de les Preses, funda un personat a convertir en benefici dels sants Joan evangelista i Jeroni de les Preses, 27 setembre 1602. G-98 f. 67-70
Magdalena Çarriera i d’Oms, viuda de Joan Çarriera i de Gurb, consenteix a la resignació del benefici de Santa Maria de la capella de Santa Anna de Gurb (Vic), 30 
setembre 1602. G-98 f. 71

Miquel Palmerola fa procura a Antoni Quer i Montserrat Soler, preveres, per resignar a Roma l’anterior benefici, 30 setembre 1602. G-98 f. 72

Rafael Sicarts, rector de Fontcoberta, fa procura a Diego de Santelizes per resignar la parròquia i obtenir una de les domes de Peralada, 29 octubre 1602. G-98 f. 73

El bisbe uneix la parròquia de Sant Silvestre de [la Valleta] de Colera amb la doma curada de Garriguella, 21 setembre 1602. G-98 f. 74

Execució de lletres papals que confereixen a Montserrat Brunells l’almoineria de Sant Pere de Camprodon, vacant per òbit de Cercasi Abado, 6 desembre 1602. G-98 f. 75

Jeroni Cros, pagès de Parlavà, funda un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles descendents d’ell, 30 octubre 1602. G-98 f. 77-79
Jaume Comabella pren possessió de la doma de Malgrat, 5 octubre 1602. G-98 f. 80
Execució de lletres papals que confereixen a Miquel Rovira la doma de Peralada vacant per òbit de Joan Devall, 19 octubre 1602. G-98 f. 83
Procés per detreure 100 lliures anuals dels fruits del priorat de Ridaura a fi de dotar la vicaria perpètua del lloc, 11 octubre 1602. G-98 f. 85v-90
El capítol de la Seu concedeix la capella dels sants Doctors a la família Agullana, 28 novembre 1602. G-98 f. 91



El bisbe erigeix la capella de Santa Maria del Castell d’Aro en església parroquial, i li uneix la de Fenals, amb estatuts (TC) sobre la divisió de les rendes de Santa Cristina, 28 
agost 1602. G-98 f. 96-99

Informe de teòlegs sobre no ésser excomunicats els jurats de Rupià, a pesar dels monitoris del comanador de l’orde de Sant Joan, 14 octubre 1602. G-98 f. 97
Els cònsols i consell de Figueres funden el benefici de Sant Pere a la seva parroquial, amb capítols (TC) sobre les obligacions del beneficiat mestre de capella, 6 novembre 
1602. G-98 f. 99-102

El bisbe uneix el benefici anterior amb el de la confraria dels Àngels i Sant Miquel, 6 novembre 1602. G-98 f. 103
Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Flaçà, vacant per promoció de Jaume Comabella a Malgrat, a Jofre Teixidor, 12 desembre 1602. G-98 f. 104
Miquel Roquer, prevere natural de Cervià, funda un personat a convertir en causapia a favor de nois i donzelles descendents de Francesc Roquer, fuster de Cervià, 28 
novembre 1602. G-98 f. 107

Execució de lletres papals que concedeixen a Pere Antoni Descall de poder ingressar al monestir de Banyoles i obtenir-hi la cabiscolia, resignada per Francesc Carbonell, 11 
desembre 1602. G-98 f. 109

Execució de lletres del nunci que confereixen a Fernando del Campo els beneficis units de Santa Maria de Castell d’Aro, 18 gener 1603; la possessió, f 113v. G-98 f. 112

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Sebastià d’Anglès a Gabriel Olmera i de Çarrovira, 31 gener 1603; la possessió, f 117. G-98 f. 115
Els marmessors de Joan Julià, prevere de la Seu, funden quatre misses d’estaca a la mateixa seu, 4 febrer 1603. G-98 f. 118
Josep Closells, prevere d’Olot, funda un personat a convertir en benefici de Sant Josep de la parroquial d’Olot, 4 març 1603. G-98 f. 120
Miquel Mongai, clergue de Barcelona, pren possessió del benefici de Sant Benet de la Seu, 4 març 1603. G-98 f. 122
Miquel Mongai pren possessió de la capellania de Santa Llogaia d’Àlguema, 3 març 1603. G-98 f. 123v

Narcís Noguera, beneficiat de la Seu, institueix una missa d’estaca setmanal i un corn d’altar anual a la mateixa seu, dotat tot amb 200 lliures, 17 març 1603. G-98 f. 124v

Institució d’un personat per Josep Mauri, clergue de Torroella de Montgrí, no transcrita. G-98 f. 126v
Agustí de Tamarit, prior de Santa Margarida de Vic, pren possessió d’una doma de Santa Pau, 15 març 1603. G-98 f. 128
Els marmessors de Sebastià Almar, prevere de la Bisbal, cedeixen certs censals a la comunitat de preveres d’aquest lloc, 29 desembre 1602. G-98 f. 130-135
Execució de lletres papals que confereixen la sagristia de Santa Maria dels Turers de Banyoles, vacant per promoció de Rafael Reixach a la rectoria de Vilamarí, a favor de 
Salvi Verneda, 17 març 1603; la possessió, f 145. G-98 f. 135

Fèlix Cortada pren possessió de la sagristia de Celrà, 16 març 1603. G-98 f. 137
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Caterina de la Seu a don Enric de Blanes, 16 gener 1603; la possessió, f 144. G-98 f. 138
El vicari general aprova les ordinacions (TC) de la confraria dels sants Jacint i Ramon de Penyafort de Figueres, 11 abril 1603. G-98 f. 141-143v
Montserrat Abella, rector de Palacalç, pren possessió de la rectoria de Montiró que li ha estat unida, 5 febrer 1603. G-98 f. 146
El bisbe remet a la Cruzada 34 lliures, meitat de les multes recaptades, 2 abril 1603. G-98 f. 147v
El bisbe autoritza l’ampliació de la parroquial de Sant Esteve d’Olot i que s’hi apliqui l’almoina de pa cuit de la vila, 3abril 1602. G-98 f. 148-149
Execució de lletres papals que confereixen a Joan Bassols el benefici de Sant Esteve d’Olot, 11 abril 1603. G-98 f. 151

Guillem Plaferrana, rector de Lligordà i Narcís Planaferrana, beneficiat de Sant Vicenç de Besalú, funden el benefici de Sant Sebastià a Sant Vicenç, 27 abril 1603. G-98 f. 153v-155

Fernando Gómez fa procura a Diego de Santelizes, resident a Roma, 17 abril 1603. G-98 f. 156
El bisbe redueix les obligacions del benefici de Santa Margarida de Cassà de la Selva a una missa mensual, 22 abril 1603. G-98 f. 157v
Vot de certs teòlegs sobre no ser excomunicats Joan Pagès, gabeller de Girona, i la seva esposa Caterina, contra els quals havia despatxat monitori l’orde de Sant Joan per 
cobrament de lleuda, 28 abril 1603. G-98 f. 160

Execució de lletres papals que confereixen la clau de la Seu a Pere Puig, que ha permutat un personat amb l’antic obtentor, Francesc Carreres, 3 maig 1603; possessió, f 
164v. G-98 f. 162

Execució de lletres papals que confereixen a Francesc Carreres el benefici de Santa Maria del claustre de la Seu, permutat per Pere Puig, 3 maig 1603. G-98 f. 167



Execució de lletres papals que concedeixen a Pere Puig una pensió de 20 ducats d’or sobre la clau de la Seu que ha resignat, 3 maig 1603. G-98 f. 171

Don Benet de Cartellà, obtentor de la doma de Sant Esteve de Bas estableix a Miquel Cors, teixidor, una casa de la doma, situada a Sant Esteve, 9 maig 1603. G-98 f. 173

Execució de lletres papals que confereixen a Francesc Baldiri de Pedralbes, clergue de Barcelona, el benefici de Santa Maria del Puig (de Pols) d’Ordis, 12 maig 1603; la 
possessió, f 180v. G-98 f. 178

Execució de lletres papals que confereixen a Pere Joan Monet, clergue, el benefici de Sant Antoni del monestir de Banyoles, 17 maig 1603; la possessió, f 184. G-98 f. 181

Damià Andreu, canonge de la Seu, institueix una missa diària i aniversaris a Palafrugell, dotat tot amb 1.232 lliures, 12 maig 1603. G-98 f. 185-188
Execució de lletres papals que confereixen a Antoni Cos, prevere, rector estat de Sant Esteve de Llémena, el benefici porcioner d’Amer que posseïa Francesc Homs, amb 
reserva de pensió de 64 ducats sobre la rectoria, 30 maig 1603. G-98 f. 189v

Execució de lletres papals que confereixen a Josep Brocà, clergue de Barcelona, el benefici de Santa Maria de Llampaies, 27 maig 1603; la possessió, f 195. G-98 f. 193

Sebastià Barceló pren possessió de la doma de Palafrugell, 30 maig 1603. G-98 f. 196

Execució de lletres papals que confereixen a Francesc Homs la rectoria de Sant Esteve de Llémena, que ha permutat amb Antoni Cos, 5 juny 1603; la possessió, f 3v. G-99 f. 1

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Jordi de l’església de Sant Jaume de Perpinyà a Antoni Coronat, clergue, 7 juny 1603. G-99 f. 5
Execució de lletres papals que confereixen la doma de Capmany vacant per òbit de Miquel Masmartí, a Pere Vila, 6 juny 1603. G-99 f. 8
Antoni Ros, clergue d’Elna, obtentor del benefici de Sant Jordi de l’església de Sant Jaume de Perpinyà, apel·la de nul·litat de la concessió del benefici a Antoni Coronat, 10 
juny 1603. G-99 f. 10

Joan Riera, canonge sagristà de Santa Maria de Besalú, apel·la d’un dret de precedència, 12 juny 1603. G-99 f. 12bis
Presentació de lletres papals de reserva de pensió de 20 ducats anuals a favor d’Abdó Masdeu sobre l’església parroquial de Sant Feliu de Pallerols, que ha permutat amb 
Pere Salavardenya, 18 juny 1603. G-99 f. 14

A instància d’Antoni Palau, clergue de Barcelona, hom publica la resignació del benefici de Santa Caterina de la Seu per part de don Enric de Blanes i de Centelles, 10 juny 
1603. G-99 f. 16

Ordinacions (TC) per a l’església de Calella, 19 juny 1603. G-99 f. 17-18
El bisbe sotsdelega a Miquel Palmerola, vicari general la delegació papal rebuda sobre l’hospital de Pere Desvilar, de Barcelona, 25 juny 1603. G-99 f. 19
Execució de lletres papals que confereixen a Baldiri Mateu la mongia de Sant Privat de Bas, 26 juny 1603; la possessió, f 23v. G-99 f. 21

El bisbe comissiona Jaume Ferrer, sagristà major de la Seu de Barcelona, per recollir informació sobre l’homicidi de Pau Fabra, ardiaca de Vic, 30 juny 1603. G-99 f. 25

Execució de lletres papals que confereixen a Antoni Cos una pensió sobre la rectoria de Sant Esteve de Llémena que ha permutat amb Francesc Homs. G-99 f. 25v
Rafael Puigrubí resigna el benefici dels Quatre Màrtirs de Corçà, 8 juliol 1603. G-99 f. 28
Francesc d’Alzina, sagristà major de Sant Feliu de Girona, funda un personat a convertir en sufragis a celebrar a l’esmentada església, 23 juliol 1603. G-99 f. 30-32
Execució de lletres papals que confereixen a Francesc Baldiri Pedralbes, clergue de Barcelona, el benefici de Santa Maria de Siurana, 14 juliol 1603. G-99 f. 33
Execució de lletres papals que confereixen la sagristia d’Ullà a Nicolau Ferran, 29 juliol 1603; la possessió, f 38v. G-99 f. 36
Paulí Pagès, prevere de la Bisbal, funda un personat a convertir en causapia a favor del culte al Santíssim i processons, 17 juliol 1603. G-99 f. 39v-41
Execució de lletres papals que confereixen a Antoni Ferrer, canonge de la Seu, el priorat d’Ullà, 24 juliol 1603. G-99 f. 43
Baldiri Nuell, sagristà de Sant Julià de Ramis, fa procura a Diego de Santelizes, resident a Roma, per resignar en vista a obtenir la rectoria de Pujals dels Pagesos, 23 juliol 
1603. G-99 f. 49

Guillem Planaferrana i Narcís Planaferrana, preveres de Sant Miquel de Campmajor, funden un personat a convertir en benefici de la Puríssima Sang a Sant Vicenç de 
Besalú, 11 juliol 1603. G-99 f. 52

Execució de lletres papals que confereixen a Sebastià Clapera la rectoria de Fontcoberta, vacant per promoció de Rafael Sicarts, 17 setembre 1603. G-99 f. 54v
Bernat Aimeric, domer de Pampalona a Besalú, fa procura a Diego de Santelizes per resignar en vista a obtenir la rectoria de Gaüses, 30 juliol 1603. G-99 f. 57



Execució de lletres papals que confereixen a Domènec Vexera la rectoria de Vilajuïga, vacant per òbit de Pere Duran, 15 setembre 1603. G-99 f. 58
El bisbe fa procura a Montserrat Guilló, canonge de la Seu, per al concili privincial, 10 agost 1603. G-99 f. 61

Execució de lletres papals que confereixen a Antoni Guanter la pabordia de Llançà del monestir de Sant Pere de Rodes, resignada per Miquel Feliu, 24 setembre 1603. G-99 f. 63

Pere Benet Planes, sagristà de Llagostera, institueix un personat a convertir en aniversaris a celebrar en sufragi d’Antoni Valls àlias Planes, a Rupià, 23 setembre 1603. G-99 f. 65

Jeroni Piferrer, prevere, fa procura a Diego de Santelizes per consentir a imposició de pensió sobre la rectoria d’Esponellà, que ha d’obtenir per resignació d’Antoni Quer, 
6 novembre 1603. G-99 f. 68

Jeroni Piferrer, dit, fa procura a Diego de Santelizes per resignar la rectoria de Vilademires, 6 novembre 1603. G-99 f. 70
Sentència arbitral de Francesc Codina, jurista de Girona, en causa entre Rafael Requesens, de Vilafant, i Pere Gay, esparter de Figueres, sobre dret als fruits de la causapia 
Requesens, 28 juliol 1603. G-99 f. 71-75

Antic Miquel Mir pren possessió de la capellania simple de Sant Joan les Fonts, 15 setembre 1603. G-99 f. 76
Pere Monet fa procura a Antoni Tria i Mateu Calm, preveres de Girona residents a Roma, per resignar el benefici de Sant Antoni del claustre del monestir de Sant Esteve 
de Banyoles, 14 novembre 1603. G-99 f. 77

Execució de lletres papals que confereixen la sagristia del monestir de Santa Maria de Roses vacant per òbit de Jaume Gelpí, a Rafael Pedró, 1 octubre 1603. G-99 f. 78

Execució de lletres del nunci que confereixen a Sebastià Camps el benefici de Santa Magdalena de Sant Pere de Camprodon, 19 novembre 1603; la possessió, f 84v. G-99 f. 81

Guerau Escura, jurat de Girona, jura servar les immunitats de l’Església, 25 setembre 1603. G-99 f. 86
Onofre Colell, sagristà segon de Sant Feliu de Girona, consenteix a la unió de les parròquies de Taialà i Fontajau, 28 agost 1603. G-99 f. 87v
El bisbe uneix les parròquies de Sant Narcís de Taialà i Sant Ponç de Fontajau, 28 agost 1603; a continuació Llàtzer Bruells prengué possessió, f 89v. G-99 f. 88v
Sebastià Clapera pren possessió de la rectoria de Fontcoberta, 27 novembre 1603. G-99 f. 90v

Joan Flor, prevere natural de Palol d’Onyar, institueix un personat a convertir en aniversaris a celebrar a Fornells per l’ànima dels seus pares, 11 setembre 1603. G-99 f. 91v

Benet Vehí pren possessió de la rectoria de Pujarnol, 16 setembre 1603. G-99 f. 94
Execució de lletres papals que confereixen un benefici porcioner de Vilabertran a Joan Pere Badia, 9 octubre 1603. G-99 f. 102
“Vidimus” de tres sentències en causes de contenció entre la cúria eclesiàstica de Girona i la cort reial de la mateixa ciutat i la batllia general de Catalunya, referents a la 
lleuda, la fleca i la peixatería dels eclesiàstics de la ciutat. G-99  108-111, 139-1

Francesc Torrent, clergue resident a Roma, pren possessió del benefici de Santa Maria de Sant Miquel de Fluvià, 3 desembre 1603. G-99 f. 114
El bisbe junt amb Joan Çafont, comissaris per les causes que el concili provincial i la província tenen contra els sots-col·lectors de la cambra papal, fa procura a Fernando 
de Ballesteros y Aguilera, procurador dels Consejos, 2 gener 1604. G-99 f. 115

El bisbe fa procura a Domènec Marian, canonge de Tarragona per a semblants causes, 5 gener. G-99 f. 116v
Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de Sant Miquel de Cervià a Salvador Montserrat Salom, 5 gener 1604; la possessió, f 120. G-99 f. 118
Pere Salavardenya, rector de Sant Feliu de Pallerols, i Baldiri Prat, obrer, assenyalen a Antoni Vinyes, prevere, el salari de 36 lliures per fer la servitut de les Ànimes, 23 
febrer 1601, amb aprovació del vicari general de 1604. G-99 f. 121

Jeroni Castellar, rector de Llagostera, promogut a la doma de Sant Sadurní, vacant per òbit de Pere Ferrer, fa procura a Diego de Santelizes, resident a Roma, per resignar, 
7 gener 1604. G-99 f. 122

Cebrià Quer àlias Pagès del Suro, pagès de Sant Sadurní i familiar del Sant Ofici, lliura al bisbe un procés de la Reial Audiència entre Jeroni Pons Almar, batlle de la 
jurisdicció del bisbe a Sant Sadurní, i la universitat i el batlle reial del lloc, per raó del qual dit Quer ha estat pres, 31 gener 1604. G-99 f. 123

Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Sant Marçal de Barcelona a Jeroni Colomer, 16 desembre 1603. G-99 f. 125
Execució de lletres papals que confereixen a Pere Salavardenya la rectoria de Sant Cristòfol les Fonts, que ha obtingut per permuta amb Daniel Costa. G-99 f. 127
Execució de lletres papals que confereixen a Gaspar Tomàs la preceptoria de la casa de Sant Antoni de Perpinyà, 21 gener 1604. G-99 f. 129



Execució de lletres papals que confereixen el benefici dels sants Pere i Jaume de Mont-ras a Francesc Planes, 19 gener 1604; la possessió, f 137. G-99 f. 134
Certificació del privilegi de la carnisseria i la fleca de la Seu, 1599. G-99 f. 139
Alexandre de Cartellà, senyor dels castells de Granollers de Rocacorba i Falgons, cabreva al bisbe delmes de Granollers, Sant Esteve de Llémena, Fontcoberta, Falgons, i 
Sant Miquel de Campmajor 3 febrer 1604. G-99 f. 141-147

Antoni Bover, prevere natural de Cassà de la Selva, institueix un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles descendents de Miquel Mateu, mariner de Sant 
Feliu de Guíxols, 12 febrer 1604. G-99 f. 149

Baldiri Nuell pren possessió de la rectoria de Pujals dels Cavallers, 1 març 1604. G-99 f. 151
Execució de lletres papals que confereixen a Sebastià Saleta, canonge de Barcelona, el priorat de Roca-rossa, 15 març 1604; la possessió, f 157v. G-99 f. 152
Fernando Gómez fa procura per a plets a Roma a Juan González de Arellano, prevere de Pamplona, 19 març 1604. G-99 f. 159
El bisbe fa procura per als afers de la província Tarraconense a Roma, a Juan González de Arellano, dit, 19 març 1604. G-99 f. 161
Execució de lletres papals que confereixen a Narcís Bordoy el diaconil de Roca-rossa, 21 març 1604; la possessió, f 166. G-99 f. 163
El bisbe nomena Francesc Pasqual per a obtenir la penitenciaria de la Seu, vacant per òbit de Damià Andreu, 25 març 1604. G-99 f. 170
Rafaela de Bellet i de Castellar, de Besalú, presenta Joan Curús, beneficiat de la Seu, per al benefici de Sant Esteve de la Seu, vacant per òbit de Bartomeu Geroni, 29 març 
1604. G-99 f. 171

Rafael Sicarts fa procura a Diego de Santelizes per resignar a Roma la rectoria de Peralada a fi d’obtenir la de Palamós, 26 març 1604. G-99 f. 172
Francesc Pasqual, prevere, fa procura a Benet Samsó i Diego de Santelizes per a plets a Roma, 31 març 1604. G-99 f. 173
El bisbe fa procura general a Fernando del Campo, secretari seu, 5 abril 1604. G-99 f. 175
El bisbe autoritza l’ampliació de l’església parroquial de Sant Feliu de Pallerols, i la inversió en les obres de fruits d’almoines fundades, 10 abril 1604. G-99 f. 177-178
Joan Espi, escrivà major de la cúria, declara que de les penes imposades el 1602 corresponen 36 lliures a la Creuada, 21 abril 1604. G-99 f. 178v
Execució de lletres del nunci que confereixen a Jeroni Ballia, clergue, el benefici de Sant Julià de Fortià. G-99 f. 179v
Bartomeu Oliva, fiscal de la cúria, fa procura a Domènec Marian, canonge de Tarragona, per a plets, 27 abril 1604. G-99 f. 181v
Josep Cortada, clergue de Torroella de Montgrí, pren possessió d’un personat fundat per Francesc Planes, 2 maig 1604. G-99 f. 182
El bisbe comissiona Joan Sullà i d’Ager, professor de teologia i rector de Bescanó, per a la visita pastoral, 21 abril 1604. G-99 f. 183
Llorenç Bruells insta la confirmació d’una canongia de Sant Feliu de Girona, vacant per òbit de Francesc Geroni, a col·lació del capítol, 6 abril 1604. G-99 f. 184
Fernando Gómez, prevere de Segòvia, fa procura a Diego de Santelizes, resident a Roma, per concordar, 27 abril 1604. G-99 f. 185v
Els jurats de Lloret prenen Joan Cerebrasch, originari de Navarra, com a ermità de Sant Pere del Bosc, amb certs capítols (TC), amb aprovació del vicari general Montserrat 
Guilló, 19 maig 1604. G-99 f. 187

Execució de lletres papals que confereixen a Jeroni Clos el diaconil de Montagut, 10 maig 1604. G-99 f. 188v

Execució de lletres papals que confereixen a Antoni Caselles la canongia i cambreria de Lladó vacant per òbit de Benet Miquel, 11 maig 1604; la possessió, f 195. G-99 f. 192

Presentació de lletres papals que reserven a Antoni Cos, beneficiat d’Amer, una pensió de 64 ducats equivalents a 77 lliures sobre la rectoria de Sant Esteve de Llémena 
que ha resignat, 17 maig 1604. G-99 f. 196

Procés de reforma del monestir de Sant Daniel, amb intimació de capítols (TC) i apel·lacions de les monges, 2 juny 1604. G-100 f. 1- 16

Hom publica, a instància de Joan Bassols, beneficiat de Castellfollit, la resignació feta per Miquel Bassols del benefici de Sant Esteve primer de la Seu, 4 juny 1604. G-100 f. 17

Bartomeu Oliva, fiscal de la cúria, presenta a Francesc Senjust, abat d’Arles, lletres de Rafael de Rovirola, bisbe de Barcelona, de les que no s’indica el contingut, 7 juny 
1604. G-100 f. 18

Ordinacions (TC) per a la confraria del Roser del convent de dominics de Girona, 9 juny 1604. G-100 f. 19-21
Execució de lletres papals que confereixen a Joan Bru una canongia de Vilabertran vacant per òbit de Francesc Agustí, 9 juny 1604. G-100 f. 21v
Baldiri Pagès pren possessió de la rectoria de Riudellots de la Creu, 17 juny 1604. G-100 f. 25



Concòrdia entre Jeroni Oliveres, canonge de la Seu, que obté la servitut de la confraria de Santa Bàrbara de Pontós, i Pau Font, canonge de Guissona,, obtentor del 
benefici de Santa Bàrbara de Pontós, que rebrà 48 lliures anuals, 19 juny 1604. G-100 f. 27

Execució de lletres papals que confereixen a Gaspar Tria, clergue, el benefici de Santa Maria del claustre de la Seu, resignat per Antoni Tria, 21 juny 1604; la possessió, f 
32v. G-100 f. 29

Montserrat Caritx, prevere natural de Llorona, funda un personat a convertir en misses a celebrar a Llorona, 22 juny 1604. G-100 f. 34
Antic Ribas, clergue de Bordils, funda un personat a convertir en celebracions de misses a Bordils (document parcialment transcrit). G-100 f. 35v
El bisbe fa procura a Diego de Santelizes, resident a Roma, per renunciar la gràcia de l’alternativa, 25 juny 1604. G-100 f. 37
Antoni Tria pren possessió del benefici de Sant Jaume de la Seu, 25 juny 1604. G-100 f. 38
Execució de lletres papals que confereixen a Roc Llach el benefici dels sants Maria i Pere de Vila-sacra, 20 juliol 1604; la possessió, f 43v. G-100 f. 41
El bisbe fa procura a Dionís Babau, canonge de Lleida, per als afers de la província eclesiàstica, 22 juliol 1604. G-100 f. 45
Sebastià Güell, clergue, apel·la en causa contra Benet de Cruïlles i Llorenç Bruells, 24 juliol 1604. G-100 f. 47
Execució de lletres papals que confereixen el mestrat de cant i benefici de Sant Miquel de la Seu vacant per òbit de Sebastià Fuster, a Damià Caldes, 27 juliol 1604; la 
possessió, f 51. G-100 f. 49

Baltasar Compte, prevere, abat de Sant Llorenç prop Bagà i sots-col·lector papal, presenta al bisbe monitòries del nunci per haver vexat ministres de la cambra, 28 juliol 
1604. G-100 f. 53

El bisbe fa procura a Manuel Arévalo de Zuazo, germà seu, Francesc Aimeric, cabiscol de la Seu, Domènec Marian, canonge de Tarragona i Fernando de Ballesteros, 
procurador de los Consejos, per a plets, 29 juliol 1604. G-100 f. 55

Jaume Teixidor, clergue d’Argelaguer, funda un personat a convertir en causapia a favor de donzelles descendents de Joan Teixidor, paraire d’Argelaguer, 30 juliol 1604. G-100 f. 57-59

Joan Soler, prevere de Vulpellac, funda un personat a convertir en causapia a favor de l’obra de l’església de Vulpellac i aniversaris, 30 juliol 1604. G-100 f. 60-63
Nova apel·lació de Sebastià Güell (cf núm. 327), 31 juliol 1604. G-100 f. 64

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Cristòfol d’Hostalric, vacant per òbit de Pere Vila, a Salvador Vila, 7 agost 1604; la possessió, f 68v. G-100 f. 66

Ameri Masmartí pren possessió de benefici de Santa Margarida de la Seu, 9 agost 1604. G-100 f. 70
Bartomeu Queralt, prevere de Barcelona, pren possessió de la doma de Llagostera que havia tingut Jeroni Castellar, 5 agost 1604. G-100 f. 72

Gregori Vedruna, rector de Sant Feliu de Pallerols, firma rebut a Abdó Masdeu, antic rector, de les 104 escriptures de la rectoria que s’enumeren, 17 agost 1604. G-100 f. 73-81

Execució de lletres papals que confereixen la sagristia segona de Santa Maria de Besalú a Jeroni Fluvià, clergue, 11 agost 1604. G-100 f. 84
Rafael Balla, canonge capellaner, consenteix a la resignació del diaconil de Sant Iscle d’Empordà, 18 agost 1604. G-100 f. 87
Jeroni Balla, rector de Miànegues, funda un personat a convertir en misses d’estaca a celebrar a Sant Esteve de Banyoles, 18 agost 1604. G-100 f. 87v
Bernat Ramon, prevere de la Bisbal, funda un personat a convertir en causapia a favor dels seus nebots i nebodes, i després, en augment d’un benefici de la Bisbal, 23 
juliol 1604. G-100 f. 90-93

Miquel Soler, clergue natural de Santa Llogaia de Terri, funda un personat a convertir en causapia per dotar donzelles i estudiar nois de casa Soler de Santa Llogaia, 2 
setembre 1604. G-100 f. 97-100

El bisbe fa procura a Dionís Babau per a afers de la província eclesiàstica, 5 setembre 1604. G-100 f. 101
L’abadessa i monges de Sant Daniel consenteixen a la resignació de la capellania de Sant Daniel, 14 setembre 1604. G-100 f. 102

Definició de la causapia fundada per Francesc Albanell, 26 setembre 1604, amb àpoca de 38 lliures firmada per Francesc Garraver, abat de Sant Pere de Besalú. G-100 f. 103-106

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Sebastià de Montagut a Gaspar Tria, 4 octubre 1604. G-100 f. 108
Publicació de la resignació de l’anterior benefici per part d’Antoni Tria, 18 octubre 1604. G-100 f. 111
Baldiri Mata, rector de les Preses, que té el propòsit de dotar un benefici dels sants Joan i Jeroni a les Preses, estableix un hort de la rectoria per edificar-hi casa per al 
beneficiat, 14 octubre 1604. G-100 f. 112-117



Vot de canonistes que opinen que els cònsols de Figueres i els oficials de la cort reial de Besalú no són excomunicats, a pesar de les monitòries del cambrer de Sant Pere 
de Besalú, 4 setembre 1604. G-100 f. 118-122

A instància de Gaspar Compte, clergue, hom publica la resignació del benefici de les Onze Mil verges de Figueres per part de Baltasar Compte, canonge de Tarragona, 26 
setembre 1604. G-100 f. 123

Providències preses pel bisbe en visita pastoral de Sant Esteve d’Olot, referents a la capella del Tura, toc de campanes i similars, 22 setembre 1604. G-100 f. 124-126
Francesc Ribas permuta la capellania curada de Sant Daniel amb Miquel Xaragay, obtentor del diaconil de Sant Iscle d’Empordà, 31 octubre 1604; les possessions, f 128v-
129. G-100 f. 127

Rafael Sicarts pren possessió de la rectoria de Palamós, 31 octubre 1604. G-100 f. 130
Joan Bassó, pagès de Parlavà, apel·la d’una excomunió per deutes, 31 octubre 1604. G-100 f. 132
Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Malgrat a Vicenç Domènec, 10 novembre 1604; la possessió, f 136v. G-100 f. 134
Execució de lletres papals que confereixen la mongia de Camprodon a Joan Cabrafiga, clergue, 13 novembre 1604. G-100 f. 138
Miquel Ciurana, prevere de Riudellots de la Selva, funda un personat a convertir en benefici simple de Sant Sebastià de Riudellots, 5 octubre 1604. G-100 f. 141-144
Rafael Camps, prevere de Besalú, funda un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles del mas Camps de Maià, 9 octubre 1604. G-100 f. 144v
El bisbe trasllada la confraria del Roser des d’el priorat de Cervià a l’església parroquial del mateix lloc, 28 octubre 1604. G-100 f. 150-156
Lletra del comissari general de Croada reclamant la meitat de les penes pecuniàries imposades, i resposta, de que pel 1603 hom trametrà 38 lliures per aquest concepte, 3 
novembre 1604. G-100 f. 156

Miquel Xaragay apel·la de convocatòria d’oposicions a la capellania curada de Sant Daniel que ha permutat (núm. 354), 19 novembre 1604. G-100 f. 157 i 161
Antoni Parez, clergue, pren possessió de la sagristia de Serra, vacant per òbit de Bernat Boixeda, 10 novembre 1604. G-100 f. 160

Execució de lletres papals que confereixen a Joan Domènec la doma de Peralada vacant per promoció de Rafael Sicars, 26 novembre 1604; la possessió, f 164v. G-100 f. 162

Francesc Moré, clergue, fa procura a Diego de Santelizes resident a Roma, 26 novembre 1604. G-100 f. 166
Miquel Xaragay apel·la de que el bisbe hagi conferit la rectoria de Sant Daniel a Francesc Moré, 1 desembre 1604. G-100 f. 167
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de la capella de Sant Llorenç de Llagostera a Narcís Piferrer, 27 novembre 1604. G-100 f. 169
Pere Ribot, beneficiat de la Seu, funda un personat a convertir en misses d’estaca a celebrar a la Seu, 15 desembre 1604. G-100 f. 173
Execució de lletres papals que confereixen a Jaume Calvó el benefici de Sant Joan de Figueres. G-100 f. 175
Narcís Sabenya, prevere natural de Fonteta, funda un personat a convertir en aniversaris a celebrar a la parroquial de la Bisbal, 9 desembre 1604. G-100 f. 178-180

Miquel de Torme i Liori, vicari general de Tarragona, acorda l’excarceració d’Abdó Senén Masdeu, que pledeja amb el fiscal de Girona, 11 desembre 1604. G-100 f. 181

A instància de Miquel Xaragay hom publica la resignació de la capellania curada de Sant Daniel per part de Francesc Ribas, 6 desembre 1604. G-100 f. 182

El vicari general visita la nova capella d’Alfons de Cruïlles, Alfons de Vallbona, bisbat d’Elna, situada al carrer de Bellmirall de Girona, 17 desembre 1604. G-100 f. 183

Diligències fetes pel procurador de la comunitat de preveres d’Elna, en causa contra els canonges de la mateixa església sobre distribucions, 20 desembre 1604. G-100 f. 184

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Maria de Sant Climent Sasebes a Miquel Miró, rector de Sant Julià de Rabós, en virtut de sentència, 24 
desembre 1604. G-100 f. 186

Francesc Bellver, prevere, fa procura a Jaume Raüll, resident a Roma, per a plets, 29 desembre 1604. G-101 f. 1
Nicolau Ferran, sagristà de Begur, insta la col·lacio del benefici del Salvador d’Ullà, vacant per òbit de Joan Roger, a presentació de Nicolau Cervià, sagristà d’Ullà, 29 
desembre 1604. G-101 f. 2v

Execució de lletres papals que confereixen a Josep Cortada, clergue, una canongia d’Ullà, 30 desembre 1604. G-101 f. 3
Diligències fetes pel procurador de la comunitat de beneficiats d’Elna (núm. 375), 8 gener 1605. G-101 f. 6
Baldiri Caselles, prevere de Salt, funda un personat a convertir en misses d’estaca a celebrar a la Seu, 8 gener 1605. G-101 f. 8-9



Andreu Barrot, jutge ordinari de Girona, jura respectar les immunitats de l’Església, 22 febrer 1605. G-101 f. 10
Sentència del vicari general que adjudica el benefici de Sant Esteve de la Seu, vacant per òbit de Francesc Ribes, a Antic Galí, 5 febrer 1605; hom el dispensà de pluralitat 
de beneficis, f 14v. G-101 f. 13

Antic Sabench, estudiant d’Anglès, funda un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles descendents d’Antic Pixarrelles, pagès d’Anglès, 7 febrer 1605. G-101 f. 15

Jeroni Vilanova, domer de Santa Maria de Castelló, funda el benefici de Santa Llúcia a l’hospital de Castelló, 7 febrer 1605. G-101 f. 17-20
Lluís Jultrú i d’Abellars, veguer de Girona, presta jurament de respectar les immunitats de l’Església, 8 març 1605. G-101 f. 21
Jaume Cendra, rector d’Usall fa procura a Diego de Santelizes resident a Roma, per resignar en vista a prendre possessió de la rectoria de Vilamarí, a la que ha concursat, 7 
gener 1605. G-101 f. 25

Execució de lletres papals que confereixen a Jeroni Piferrer la rectoria d’Esponellà, resignada per Antoni Quer, 15 febrer 1605; la possessió, f 29. G-101 f. 26
Bartomeu Gifra, beneficiat de Sant Feliu de Girona, insta la col·lació del benefici de Sant Jaume de Sant Miquel de Fluvià, vacant per òbit de Rafael Puig, a presentació de 
Frederic de Caramany, senyor del castell de Ventalló, 12 febrer 1605. G-101 f. 30

Els marmessors d’Antoni Daniel Pagès, jurista de la Bisbal, funden el benefici del Roser a la parroquial de la Bisbal, 27gener 1605. G-101 f. 31v-36
Fernando Gómez, clergue de Segòvia, fa procura a Bartolomé Sánchez, rector de Sauquillo (Segòvia), 3 març 1605. G-101 f. 37
Bartomeu Gifra, prevere, fa procura a Pere Jaume Gelonch, resident a Roma, per a plets, 7 març 1605. G-101 f. 38

Execució de lletres papals que confereixen la cambreria del monestir de Besalú, resignada per Benet Fontanella, a Francesc de Montpalau, 23 abril 1605. G-101 f. 40

Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Sant Aniol, vacant per remoció de Narcís Reverter, a Joan Port, 21 abril 1605; la possessió, f 65. G-101 f. 44

Execució de lletres del nunci que confereixen a Pere Joan Masgrau, prevere, el benefici de la capella de Sant Miquel de Terrades, parròquia de Bàscara, 6 març 1605; la 
possessió, f 48. G-101 f. 46

Execució de lletres papals que confereixen la infermeria del monestir de Breda, vacant per promoció de Francesc de Montpalau a Besalú (núm. 393), a Jaume Fogaroles, 
22 abril 1605. G-101 f. 49

Sebastià Simon, rector de Cartellà, apel·la d’una sentència del vicari general sobre el benefici de Santa Caterina de la Seu que pledejava amb Jeroni Falgueres i Antic 
Recasens, 23 març 1605. G-101 f. 52

Pere Pau Ribas i de Terrades, senyor del castell de Segueró, consenteix a la resignació del benefici de Sant Esteve de Segueró, 26 març 1605. G-101 f. 53v
Onofre Colell, sagristà segon de Sant Feliu de Girona, fa procura a Diego de Santelizes per resignar el benefici dit priorat de Sant Tomàs de l’església de Santa Maria 
d’Amer, 24 març 1605. G-101 f. 54

Francesc Alzina, canonge de Sant Feliu de Girona, fa procura al mateix per resignar el benefici de Sant Esteve de Segueró, 25 març 1605. G-101 f. 55
Cebrià Sala, prevere natural de Sant Feliu de Riu, institueix un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles de la seva família, de Bassegoda i Sant Feliu de Riu, 
5 abril 1605. G-101 f. 56-59

Jaume Casasubirans pren possessió del benefici de Sant Andreu de la Seu, 12 abril 1605. G-101 f. 62
Antoni Terès, tresorer de la Seu de Barcelona, cedeix dos personats a Llorenç Reyner, clergue de Solsona, 13 abril 1605. G-101 f. 6v
El bisbe determina el lloc que ha d’ocupar la bandera dels pescadors de Blanes a les processons, 23 abril 1605. G-101 f. 67-68
Salvi Pairet, rector de Sant Miquel d’Anglès, fa procura a Bernardo de Cegama, resident a Roma, per demanar un coadjutor, 27 abril 1605. G-101 f. 69 i 76

El bisbe fa procura a Melcior Cusida, resident a Roma, per pledejar en nom de la província eclesiàstica contra els sots-col·lectors de la cambra papal, 29 abril 1601. G-101 f. 70

Antic Morell, rector d’Arbúcies, institueix el benefici del Roser a Arbúcies, de patronat de casa Morell d’Estanyol, 29 abril 1605. G-101 f. 72-75
Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Sant Martí de Llémena, resignada per Segimon Andreu, a Pere Deura, beneficiat de Castelló, 15 abril 1605; la 
possessió, f 79v. G-101 f. 77

Execució de lletres papals que concedeixen a Segimon Andreu una pensió de 75 lliures bar. sobre la rectoria de Sant Martí de Llémena, 15 abril 1605. G-101 f. 81



Els marmessors de Pere Camps, canonge de Sant Feliu de Girona, institueixen un aniversari a l’esmentada església, dotat amb 92 lliures 14 sous, amb nota de la distribució 
de les rendes del mateix, 13 maig 1605. G-101 f. 83-85

Jaume Prim, prevere natural de Bordils, funda un personat a convertir en benefici del Roser de Bordils, 13 maig 1605. G-101 f. 84bis-86
Les monges de Sant Bartomeu de Bell-lloc, a Peralada, elegeixen Clara Sarroca en priora, com a successora de Jerònima Malarç i Arinyo, 2 maig 1605. G-101 f. 87
El capítol de la Seu dispensa de pluralitat de beneficis Jaume Rovira, beneficiat de Sant Pere de Galligants, 18 maig 1605. G-101 f. 88

Narcís Masdeu, canonge de la Seu, presenta Jaume Rovira per al benefici de Sant Vicenç de la Seu, vacant per òbit de Bernat Sebastià Pagès, 18 maig 1605. G-101 f. 89

Execució de lletres del nunci que confereixen a Pere Paiet, clergue, el benefici de Sant Julià de Fortià, 27 maig 1605. G-101 f. 91
Francesc Pasqual, capellà major de Sant Feliu de Girona, funda un personat a convertir en càtedra de teologia escolàstica a l’estudi general de Girona, a donar per triennis 
pels jurats de la ciutat, 21 maig 1605. G-101 f. 93-97

Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de Sant Miquel de Riudellots a Antoni Puig, prevere, 29 maig 1605; la possessió, f 100. G-101 f. 98
Institució i capítols (TC) de la confraria de Sant Elm dels mariners de Blanes, 7 juny 1605. G-101 f. 101-104
Joan Mestra, clergue de Llagostera, institueix un personat a convertir en causapia a favor de l’obra de Llagostera, 15 juny 1605. G-101 f. 105
Damià Ramon, prevere de Sant Pere Pescador, funda un personat a aplicar a l’obra de la capella de Sant Miquel de Ventalló, 3 juny 1605. G-101 f. 107
Galceran Closells, rector de Santa Seclina, funda un personat a aplicar a la causapia fundada per Jaume Ametller el 1595, 13 juny 1605. G-101 f. 109

Execució de lletres papals que confereixen a Sebastià Simon, rector de Cartellà, el benefici de Santa Caterina de la Seu, en virtut de sentència, 14 juny 1605. G-101 f. 111

Salvi Sitjar, domer del Pi a Llagostera, funda un personat a convertir en aniversaris a Sant Pere de Galligants, 13 juny 1605. G-101 f. 114v-118

Antoni Badia, sagristà de Riudellots de la Selva, presenta Antoni Puig pel benefici de Sant Miquel de la mateixa església, vacant per òbit de Salvador Esteva, 21 maig 1605. G-101 f. 119

Execució de lletres del nunci que confereixen a Salvador Montserrat Salom, prevere, el diaconil de Maçanet de la Selva, 27 juny 1605; la possessió, f 122. G-101 f. 120

Concòrdia entre les dignitats de Solsona i l’arxiprest de Vilabertran, sobre l’aplicació de les rendes de l’abadia a aquella catedral, 4 març 1603. G-101 f. 123-126

Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Vilademires, vacant per promoció de Jeroni Piferrer a Esponellà, a Pere Piferrer, clergue, 2 juny 1605. G-101 f. 127

El bisbe uneix les parròquies d’Albanyà i Pincaró a la sagristia curada de Sant Llorenç de la Muga, 28 juny 1605; Lleó Ros en pren possessió, f 131v. G-101 f. 130- 131
Concòrdia entre el vicari perpetu de Sant Joan les Fonts i l’abat de Camprodon sobre els fruits del priorat de Sant Joan, 7 juny 1605. G-101 f. 133
Nicolau Caner, prevere natural de Begur, funda un personat (transcripció parcial). G-101 f. 136
Francesc Bellver, prevere, fa procura a Llorenç Llausàs, gironí resident a Roma, per a plets, 16 juliol 1605. G-101 f. 141
Antoni Gri, clergue de Sant Gregori, funda un personat a aplicar a la comunitat de beneficiats de Sant Feliu de Girona, 28 juliol 1605. G-101 f. 143
Carta del canonge Curús al bisbe des de Roma, amb la que transmet els textos per la missa i ofici de Sant Narcís i Santa Afra que ha trobat a la diòcesi d’Augsburg, 12 
octubre 1603. G-101 f. 145-149

Francesc Pasqual permuta la capellania major de Sant Feliu de Girona amb Jaume Prim, obtentor del benefici de Santa Anna de Madremanya i d’un personat, 29 juliol 
1605. G-101 f. 150

Miquel Palmerola, abat comanador de Jau o de Clariana, permuta una canongia de la Seu amb Francesc Pasqual, obtentor dels beneficis de Sant Miquel de Bordils, de 
Santa Anna de Madremanya i de dos personats, 30 juliol 1605. G-101 f. 154

Martí Oliveras, prevere de la Seu, institueix un personat a convertir en almoina per a la celebració de la festa de Sant Martí a la Seu, dotada amb 41 lliures, 31 juliol 1605. G-101 f. 159

Execució de lletres papals que confereixen a Antoni Barolesc, rector de Sant Climent d’Amer, el benefici porcioner del monestir d’Amer, 9 agost 1605. G-101 f. 162
Pere Solers, clergue de Parlavà, pren possessió de la sagristia de Bellcaire, 5 agost 1605. G-101 f. 165
Jaume Cendra pren possessió de la rectoria de Vilamarí, 5 agost 1605. G-101 f. 166
Nicolau Ferran pren possessió de la sagristia d’Ullà, 28 agost 1605. G-101 f. 167



Execució de lletres papals que confereixen la rectoria d’Usall, vacant per promoció de Jaume Cendra, a Antic Pujol, 14 setembre 1605; la possessió, f 170v. G-101 f. 168

El bisbe aplica un censal de Narcísa Sescombes, carnissera de Medinyà morta intestada, al seminari, 23 agost 1605. G-101 f. 171v
Execució de lletres papals que confereixen a Damià Tarabau, beneficiat de Caldes de Montbui, una canongia de Vilabertran vacant per òbit de Rafael Canet, 28 setembre 
1605. G-101 f. 175

Elena de Torroella i d’Agullana, viuda de Paulí de Torroella i de Boxols, donzell, funda tres aniversaris a la Bisbal, (document parcialment transcrit). G-101 f. 178-179
Sebastià Simon, prevere, apel·la d’una sentència sobre el benefici de Santa Caterina de la Seu, 6 setembre 1605. G-101 f. 180 i 183
Pere Terrats pren possessió de la rectoria de Sords, vacant per òbit de Narcís Casadevall, 1 octubre 1605. G-101 f. 182
Francesc Ferrer, clergue de Camallera, pren possessió de la rectoria de Vilamalla, vacant per òbit de Miquel Colomer, 10 octubre 1605. G-101 f. 185

El bisbe nomena Montserrat Camps administrador de la causapia fundada per Joan Moret, prevere de Bordils, i n’aclareix algunes disposicions, 24 setembre 1605. G-101 f. 186

Execució de lletres papals que confereixen en virtut de sentència el benefici de Santa Caterina de la Seu a Antic Recasens, clergue; la possessió, f 194; apel·lació de 
Sebastià Simon, f 196. G-101 f. 187-194

Execució de lletres papals que confereixen a Onofre Collell el benefici de Sant Esteve de Segueró, 3 novembre 1605. G-102 f. 1
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Miquel de Santa Maria de Besalú i el priorat de Sant Tomàs d’Amer a Francesc d’Alzina, 4 novembre 1605; 
les possessions, ff 9v.i 10v. G-102 f. 6

Elena de Torroella i d’Agullana funda el benefici del Roser i Sant Miquel a la parroquial de la Bisbal, 4 novembre 1605. G-102 f. 15-23
Transacció entre Anna Elena Carol, esposa de Llàtzer Moner i Carol, mercader de Girona, i patrona del col·legi de Carol, agregat al col·legi tridentí, i els administradors del 
Seminari, per la qual se li reserva el dret a presentar un col·legial del mateix seminari, 5 novembre 1605; dita Anna augmentà en 25 lliures anuals la renda del benefici 
susdit, f 27v-31.

G-102 f. 24-27

Institució de la confraria del Corpus de la Bisbal, 8 novembre 1605. G-102 f. 32
Execució de lletres papals que confereixen a Antic Costa, clergue, el benefici porcioner de Santa Maria d’Amer, 12 novembre 1605; requisitòria verbal per prendre 
possessió, amb negativa del monjo Jeroni Toralles per no venir lletres de l’abat, f 35. G-102 f. 33

Bernat Illas, sagristà de Campllong, funda un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles descendents de diversos germans seus que enumera, tots de Sant 
Esteve de Guialbes, 15 novembre 1605. G-102 f. 37-39

Execució de lletres papals que confereixen a Bartomeu Batet el benefici primer de la confraria de Sant Joan de l’Erm, 15 novembre 1605; la possessió, f 42v. G-102 f. 40

Baldiri Mir, promogut pel papa a la rectoria de Galliners, vacant per òbit de Joan Martí, fa procura a Diego de Santelizes per resignar la rectoria de Fitor, 23 novembre 
1605. G-102 f. 47

Jaume Muní, clergue del veïnat de Pins, parròquia de Gaüses, institueix un personat a convertir en benefici dels sants Jaume i Andreu a la capella de Sant Bartomeu de 
Pins, 21 novembre 1605. G-102 f. 48

Joan Morer, prevere natural del mas Morer de Viladesens, funda un personat a convertir en benefici del Roser a Viladasens, 29 novembre 1605. G-102 f. 50
Execució de lletres papals que confereixen un benefici porcioner d’Ullà a Simó Pruneda, clergue, 6 desembre 1605; possessió, f 54v. G-102 f. 52
Fernando Gómez, clergue de Segòvia, fa procura (in lingua bethica) a Bartolomé Sánchez, rector de Sauquillo (Segòvia), 23 desembre 1605. G-102 f. 57
Joan Domènec, sagristà de Crespià, permuta el benefici de la Santa Creu de Llers amb Francesc Bofill, beneficiat de Figueres, obtentor del benefici dit sínode de 
Vallcanera, 30 desembre 1605. G-102 f. 58

Roc Llach, clergue de Llampaies, funda un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles descendents de Pere Llach àlias Serra, casat a la casa Serra de Vilajoan, 
15 gener 1606. G-102 f. 62

Miquel Bosch, prevere de Cervià, pren possessió de la rectoria de Biert, vacant per òbit de Narcís Parés, 18 gener 1606. G-102 f. 64

Execució de lletres papals que confereixen a Damià Tarabau, prevere d’Urgell, una canongia de Vilabertran, vacant per òbit de Rafael Canet, 21 gener 1606. G-102 f. 65

Joan Llach, sagristà de Vila-sacra, cedeix un personat fundat per Jaume Teixidor a Roc Llach, clergue de Llampaies, 20 febrer 1606; el fundador el prorroga a una vida més, 
f 69. G-102 f. 67v



Antoni Guardiola, clergue de Sant Feliu de Guíxols, sol·licita ser examinat per prendre possessió del benefici de Sant Joan de la seva parroquial, 20 febrer 1605. G-102 f. 72

El bisbe uneix la sagristia i la doma d’Empúries, 4 febrer 1606; Montserrat Serra prengué possessió dels beneficis units, f 77. G-102 f. 75
El bisbe erigeix el monestir de servites de la capella de Gràcia, a Empúries, d’acord amb les condicions (TC) posades pels religiosos, 4 febrer 1606. G-102 f. 78-81
Execució de lletres del nunci Millini que confereixen la capellania de Molló a Fernando Gómez, 6 març 1606; la possessió, f 84. G-102 f. 82
Francesca Cifre i Valenciano, viuda de Melcior Valenciano, reclama al bisbe 2.770 reals que li deu Antoni.Ferrer, canonge de la Seu, 5 març 1606; el bisbe respon que dit 
Ferrer és sots-col·lector de la cambra papal i exempte de la seva jurisdicció. G-102 f. 85

El bisbe respon als oficials de la Croada que el 1604 la meitat de les multes imposades és de 38 lliures, que lliurarà, 20 març 1606. G-102 f. 86
Antoni Llorens, clergue de Figueres, funda un personat a convertir en causapia per dotar donzelles i estudiar nois descendents dels seus germans que s’enumeren, 15 
març 1606. G-102 f. 86v-89

Joan Felip Rubí, clergue de Puigcerdà, insta la col·lació de la rectoria de Castellfollit, renunciada per Guillem Badia, a presentació de Guerau de Cruïlles i de Santapau, 
comte de Montagut i baró de Mosset i Llagostera, 2 març 1606. G-102 f. 89b

Execució de lletres papals que confereixen a Antoni Andreu el benefici de Santa Magdalena de la Seu, 12 abril 1606; la possessió, f 93v. G-102 f. 91
Llàtzer Bruells, rector de Taialà i Fontajau, fa procura a Joan Campanyol, prevere resident a Roma, per resignar amb reserva de pensió de 30’5 ducats d’or de la cambra 
equivalents a 40 lliures bar., 18 abril 1606. G-102 f. 95

Pere Roig, prevere de Canet d’Adri, fa procura a Joan Campanyol per consentir a la pensió anterior, 18 abril 1606. G-102 f. 97

Els marmessors de Joan Roger, prevere i fill de Bernat Roger, apotecari de Palamós, funden el benefici dels sants Miquel i Joan Baptista de Palamós, 27 abril 1606. G-102 f. 99-106

Ordinacions (TC) de la confraria de la Puríssima Sang de Tossa, amb llista de confrares i confraresses inscrits, 4 abril 1606. G-102 f. 107-109
Esteve Llosas, clergue, transfereix un personat fundat per Antoni Massanet Vilella, a Sebastià Güell, clergue, 29 març 1606. G-102 f. 111

Els marmessors de Bartomeu Pujol, rector de Fontcoberta, funden una causapia per dotar donzelles i estudiar nois de casa Pujol de Fontcoberta, 5 abril 1606. G-102 f. 113-117

Joan Toralles, monjo sagristà menor d’Amer, fa concòrdia amb Esteve Calça, clergue, que havia obtingut del papa la mateixa sagristia, per la qual aquest renuncia el plet i 
el primer li promet de satisfer-li 66 lliures en concepte de despeses, 24 abril 1606. G-102 f. 118

Antoni Puig, prevere, fa procura a Jeroni Curús, canonge de la Seu, resident a Roma, per a plets, 28 abril 1606. G-102 f. 120
Jaume Vinyals, vicari general fa semblant procura, 2 maig 1606. G-102 f. 121
Baldiri Mata, rector de les Preses, funda el benefici dels sants Joan evangelista i Jeroni a la seva església, 9 maig 1606. G-102 f. 122-128
Miquel Martorell, prevere de Casavells, funda un personat a convertir en aniversari a celebrar a Casavells, 5 maig 1606. G-102 f. 128v-130v

Jaume Vinyals, sagristà de Medinyà, fa procura a Diego de Santelizes per resignar i obtenir la rectoria de Pineda vacant per òbit d’Antic Albert, 9 maig 1606. G-102 f. 132

Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de la Trinitat de Batet a Jaume Coll, clergue, 10 maig 1606; la possessió, f 135. G-102 f. 133

Joan Piferrer, sagristà de Llagostera, fa procura a Diego de Santelizes per resignar i obtenir la sagristia de Crespià vacant per òbit de Joan Domènech, 22 maig 1606. G-102 f. 136

El bisbe fa procura a favor de Francesc Maimó, prevere de Púbol, per a la visita “ad limina”, 27 maig 1606, amb l’informe a presentar, f 139-140. G-102 f. 137

Bernat Aimeric, sagristà de Gaüses, reconeix a Miquel Bru, canonge stator del bisbe i com a tal obtentor de la capellania de Gaüses, drets de salpàs i ofertoris, 9 juny 1606. G-102 f. 141

Antoni Oliva, estudiant de Blanes, funda un personat a convertir en benefici de Sant Joan a la parroquial de Blanes, 6 maig 1606. G-102 f. 142-144
Antoni Moragues, rector de Reminyó, fa procura a Pere Magí Lloberes, beneficiat de Sant Feliu de Girona, per instituir un personat, 2 maig 1606. G-102 f. 144v
Joan Carreres, prevere de Cruïlles, funda un personat a convertir en renda per comprar cera pel monument a Cruïlles, 15 juny 1606. G-102 f. 146
Sentència arbitral del vicari general i altres en causa sobre l’herència de Magdalena Pi i Vilella, viuda de Rafael Vilella, notari de Cruïlles i filla de Nicolau Pi, sabater de 
Verges, 7agost 1606. G-102 f. 148-152

El bisbe cedeix un censal de Joan Vinyes, prevere mort intestat, al seminari (no transcrit). G-102 f. 153



Antic Moragues, rector de Reminyó, funda un personat a convertir en misses a celebrar a Arenys de Munt, 5 maig 1606. G-102 f. 156

Antoni Pi, prevere de Begur, institueix un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles descendents de Jeroni Pi, pescador de Begur i altres, 22 maig 1606. G-102 f. 158v

Execució de lletres papals que confereixen a Jaume Muní, clergue, una canongia d’Ullà, 6 juliol 1606. G-102 f. 163
Execució de lletres papals que confereixen a Bartomeu Pons, domer de Llers, el benefici de la Santa Creu de la seva parroquial, 7 juliol 1606. G-102 f. 166v
Guerau Vasellas, canonge de la Seu, permuta el benefici diaconil refectorer de Sant Feliu de Girona amb Rafael Vasellas, clergue, obtentor del benefici primer de Sant 
Miquel de la Seu, 31 maig 1606. G-102 f. 170

Joan Garrofa, canonge de Sant Feliu de Girona i obtentor del benefici dels sants Miquel, Jaume i Sebastià de Riudarenes, estableix una casa de Riudarenes pròpia del 
benefici a Antoni Briolet, 10 juliol 1606. G-102 f. 177

Joan Serra, pagès d’Arbúcies, apel·la d’una sentència donada pel bisbe a favor de Nicolau Morer, rector d’Arbúcies, 21 juliol 1606. G-102 f. 181
Informe del bisbe, a instància dels carmelites descalços, sobre haver aplicat amb èxit una roba que havia tocat el cos de Santa Teresa de Jesús a un infant endimoniat de la 
parròquia de Sant Nicolau de Girona, i a una dona endimoniada de Riudellots de la Selva, 17 juliol 1606. G-102 f. 183

Miquel Çaconomina pren possessió de la canongia vella de la Seu, 26 juliol 1606. G-102 f. 184
El capítol de la Seu dispensa Jaume Perpinyà de l’estatut militar, 26 juliol 1606. G-102 f. 180
Pere Bota, domer de Cassà de la Selva, fa procura a Benet Sampsó, canonge de Vic resident a Roma, per resignar amb reserva de pensió, 29 juliol 1606. G-102 f. 191
Montserrat Barnés, prevere, fa procura semblant per consentir a la imposició de pensió, 29 juliol 1606. G-102 f. 193
Llàtzer Gardeny, prevere, fa procura al seu pare Pere Gardeny per consentir a la imposició de pensions, 30 juliol 1606. G-102 f. 195
Testament de Vicenç Maimó, prevere de Rupià, 17 agost 1606. G-102 f. 199

Concòrdia entre l’administrador del seminari i Jeroni Sagrera, doctor en drets i patró d’un benefici instituit per Jaume Beuda i agregat al mateix seminari, 31 juliol 1606. G-103 f. 1-8

Pere Feliu pren possessió del benefici tercer del Corpus i Sant Agustí de Girona, 11 agost 1606. G-103 f. 9
Ordinacions per a la Seu, sobre el lloc de fer els capítols, trasllat de la sepultura d’Arnau de Soler al claustre, i trasllat del cementiri que hi ha a la plaça dels Apòstols, 7 
agost 1606. G-103 f. 10-11

Ordinacions per a la cúria eclesiàstica, sobre expedició de lletres i publicació de testimonis, 11 agost 1606. G-103 f. 12-13
Juan González de Arellano fa procura a Bernardo de Cegama, prevere de Pamplona resident a Roma, 13 setembre 1606. G-103 f. 14
Benet de Cruïlles, abat de Sant Feliu de Girona, confereix al sagristia segona, vacant per òbit d’Onofre Colell, a Enric Alemany d’Alemany, clergue de Girona, 18 setembre 
1606. G-103 f. 15

Execució de lletres del nunci que confereixen a Onofre Cols, prevere, el benefici de Santa Maria de Greixenturri, 19 setembre 1606. G-103 f. 18
Dispensa a favor de Jeroni Poch, escolar de Girona, fill de prevere i viuda, 15 setembre 1606. G-103 f. 20
Execució de lletres papals que confereixen la sagristia de Medinyà, vacant per promoció de Jaume Vinyals a Pineda, a Antic Ferrer. G-103 f. 22
Antoni Costa, prevere de Sant Sadurní, pren possessió del benefici de Sant Cristòfol de Santa Maria de Castelló, 22 setembre 1606. G-103 f. 25
El bisbe redueix les misses i aniversaris de la Bisbal, 4 setembre 1606. G-103 f. 26
Sentència del nunci García Millini contra Baltasar Compte, sots-col·lector de Tarragona i Antoni Ferrer, canonge i sots-col·lector de Girona, en causa contra la província 
eclesiàstica, als que priva de l’ofici, 20 juliol 1606. G-103 f. 34

Execució de butlla papal que, atès que les rendes de la causapia de Bellsolà pugen a 250 lliures anuals, disposa que la meitat es lliuri a l’hospital nou de Girona, 2 octubre 
1606. G-103 f. 35-37

Miquel Prats, prevere de Lladó, funda un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles del mas Prats de Baix de Lladó, 30 setembre 1606. G-103 f. 38-40
Benet Esgleyas, domer de Santa Maria dels Turers de Banyoles, funda un personat a convertir en causapia per dotar donzelles i estudiar nois descendents del seu germà, 
Pere Esgleyas, paraire de Banyoles, 30 setembre 1606. G-103 f. 40v

Domènec Baró, prevere de Crespià, pren possessió de la doma de Sant Miquel d’Anglès, 2 octubre 1606. G-103 f. 43
Salvador Montserrat Salom, prevere, apel·la d’una disposició que l’obliga a celebrar certes misses pels beneficis que obté, 10 octubre 1606. G-103 f. 44



Absolució de censures a favor de Miquel Fàbregas, clergue que s’ordenà falsificant les dimissòries, 22 octubre 1606. G-103 f. 45
Concòrdia entre el capellà major i el claver de Sant Feliu de Girona, sobre obligacions i drets de cada un, 25 octubre 1606. G-103 f. 47
Execució de lletres del nunci que confereixen la capellania de Molló a Antoni Trias, clergue, 1 novembre 1606. G-103 f. 49
Francesc Marimon, prevere de Figueres, funda un personat a convertir en aniversaris a celebrar a Figueres, 30 octubre 1606. G-103 f. 51
Francesc Mitjà, clergue de Sarrià, funda un personat a convertir en benefici del Roser de Sarrià, de patronat del seu germà, Antic Mitjà, abaixador de Sarrià, 14 octubre 
1606. G-103 f. 53v- 56

Execució de butlla papal que erigeix la comunitat de beneficiats de Sant Feliu de Girona, 10 novembre 1606. G-103 f. 58-61

Miquel Teixidor, prevere natural d’Esponellà, funda un personat a convertir en causapia per dotar donzelles i estudiar nois del mas Teixidor de Martís, 17 novembre 1606. G-103 f. 62

Francesc d’Alzina, canonge de Sant Feliu de Girona, fa procura a Llorenç Llausàs, clergue resident a Roma, per resignar el priorat de Sant Tomàs d’Amer amb reserva de 
pensió de 48 lliures, 22 novembre 1606. G-103 f. 65

Jeroni Vilanova, domer de Santa Maria de Castelló, fa procura al mateix per consentir a la imposició de pensió, 22 novembre 1606. G-103 f. 66v
Andreu Joher, clergue, pren possessió de la rectoria de Garrigoles, 26 novembre 1606. G-103 f. 68
Execució de lletres papals que confereixen la infermeria del monestir de Camprodon, vacant per òbit de Joan Figueres, a Joan Ribes, monjo de la Portella, 6 novembre 
1606. G-103 f. 69

Absolució de censures del veguer de Girona, Lluís de Jultrú i Abellars, per haver suspès un sometent contra Guerau Riera, de Sant Martí Sapresa, 2 desembre 1606. G-103 f. 72-73

Concòrdia entre els administradors de la caritat de Sant Llorenç de la Muga i Francesc d’Alzina, canonge de Sant Feliu de Girona i beneficiat de Sant Miquel del lloc, per la 
qual aquest no residirà però pagarà 6 lliures anuals a la caritat, 29 novembre 1606. G-103 f. 74

El bisbe uneix les parròquies de Liors i Arbúcies, 27 desembre 1606. G-103 f. 76

Execució de lletres papals que confereixen a Joan Massaller, clergue de Vic, la sagristia de Llagostera vacant per promoció a Crespià de Joan Piferrer, 13 febrer 1607. G-103 f. 83

El capítol de la Seu dispensa Francesc d’Alzina, prevere d’Olot, de l’estatut militar, 3 febrer 1607. G-103 f. 85
Guillem Ferran, clergue natural de Parets, funda un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles descendents de Pere Ferran, germà seu, negociant de 
Figueres, 27 gener 1607. G-103 f. 86-88

Execució de lletres papals que confereixen en virtut de sentència que s’insereix, a Damià Marunys el benefici de Santa Maria i Miquel d’Olot, 7 febrer 1607; la possessió, f 
96v; apel·lació de Mateu Orri, clergue resident a Barcelona, f 97v. G-103 f. 89-96

Joan Sullà, rector de Bescanó, fa procura a Jaume Francesch, clergue resident a Roma, per resignar en vista a obtenir la rectoria de Sant Iscle de Vallalta, 10 desembre 
1607. G-103 f. 99

Francesc Alzina pren possessió d’una canongia de la Seu, 1 febrer 1607. G-103 f. 100
Miquel Geli, pagès de Santa Llogaia de Terri, presenta Pere Puig, claver de la Seu, per al benefici de Santa Maria del claustre de la Seu fundat per Bartomeu Esteve, vacant 
per òbit de Francesc Carreres, 17 febrer 1607. G-103 f. 103

Joan Marsaller pren possessió de la sagristia de Llagostera, 18 febrer 1607. G-103 f. 104
Francesc Bofill, beneficiat de Figueres, presenta lletres de citació i inhibició de l’auditor papal a Bartomeu Pons, domer de Llers, 31 març 1607. G-103 f. 105
Execució de lletres papals que confereixen a Salvi Serra, prevere de Santa Coloma de Farners, el benefici de Sant Joan d’Hostalric, 1 març 1607, i que no arriben a ple 
efecte per oposició d’altres pretendents. G-103 f. 107-111

Bartomeu Rossell, rector d’Olzinelles, bisbat de Barcelona, com a procurador de Miquel Vaya, rector de Vallgorguina, funda un personat a convertir en sufragis a celebrar 
a Canet de Mar, 10març 1607. G-103 f. 112-117

El capítol de la Seu dispensa Jeroni Rubiés de l’estatut militar, 26 març 1607; a continuació, pren possessió de la penitenciaria. G-103 f. 118

Narcís Girgós, canonge de la Seu, confereix per torn a Antoni Trias la canongia vacant per òbit de Guerau de Santmartí, ardiaca de Besalú, 27 març 1607. G-103 f. 121

Francesc Bas pren possessió de la doma de Navata, vacant per òbit de Baldiri Domenjó, 10 abril 1607. G-103 f. 124



El bisbe confereix l’ardiaconat de Besalú, vacant per òbit de Guerau de Santmartí, a Montserrat Guilló, 10 abril 1607. G-103 f. 125
Montserrat Guilló, dit, fa procura a Benet Sampsó, canonge de la Seu, per a plets a Roma, 10 abril 1607. G-103 f. 127 i 129
Bartomeu Pons fa procura semblant, 27 abril 1607. G-103 f. 128v

Execució de lletres papals que confereixen a Antic Ferrer, clergue, una sagristia menor de Santa Maria de Castelló, vacant per remoció de Bartomeu Rosselló, 2 març 1607. G-103 f. 145

Lluís Valls pren possessió de la sagristia de Sant Pere Pescador, vacant per òbit de Damià Ferrer, 11 abril 1607. G-103 f. 148
Execució de lletres papals que confereixen la sagristia menor del monestir d’Amer a Joan Toralles. G-103 f. 141

Pere Terrats, prevere natural de Vilafreser, funda un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles del mas Terrats de Vilafreser, 4 abril 1607. G-103 f. 153

Miquel Roca, prevere, fa procura semblant per acceptar la imposició de pensió, 18 maig 1607. G-103 f. 156
Execució de lletres del nunci que confereixen a Francesc Oliveres els beneficis de Sant Pere de Medinyà, i de Santa Coloma de Matella, vacants per òbit de Martí Oliveres, 
17 abril 1607. G-103 f. 159v

Joan Miquel Font pren possessió de la rectoria de l’Estela, vacant per òbit de Llàtzer Conill, 13 maig 1607. G-103 f. 160v
Jeroni Rubiés, canonge de la Seu, fa professió de fe, 26 abril 1607. G-103 f. 165
Damià Marunys permuta el benefici del Corpus de Camprodon i el de Santa Maria de Setcases amb Joan Marunys, clergue d’Olot, obtentor del benefici de Sant Eloi de 
Sant Pere de Besalú, 22 maig 1607; les possessions, f 178. G-103 f. 167

Francesc Alzina, canonge de la Seu, fa professió de fe, 30 abril 1607. G-103 f. 171

Execució de lletres papals que confereixen a Miquel de Cortit, clergue d’Urgell, el benefici de les Onze Mil verges de la Seu, 4 maig 1607; f 162; la possessió. G-103 f. 173

Execució de lletres papals que confereixen a Esteve Bassols el benefici de Sant Josep de Sant Feliu de Girona, resignat per Pere Valls; la possessió, f 186v. G-103 f. 175

Francesc d’Alzina, canonge de la Seu, fa procura a Llorenç Llausàs per resignar a Roma certs beneficis, 18 maig 1607. G-103 f. 176
Fernando Gómez, clergue, procurador de Luis Francisco de la Madre de Dios, de nom de família Luis Hierro, novici carmelità de Roma natural d’Ecija, substitueix en la 
procura Bartolomé Sánchez, rector de Sauquillo (Segovia), 1 juny 1607. G-103 f. 184

Rafael Figueres, rector del Mercadal, fa procura a Llorenç Llausàs per resignar per causa de permuta, amb reserva de pensió de 150 lliures bar., 18 maig 1607. G-103 f. 192

Concòrdia entre les dignitats de la catedral de Solsona i el monestir de Vilabertran, 7 abril 1607. G-103 f. 194-196
Antoni Marcillo, clergue d’Olot, insta la col·lació del benefici de Santa Maria i Miquel d’Olot, vacant per òbit de Damià Marunys, a presentació d’Antoni Marcillo, blanquer 
d’Olot, 31 maig 1607. G-104 f. 1

Execució de lletres del nunci que confereixen el diaconil de Flaçà a Joan Jover, clergue, 10 juny 1607; la possessió, f 7. G-104 f. 5
El bisbe fa procura a Joan Àngel Montargull, clergue, per a plets de la província eclesiàstica a Roma, 2 juliol 1607. G-104 f. 8
Llàtzer Bruells, rector de Taialà i Domeny, fa procura a Jaume Francesch, clergue de Girona resident a Roma, per resignar amb reserva de pensió de 40 lliures bar., 5 juliol 
1607. G-104 f. 10

Salvi Codonyer fa procura semblant per consentir a la imposició de pensió, 5 juliol 1607. G-104 f. 11v
El capítol de la Seu dispensa Miquel Çaconomina de l’estatut militar, 21 juliol 1607. G-104 f. 13

Execució de lletres papals que confereixen a Jaume Joan Perpinyà la coadjutoria de la canongia que Carles Perpinyà obté a la Seu, 30 juliol 1607; la possessió, f 21. G-104 f. 14

Ordinacions (TC) per a la confraria del Roser d’Aiguaviva, 2 agost 1607. G-104 f. 26
Execució de lletres papals que confereixen el benefici dels sants Esteve i Anna d’Hostalric a Bartomeu Rossell, rector estat d’Olzinelles, 16 agost 1607. G-104 f. 27
Dispensa a favor de Joan Jutglar, clergue fill de solter i soltera, 20 agost 1607. G-104 f. 30

El bisbe respon als funcionaris de la Croada que la meitat de les multes imposades el 1606 pugen a 35 lliures, 25 agost 1607, i pel 1605, a 36 lliures, f 33. G-104 f. 32



Cecília Raset i Descall, viuda de Miquel de Raset, consenteix a la col·lació del benefici de Sant Dalmau de la Seu, 3 agost 1607. G-104 f. 33v
Jaume d’Agullana, ardiaca major, confereix el benefici de Sant Dalmau de la Seu, vacant per òbit d’Antic Puig, a don Bernat de Cardona i de Raset, clergue de Girona, 4 
agost 1607. G-104 f. 34v

Antoni Bramon, pagès de Garriguella, presenta Domènec Vexera, rector de Vilajuïga, per al benefici del Roser de Garriguella, vacant per òbit d’Antic Bru, 27 agost 1607. G-104 f. 36v

Joan Pere Pagès, sagristà de Torroella de Montgrí, apel·la d’una sentència del vicari general sobre una transmissió de personat, 8 agost 1607. G-104 f. 37
Ordinacions (TC) per a la confraria de la Puríssima Sang de Sant Llorenç de la Muga, 9 agost 1607. G-104 f. 39
El bisbe fa procura a Domènec Marian, canonge de Tarragona, per al concili provincial, 28 agost 1607. G-104 f. 41
Jaume Pla, doctor en teologia i canonge de la Seu, institueix un lloc de col·legial al seminari, dotat amb 800 lliures, 31 agost 1607. G-104 f. 43
Rafael Cols, rector d’Estanyol, fa procura a Roma per rebre la rectoria de Sant Feliu de Pallerols, vacant per òbit de Jordi Vedruna, 21 setembre 1607. G-104 f. 46

Jaume Vinyals, rector de Pineda, fa procura a Francesc Gispert, resident a Roma, per resignar la rectoria amb reserva de pensió de 120 lliures, 28 setembre 1607. G-104 f. 47

Antic Ferrer, sagristà de Medinyà, fa procura semblant per consentir a la imposició de pensió sobre la rectoria de Pineda, 28 setembre. G-104 f. 49
Jaume Bruch pren possessió del benefici dels sants Martí i Francesc de la Seu, vacant per òbit de Pere Bofill, 1 octubre 1607. G-104 f. 52
Pere Tarroja, canonge de Barcelona i abans de Girona, nomena Baltasar Tarroja, nebot seu, clergue de Barcelona, per rebre les pensions d’aniversaris que ha fundat amb 
800 lliures a la Seu. G-104 f. 74

Les monges de Sant Bartomeu de Bell-lloc a Peralada fan elecció de priora, i no podent concordar-se, el bisbe elegeix Anna de Santdionís, monja més antiga de la casa, 23 
octubre 1607. G-104 f. 59

Pere Feliu, prevere, fa procura a Jaume Francesch per plets a Roma, 23 octubre 1607. G-104 f. 61
Don Bernat de Cardona i de Raset fa semblant procura, 1 novembre 1607. G-104 f. 62
El vicari general comissiona Pere Tarroja, canonge de Barcelona, per examinar Onofre Ciurana, clergue de Barcelona, per a la coadjutoria de la canongia de la Seu de 
Girona que obté Joan de Terrades, 28 octubre 1607. G-104 f. 63

El vicari general visita la capella domèstica de don Francesc de Lanuza i de Montbui, i de la seva esposa, Isabel de Lanuza i Cruïlles, situada al carrer dels Ciutadans de 
Girona, 3 novembre 1607. G-104 f. 64

El vicari general adjudica al bisbe l’herència d’Antic Puig, rector d’Adri mort violentament i intestat, 9 novembre 1607. G-104 f. 65

El bisbe uneix el benefici de Santa Maria de Juià a l’hospital nou de Santa Caterina extramurs de Girona, atesa la pobresa d’aquest, 13 octubre 1607; possessió, f 68. G-104 f. 66v

El bisbe suprimeix la doma primera de la Bisbal, i uneix els seus fruits a la doma segona i a la capellania major de la mateixa parròquia, 22 octubre 1607. G-104 f. 69v

Els jurats de la Bisbal institueixen el benefici de Santa Anna o de l’orgue, 22 octubre 1607. G-104 f. 72-76
Execució de lletres papals que confereixen la coadjutoria de la conongia de la Seu que obté Joan de Terrades a Onofre Ciurana, clergue de Barcelona, 10 novembre 1607; 
la possessió, f 84. G-104 f. 77-83

Pere Puig, sagristà de Navata, funda un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles de diverses nissagues, 7 novembre 1607. G-104 f. 89
Jaume Prior, sagristà de Valldeflors (Urgell), pren possessió de la doma simple de Celrà, 23 novembre 1607. G-104 f. 93
Joan Sala, clergue, pren possessió del benefici de la Santa Creu de la Seu, vacant per òbit de Marc Antoni Miralles, 23 novembre 1607. G-104 f. 94
Narcís Ferrer, rector de Palol d’Onyar, fa procura a Jaume Francesch, clergue de Girona resident a Roma, per resignar, en vista a obtenir la rectoria de Blanes, 1 desembre 
1607. G-104 f. 96

Miquel Çaconomina pren possessió d’una canongia de la Seu, vacant per òbit de Bartomeu Brugués, 18 novembre 1607. G-104 f. 97
Execució de lletres del nunci que confereixen a Nicasi Castellar, clergue, el benefici de Santa Maria de Borrassà, 7 novembre 1607; la possessió, f 105. G-104 f. 102
Juan González de Arellano, clergue de Pamplona, apel·la d’una provisió beneficial, 18 desembre 1607. G-104 f. 108
El bisbe redueix els aniversaris fundats per Bernat Pi, prevere, a Verges, 20 desembre 1607. G-104 f. 109v



Còpia de la comissió rebuda pel bisbe per rebre la professió de fe d’Onofre Reart, traslladat de la Seu d’Elna a la de Vic; execució, 12 desembre 1607, f 112v. G-104 f. 111

Execució de lletres papals que confereixen a Dimas de Llupià la cambreria de Sant Pere de Camprodon, vacant per òbit de Joan Figueres, 22 desembre 1607. G-104 f. 114

Juan González de Arellano, vicari general i procurador d’altre Joan González de Arellano, clergue d’Arellano (Pamplona), substitueix en la procura Adrián Ramírez, de 
Pamplona, 23 desembre 1607. G-104 f. 117

La comunitat de preveres de Figueres fa procura a Martín Navarro i Joan Àngel Montargull, residents a Roma, 24 desembre 1607. G-104 f. 117v
Joan Orri, domer de Vilallonga, fa procura a Jaume Francesch, clergue resident a Roma, per resignar i acceptar la rectoria d’Adri, vacant per òbit d’Antic Puig, 28 desembre 
1607. G-104 f. 120

Don Benet de Cruïlles canonge capellaner de la Seu, consenteix a la unió de la doma i la sagristia de Navata, 27 desembre 1607. G-104 f. 121
El bisbe uneix la doma i la sagristia de Navata, 27 desembre 1607. G-104 f. 121v
Jaume Salamó, capellà major de la Bisbal renuncia l’ofici de claver de la parròquia, del qual s’insereix un resum (TC) de les obligacions o consueta, 18 gener 1608; a 
continuació hom uní la claveria al benefici de Santa Maria, instituit pels síndics de la vila, f 136-139. G-104 f. 123-130

Miquel Çaconomina, canonge de la Seu, fa professió de fe, 8 gener 1608. G-104 f. 134
Pere Pla, pagès de Lloret, presenta el seu germà Antoni Pla, clergue, per al benefici de la Trinitat de Canet, vacant per òbit de Jaume Raüll, 9 gener 1608. G-104 f. 135
Els cònsols de l’hospital nou de Girona, atès que vaca la rectoria del benefici de Santa Caterina, per òbit de Joan Marçal, i esperant que el servei es farà millor pel titular 
que no per capellans llogats, el doten amb una casa i 50 lliures anuals, 31 desembre 1607. G-104 f. 141

Pere Teixidor insta la col·lació de l’anterior benefici, a presentació dels cònsols de l’hospital, 1 gener 1608. G-104 f. 143v

El bisbe uneix la rectoria de Santa Eugènia i l’església de Santa Caterina de l’hospital nou de Girona, 6 gener 1608; Pere Teixidor en prengué possessió, f 146v. G-104 f. 145

Execució de lletres papals perinde valere que confereixen a Antic Costa un benefici porcioner del monestir d’Amer, 28 gener 1608. G-104 f. 148-153
Francesc Quadrós i Vilella, administrador del seminari, firma rebut a Jaume Pla de 400 lliures per dotar una beca (núm. 587), 31 març 1608. G-104 f. 159
Execució de lletres papals que confereixen a Antic Ferrer, clergue, el benefici de Santa Fe de Sant Pere de Besalú, 12 gener 1608. G-104 f. 160
El bisbe fa procura a Bernat ça Oliva i Balla i Jaume Francesch, residents a Roma, per a plets, 18 gener 1608. G-104 f. 163
Rafael Cols pren possessió de la rectoria de Sant Feliu de Pallerols, 9 febrer 1608. G-104 f. 165

Jaume Raüll, pagès de Sant Cebrià de Vallalta, fa donació del dret de patronat del benefici de la Trinitat de Canet a Bartomeu Pla, pagès de Lloret de Mar, 28 juliol 1580. G-104 f. 166

Joan Pujol, clergue de Valveralla, funda un personat a convertir en aniversaris a celebrar a Palafrugell, 26 març 1608. G-104 f. 168
El bisbe uneix la doma de Cabirol de Montagut amb la rectoria de Castellfollit, 1 abril 1608; Joan Bassols en prengué possessió, f 175. G-104 f. 170
Establiment de la carnisseria i la peixateria de Matajudaica (no transcrit). G-104 f. 172
Jaume Calmella, clergue d’Elna, pren possessió de la rectoria de Sant Miquel d’Amer, 13 abril 1608. G-104 f. 174
Antoni Feliu Casamor, prevere natural de Sant Feliu de Lladó, que havia fundat una causapia a favor dels descendents d’Antoni Escofet, mercader de Cadaqués, fa agnició 
de bona fe i per ordre del vicari general reitera la fundació de la causapia, 18 abril 1608. G-104 f. 176

Pere Codina, rector de Pineda, promogut a domer d’Olot, fa procura a Jaume Francesch, clergue resident a Roma, per resignar, 5 abril 1608. G-104 f. 179

Execució de lletres papals que confereixen la pabordia de Llançà de Sant Pere de Rodes, resignada per Miquel Feliu, a Narcís Bosser, 28 abril 1608; la possessió, f 181v. G-104 f. 180

Jaume Prim, capellà major de Sant Feliu de Girona, permuta el benefici de Santa Magdalena de Fellines amb Joan Prim, clergue de Bordils, obtentor del benefici segon de 
Santa Maria de les Puelles de Girona, 25 abril 1608. G-104 f. 183

Baldiri Vergonyós, rector de Bescanó, fa procura a Jaume Francesch, resident a Roma, per resignar, 30 abril 1608. G-104 f. 185
Execució de lletres papals que confereixen el diaconil d’Ullastret a Pau Bornasell, clergue, 12 abril 1608; la possessió, f 187v. G-104 f. 186

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Rafael segon del claustre de la Seu a Bartomeu Messina, clergue, 5 maig 1608; la possessió, f 191v. G-104 f. 189



Joan Baptista Llorens pren possessió del benefici de Sant Esteve de la Seu, 15 abril 1608. G-104 f. 193
Execució de lletres papals que confereixen el priorat de Sant Tomàs del monestir d’Amer a Jeroni Vilanova, 29 abril 1608; la possessió, f 198. G-104 f. 194
Antic Oller àlias Batet i Montserrada Vidal, germans, apel·len en causa sobre la marmessoria de Francesc Roure, daguer de Girona, 30 abril 1608. G-104 f. 199v
Execució de lletres papals que confereixen la coadjutoria de la canongia de la Seu que obtenia Narcís Girgós, coadjutoria que havia estat donada a Antoni Tria i Girgós, a 
Francesc Quadrós i Vilella, 2 maig 1608; la possessió, f 206. G-104 f. 201

Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Palol d’Onyar, vacant per promoció de Narcís Ferrer a Blanes, a Antoni Felip, clergue, 6 maig 1608. G-105 f. 1

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Margarida de Camprodon a Joan Serrat, rector de Sant Salvador de Bianya, 10 maig 1608; la possessió, f 6. G-105 f. 4

Pere Paiet pren possessió de la rectoria de Canet de Verges, 13 maig 1608. G-105 f. 7
Joan Fluvià pren possessió de la doma de la Bisbal, vacant per òbit d’Onofre Molines, 16 maig 1608. G-105 f. 8
Benet Cabanyes i de Boera, jutge ordinari de Girona, presta jurament de servar les immunitats de l’Església, 21 abril 1608. G-105 f. 9
Pere Teixidor, prevere, fa procura a Jaume Francesch, per a plets a Roma, 17 maig 1608. G-105 f. 11
Llàtzer Ferrer, monjo de Breda, fa procura semblant, 6 juny 1608. G-105 f. 12
Execució de lletres papals que confereixen la sagristia de Figueres, vacant per òbit de Montserrat Betge, a Jaume Perés, clergue, 18 maig 1608. G-105 f. 13
Súplica de certs veïns de Sant Climent d’Amer, a fi d’oposar-se a l’agregació de la seva parròquia a la del monestir d’Amer, 20 maig 1608. G-105 f. 15
Els canonges de Vilabertran fan procura per a plets a Joan Fares, concanonge, per a plets a Roma, 11 juny 1608. G-105 f. 16
Joan Brascó pren possessió de la doma de Verges, vacant per òbit d’Antoni Macià, 17 juny 1608. G-105 f. 18
Ordinacions (TC) per a la confraria del Roser de Fornells, 17 juny 1608. G-105 f. 19-20
Damià Gerona, prevere de Torroella de Montgrí, representa el seu dret al benefici de Santa Magdalena de Pals, 12 agost 1608. G-105 f. 21-25
Sebastià Costa, prior de Cogolells, funda un personat a convertir en aniversaris a celebrar a Sant Vicenç de Besalú, 18 juny 1608. G-105 f. 26
Jaume Blanch, clergue de Montagut, pren possessió de la sagristia de Begudà, 18 juny 1608. G-105 f. 28

Pauli Papi, ardiaca de la Selva, permuta el mestrat d’accent de la Seu amb Miquel Mases, obtentor del benefici de Santa Maria de Sant Pere de Galligants, 14 maig 1608. G-105 f. 29

Concurs a la capellania major de Sant Feliu de Girona, vacant per òbit de Jaume Prim, resolt a favor de Baldiri Vergonyós, 19 juny 1608. G-105 f. 31v
Salvi Codonyer fa procura a Guerau Vaselles, canonge de la Seu, resident a Roma, per consentir a reserva de pensions, 21 juny 1608. G-105 f. 37

Baldiri Vergonyós fa procura a Jaume Francesch, clergue per resignar a Roma els beneficis incompatibles amb la capellania major de Sant Feliu de Girona, 28 juliol 1608. G-105 f. 39

El bisbe uneix les domes de Vilanova de la Muga, 21 juliol 1608. G-105 f. 40
Certificació de tonsura conferida a Joan Badia, clergue de Cervià el 1601. G-105 f. 47
Marianna Constans i Alrà, esposa de Francesc Constans, notari de Girona, presenta Jaume Vicens, canonge de Vilabertran, per al benefici dit priorat de Vilobí, vacant per 
òbit de Joan Geroni, canonge de Sant Feliu de Girona, 2 setembre 1608. G-105 f. 52

Execució de lletres papals que confereixen a Antoni Barolesc el benefici de Santa Maria de l’altar de Sant Jaume del monestir d’Amer, 23 agost 1608. G-105 f. 53
Resposta del bisbe al Consejo de Cruzada, on declara que la meitat de les multes imposades durant el 1607 són 32 lliures. G-105 f. 56

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de l’altar major de la Real de Perpinyà a Antoni Valls, canonge de la mateixa col·legiata, 1 setembre 1608. G-105 f. 57

Vot de teòlegs i canonistes contra una monitòria del nunci per afers beneficials a Sant Pere de Galligants, 13 setembre 1608. G-105 f. 60
Joan Sala, clergue, pren possessió del diaconil de Sant Feliu de Girona, 24 setembre 1608. G-105 f. 62
Onofre Alavall, clergue de Vic, pren possessió del benefici de Sant Jaume de Sant Feliu de Girona, 29 setembre 1608. G-105 f. 64
Juan González de Arellano, prevere de Pamplona, fa procura a Fernando del Campo, clergue de Segòvia, 30 setembre 1608. G-105 f. 66
El vicari general uneix la sagristia i la doma de Batet, 25 setembre 1608. G-105 f. 67v



Bernat Fina, clergue de Fonteta, funda un personat a convertir en causapia a favor de nois i noies del mas Fina de Fonteta, 7 octubre 1608. G-105 f. 69v
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Jaume de Sant Pere de Galligants a Bartomeu Sala, 10 novembre 1608; la requisitòria per prendre possessió, 
f 73v. G-105 f. 72

Execució de butlla que concedeix a l’hospital nou i a les claresses de Girona 30 escuts de renda sobre el benefici de les Puelles, 1 octubre 1608. G-105 f. 76
Joan Julià, clergue resident a Roma pren possessió de la doma simple de Rupià, 26 octubre 1608. G-105 f. 78
El bisbe aplica les vacants de beneficis curats al seminari, 6 novembre 1608. G-105 f. 81
Antic Colomer, clergue de les Preses, pren possessió de la rectoria del Torn, 11 novembre 1608. G-105 f. 85
Enric Sampsó, canonge de la Seu, amb comissió del vicari general, beneeix la capella domèstica de Serafí Sunyer, donzell de Girona, situada al carrer de Mercaders, 14 
novembre 1608. G-105 f. 86

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Valentí de Salarsa de Beget a Francesc Viver, clergue, 20 novembre 1608; la possessió, f 89. G-105 f. 87

Miquel Moles, clergue d’Urgell, pren possessió de la sagristia de Caldes de Malavella, 25 novembre 1608. G-105 f. 90
El bisbe i el capítol de la Seu apliquen cinc sisenes parts d’allò que correspon al bisbe de l’almoina del Vestuari al seminari 15 novembre 1608. G-105 f. 91
Pere Mir pren possessió de la rectoria d’Ullà, 2 novembre 1608. G-105 f. 93
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Pere d’Olot a Joan Marcillo, clergue, 29 novembre 1608; la possessió, f 97. G-105 f. 94

Execució de lletres papals de immitendo que confereixen .la capellania major de Sant Feliu de Girona a Baldiri Vergonyós, 5 novembre 1608; la possessió, f 101. G-105 f. 98

Salvador Seguer pren possessió de la rectoria de Valveralla, 16 novembre 1608. G-105 f. 103
El bisbe uneix sis beneficis simples al seminari, 17 novembre 1608. G-105 f. 104

Execució de lletres papals que concedeixen a Guerau Moret de poder fer servir per un altre la servitut de misses fundada per Sixt Taverner a Celrà, 9 desembre 1608. G-105 f. 106

Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Pineda, permutada per Jaume Vinyals, a Antic Ferrer, 17 desembre 1608. G-105 f. 109
Execució de lletres papals que confereixen la sagristia de Medinyà i el benefici de Sant Miquel de Pineda a Jaume Vinyals, prevere de Barcelona, 24 desembre 1608; les 
possessions, f 115-116. G-105 f. 112

Jaume Prats pren possessió de la rectoria de Siurana, vacant per òbit de Montserrat Puig, 4 gener 1609. G-105 f. 118
El bisbe fa procura per a plets a Roma, a Jaume Vinyals, 8 gener 1608. G-105 f. 118
Francesc Quadrós i Vilella fa procura per a plets a Roma a Jaume Vinyals, prevere de Barcelona, 9 gener 1609. G-105 f. 119
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Eulàlia de Millàs (Elna), a Bernat Passamà, clergue, 26 gener 1609. G-105 f. 120
Execució de lletres papals que confereixen la coadjutoria del priorat de Lladó que obté Jeroni Garbí, a Francesc Bas, beneficiat de Borrassà i mestre principal del seminari, 
5 febrer 1609. G-105 f. 122

El bisbe aprova la institució d’unes misses fundades per Antoni Camps, mercader de Blanes a aquesta parroquial, 15 gener 1609. G-105 f. 127
El bisbe aprova certs capítols (TC) que li presenta la comunitat de preveres de Blanes, 19 gener 1609. G-105 f. 128-130
El bisbe cedeix al capítol de la Seu el patronat dels beneficis del refectorer i dormitorer de la Seu, i el capitol cedeix al bisbe el del benefici dels sants Martí i Francesc de la 
mateixa, 23 març 1609. G-105 f. 132

Miquel Figueres, rector de Vila-sacra, apel·la d’una sentència del vicari general sobre els beneficis de l’església de Terrades, 24 gener 1609. G-105 f. 134v

Ponç Adroher, canonge comissionat del vicari general, beneeix la capella domèstica de Lluïsa Valencas i Roca, viuda de Celedoni Valencas, jurista, 4 gener 1609. G-105 f. 136

Amador Bramon pren possessió de la rectoria de Vilamalla, 1 desembre 1608. G-105 f. 138
Sebastià Barceló pren possessió de la sagristia de Palafrugell, 8 febrer 1609. G-105 f. 139
Sebastià Masó pren possessió de la rectoria d’Ollers, 8 febrer 1609. G-105 f. 140
Antic Bernés, prevere natural de Cervià, funda un personat a convertir en causapia a favor del mas Bernés de Cervià, 10 febrer 1609. G-105 f. 141



El bisbe unix el benefici del palau episcopal fundat per Guillem de Cabanelles, que obtenia Juan González de Arellano amb el seminari, 9 febrer 1609. G-105 f. 144

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Maria de Tor vacant per òbit d’Antoni Ferrer, a Antoni Jutglar, 11 febrer 1609; la possessió, f 150. G-105 f. 148

Josep Fuster, prevere de Tortosa, pren possessió de la rectoria de Marenyà, vacant per òbit de Montserrat Bou, 4 març 1609. G-105 f. 155
El vicari general sentencia la causa sobre el benefici de Sant Macari de Llançà, que és adjudicat a Jaume Teixidor, 20 febrer 1609. G-105 f. 156
Execució de lletres papals que confereixen una canongia de la Seu a Bernat ça Oliva, 12 febrer 1609; la possessió, f 160. G-105 f. 158
Execució de lletres del nunci que confereixen la capellania de Rocacorba a Llorenç Espígol, 14 febrer 1609; la possessió, f 165. G-105 f. 163
Requisitòria presentada als monjos i beneficiats de Sant Pere de Galligants a instància de Bartomeu Sala, a fi que li donin possessió, 16 febrer 1609. G-105 f. 166
Martirià Cendra pren possessió de la rectoria de Llampaies, 18 febrer 1609. G-105 f. 170
El vicari general uneix la parròquia de Sant Joan dels Balbs a la de la Pinya, 25 febrer 1609. G-105 f. 171
Els marmessors d’Antic Quintana, rector de Llampaies, funden dos aniversaris a Llampaies, 27 febrer 1609. G-105 f. 174

Pere Morell, fill de Bartomeu Morell, pescador de Blanes, funda un personat a convertir en benefici dels sants Pere i Andreu a la parroquial de Blanes, 27 febrer 1609. G-105 f. 176

Pere Morell, dit, funda un personat a convertir en benefici dels sants Cosme i Damià a la parroquial de Blanes, 27 febrer 1609. G-105 f. 178
Gabriel Olmera, obtentor del benefici de Sant Miquel de Brunyola, estableix una terra del benefici situada a Brunyola a Antoni Trias, pagès de Salitja, amb confirmació 
papal. G-105 f. 180v

Execució de butlla que redueix els aniversaris a celebrar a Torroella de Montgrí, 19 març 1609. G-105 f. 183v
Nicolau Morer, rector d’Arbúcies, fa procura a Jaume Francesch, per a plets a Roma, 10 març 1609. G-105 f. 185
Francesc Molines pren possessió de la rectoria de Sant Cebrià de Lledó, vacant per òbit de Damià Aldrich, 13 març 1609. G-105 f. 186

Execució de lletres papals que confereixen a Joan Mercer, beneficiat de Codalet natural de Girona, el benefici de Sant Salvador de Llec, jurisdicció de Cuixà, 6 març 1609. G-105 f. 187

Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Camallera, vacant per promoció de Llorenç Sala, a Joan Cama, 19 març 1609; la possessió, f 192v. G-105 f. 190

Execució de lletres papals que confereixen la cambreria d’Ullà a Josep Jover, 31 març 1609; la possessió, f 3. G-106 f. 1
Pere Juià i Bevià pren possessió del benefici de Sant Miquel de Bordils, 24 març 1609. G-106 f. 6v
Execució de lletres papals que concedeixen a Miquel Fornells, beneficiat de Santa Maria del Mar de Barcelona, que ha resignat la doma de Tordera, la concessió de pensió 
de 38 ducats o 50 lliures sobre la mateixa, que haurà de satisfer Montserrat Orench, successor en el càrrec, 30 abril 1609. G-106 f. 5v 

Pere del Pas, canonge d’Elna, permuta el benefici de Santa Helena del Mercadal (titulus sine re) amb Montserrat Vilar, beneficiat de la Seu obtentor del benefici de Santa 
Caterina de Llançà, 1 abril 1609. G-106 f. 8

Jaume Teixidor pren possessió del benefici de Sant Macari de Llançà, 7 abril 1609. G-106 f. 10
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Jaume de Perpinyà a Onofre Ignasi, 9 abril 1609. G-106 f. 11
Execució de lletres papals que confereixen a Pere Marçal el benefici de Sant Julià de Santa Maria de la Real de Perpinyà, 28 abril 1609. G-106 f. 14
El bisbe consagra la parroquial de Torroella de Montgrí, 3 maig 1309. G-106 f. 16
El bisbe extingeix la confraria de Sant Sebastià de la parròquia de Romanyà d’Empordà i aplica els seus rèdits a l’obra, 3 juny 1609. G-106 f. 19
Execució de lletres del nunci que confereixen a Pau Comelles, clergue, els beneficis de Santa Margarida de Cassà de la Selva i de la doma simple d’Albons, 6 juny 1609; la 
possessió, f 23. G-106 f. 20

Pau Comelles, clergue de Vic, arrenda la doma simple d’Albons a Pere Trias, prevere servidor d’aquesta església per 16 lliures, 8 juny 1609. G-106 f. 25
Miquel Pou, prevere de Borrassà, funda un personat a convertir en aniversaris a celebrar a Figueres, 15 juny 1609. G-106 f. 28
Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Sant Jaume de la Torre, bisbat d’Elna, a Felip Llosa, 28 juny 1609. G-106 f. 31

El capítol de la Seu admet Pau Comelles, clergue de Vic, obtentor del benefici de Santa Maria, Miquel i els sants Doctors a les distribucions quotidianes, 27 juny 1609. G-106 f. 34



Damià ses Heres i Sala pren possessió de la doma de Bàscara, 29 juny 1609. G-106 f. 40
Damià Caldes, prevere natural de Girona, pren possessió de la sagristia de Salt, 1 juliol 1609. G-106 f. 41
Guerau Mas, canonge de Barcelona, rector estat de les Planes, transfereix un personat a Bernat Mas, clergue, 8 juliol 1609. G-106 f. 42

Execució de lletres del nunci que confereixen a Jeroni de Pau i Abrich, clergue, el benefici dels sants Pere i Pau de Santa Maria de Lladó, 11 juliol 1609; la possessió, f 45. G-106 f. 43

Providències del bisbe sobre els beneficiats absents de l’església de Pals, 30 juliol 1609. G-106 f. 49-50
Execució de lletres del nunci que confereixen a Narcís Frigola i Ferrer el benefici de Sant Cels de Fortià, 11 agost 1609; f 51; la possessió. G-106 f. 53
Execució de lletres papals que confereixen a Manuel Monlleó, clergue de Tortosa, la comanda del priorat del Collell; la possessió, f 57. G-106 f. 54
Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Constantins, resignada per Bartomeu Torres, a Pere Masgrau. G-106 f. 61
Execució de lletres papals que confereixen el priorat de Santa Maria de Finestres, vacant per òbit de Narcís Girgós, a Francesc Vedrenya, beneficiat de Tortosa, 14 agost 
1609; la possessió, f 69. G-106 f. 66

Execució de lletres del nunci que confereixen la mongia de Santa Maria de Camprodon a Bartomeu Sala, clergue, 21 agost 1609; la possessió, f 73. G-106 f. 71
Antic Ballart, professor de lletres natural de l’Estela, funda un personat a convertir en aniversaris a celebrar a l’Estela, 26 agost 1609. G-106 f. 76
Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Casavells, vacant per òbit d’Antic Coll, a Miquel Bassegoda, clergue, 26 agost 1609. G-106 f. 87
Joan Aleix Mates, clergue de Figueres, fa procura a Guerau Vasellas, canonge de la Seu, resident a Roma, 4 setembre 1609. G-106 f. 89
Francesc Mates, mercader de Figueres, consenteix a la resignació del benefici de la Sant Creu de Llers, 4 setembre 1609. G-106 f. 90

Francesc Bofill, rector de Bescanó, fa procura a Guerau Vasellas, canonge de la Seu, per resignar a Roma la rectoria amb reserva de pensió de 65 lliures, 17 setembre 1609. G-106 f. 91

Antic Puig, rector de Sant Martí Sapresa, fa procura a Guerau Vasellas per resignar i acceptar la rectoria de Bescanó amb imposició de pensió, 17 setembre 1609. G-106 f. 93

Execució de lletres papals que confereixen a Martirià Calvera el benefici de Santa Maria de Castelló vacant per òbit de Francesc Pol, 18 setembre 1609; la possessió, f 98. G-106 f. 95v

Francesc Mates, mercader de Figueres i patró del benefici de la Santa Creu de Llers, fa procura a Guerau Vasellas, canonge de la Seu, resident a Roma, 4 setembre 1609. G-106 f. 99

Miquel Bassegoda pren possessió de la rectoria de Casavells, 28 agost 1609. G-106 f. 100
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Agustí de Sant Feliu de Girona a Pere Feliu, 3 octubre 1609; la possessió, f 104. G-106 f. 101
Joan Bassols, rector de Castellfollit, fa procura a Jaume Vinyals i Jaume Francesch, per a plets a Roma, 16 octubre 1609. G-106 f. 105
Esteve Cuch pren possessió de la rectoria de Sant Climent d’Amer, 26 octubre 1609. G-106 f. 107
Miquel Verdaguer pren possessió de la rectoria de Montfullà, vacant per òbit de Miquel Payraga, 27 octubre 1609. G-106 f. 108
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Bernat de la Seu a Joan Subirà, prevere, 14 octubre 1609; la possessió, f 112. G-106 f. 109
Antic Noguera apel·la d’una sentència en causa beneficial que tenia amb Ponç Adroher, canonge de la Seu, 9 octubre 1609. G-106 f. 113v
Jeroni Rubiés, canonge de la Seu, pren possessió del benefici dels sants Bernat i Marta de la Seu, 30 octubre 1609. G-106 f. 115
Ponç Adroher, canonge de la Seu, pren possessió del benefici de les Onze Mil verges del monestir d’Amer, 6 octubre 1609. G-106 f. 116v
Miquel Andreu pren possessió d’una canongia de la Seu de Girona, 19 octubre 1609. G-106 f. 118
El bisbe ratifica el privilegi de la comunitat de preveres de Castelló, de definir les causes pies de Castelló, 12 octubre 1609. G-106 f. 121
Els marmessors de Cebrià Aldrich, rector de Sant Cebrià de Lledó, funden el benefici dels sants Cosme i Damià a l’esmentada església, 9 novembre 1609. G-106 f. 126-136
“Vidimus” de lletres sobre la beatificació d’Ignasi de Loiola, 26 novembre 1609. G-106 f. 137
Els marmessors de Joan Bernich i la seva esposa Vicenta doten el benefici de Sant Elm o Erasme a Lloret, 16 novembre 1609. G-106 f. 139v-144

Joan Estrany, prevere, fill de Joan Estrany de Sant Joan de Mollet, funda un personat a convertir en misses d’estaca a l’esmentada parròquia, 28 novembre 1609. G-106 f. 144v

Bernat Carreres pren possessió de la doma de Fortià, 23 novembre 1609. G-106 f. 151



Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de Santa Maria i Sant Pere dels Treballs de Vila-sacra a Jaume Marcet, 25 novembre 1609; la possessió, f 154. G-106 f. 152

Execució de dispensa papal a favor del doctor Pere Joan Canet, que desitja ordenar-se després d’haver intervingut en afers criminals, 30 novembre 1609. G-106 f. 155

Francesc Costa, clergue de Breda, institueix un personat a convertir en aniversaris o misses d’estaca a celebrar a Breda, 11 desembre 1609. G-106 f. 157
El bisbe dona, una vegada més, ordinacions per al culte de la Seu, 5 desembre 1609. G-106 f. 160
Pere Illes pren possessió de la doma de Mieres, 10 desembre 1609. G-106 f. 161

Joan Baptista Llorens permuta el benefici segon de Sant Esteve de la Seu amb Joan Llorens, clergue, obtentor del benefici de Santa Maria de Calabuig, 23 desembre 1609. G-106 f. 162

Francesc Bofill, obtentor del benefici de Santa Maria dels Àngels de Figueres, fa procura a Guerau Vasellas i Damià Balle, residents a Roma, per resignar, 12 gener 1610. G-106 f. 165

Llorenç Borrell, clergue, fa procura als dits per rebre l’anterior benefici amb pensió de 25 lliures per a Francesc Bofill, 12 gener 1610. G-106 f. 167
Fundació de personat per Honorat Transfort, clergue, no transcrita. G-106 f. 169
Pere Pinsach, prevere natural de Sarrià, funda un personat a convertir en benefici de Santa Maria i Sant Pere a Arenys de Mar, 11 febrer 1610. G-106 f. 173
Execució de lletres papals que confereixen la rectoria d’Arenys de Munt, permutada per Josep Busquets, a Jaume Vilar, rector de Sant Just Desvern, 15 febrer 1610; la 
possessió, f 178. G-106 f. 175v

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Pere de Sant Esteve de Banyoles a Josep Vendrell, 18 febrer 1610. G-106 f. 179
Apel·lació d’Enric Sampsó, canonge i paborde de l’Almoina del Pa de la Seu contra el projecte de donar nous estatuts a la institució, 26 febrer 1610. G-106 f. 181v

Llorenç Bruells, clergue de Girona, funda un personat a convertir en benefici perpetu de Sant Dalmau, a la capella dels sants Dalmau i Jordi de la Seu, 26 febrer 1610. G-106 f. 183

El bisbe i el capítol estableixen ordinacions (TC) per a l’almoina del pa de la Seu, 27 febrer 1610. G-106 f. 185-186
Aleix de Marimon, cavaller de Barcelona, presenta Francesc Terrè, degà de la Seu de Barcelona, per al benefici de Santa Maria de les Puelles de Girona, vacant per òbit de 
Joan de Terrades, 27 febrer 1610. G-106 f. 187

Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Bolós, resignada per Benet Figueres, a Montserrat Ventós, 26 febrer 1610; la possessió, f 190. G-106 f. 188
Miquel Carreras, beneficiat del monestir de Banyoles, institueix un personat a convertir en aniversaris a celebrar a Sant Vicenç de Besalú, 9 març 1610. G-107 f. 1

Nicolau Conill, clergue de Figueres, institueix un personat a convertir en causapia a favor de nois i noies de les cases Jutge d’Ordis i Pont d’Ermedàs, 9 març 1610. G-107 f. 3v

Sentència arbitral de Miquel Abrich i Sebastià Bosch, juristes de Girona, en causa de Paulí Papi, ardiaca de la Selva amb Francesc Gironès, clergue de Corçà, sobre 
l’adjudicació del benefici de Santa Maria i Elisabet de la Seu, que és atribuït a dit Gironès, 11 març 1610. G-107 f. 9

Enric Sampsó, paborde de l’Almoina del Pa de la Seu, apel·la dels estatuts (núm. 786) donats a la institució, 22 març 1610. G-107 f. 11
Execució de lletres papals que confereixen el benefici dels sants Macari, Cosme i Damià de Pals a Esteve Ortal, prevere de Torroella de Montgrí, 24 març 1610; la 
possessió, f 16v. G-107 f. 13v

Montserrat Albert, pagès de Palauborrell, presenta Montserrat Guilló, ardiaca de Besalú, per al benefici de Sant Brauget de Monells, vacant per òbit de Damià Girona, 27 
març 1610. G-107 f. 19

Tanscripció de les inscripcions dels sepulcres dels bisbes Bernat de Vilamarí i Guillem de Vilamarí de la Seu, 29 març 1610. G-107 f. 20-22
El vicari general confereix el benefici de la capella derruïda de Santa Maria de les Puelles de Girona, renunciat per Antic Palol, a Rafael Rupiana, clergue del Pont Major, 17 
abril 1610. G-107 f. 22v

Bernat Prats, clergue, permuta el benefici de Santa Maria segon de Sant Daniel amb Rafael Rupiana, clergue del Pont Major, obtentor del benefici segon de Santa Maria 
de les Puelles, 20 abril 1610. G-107 f. 23v

Els cònsols de Torroella de Montgrí presenten Joan Sagàs per al benefici de Sant Francesc de Torroella de Montgrí, vacant per òbit de Nicolau Ferran, 22 abril 1610. G-107 f. 25

Execució de lletres papals que confereixen el benefici porcioner del monestir de Breda, vacant per òbit de Francesc Tomàs, a Pere Honrat, clergue, 14 abril 1610. G-107 f. 26



Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de Santa Maria del Mar de Torroella de Montgrí, vacant per òbit d’Andreu Ballia, a Antoni Jutglar, prevere, 24 
abril 1610; la possessió, f 31v. G-107 f. 29

Execució de lletres del nunci que confereixen el diaconil o clau de Juià a Francesc Fàbrega, clergue. G-107 f. 32v
El bisbe dispensa Baltasar Tarroja, clergue de Barcelona, de pluralitat de beneficis, 14 abril 1610. G-107 f. 35v
Lluís Ferrer, prevere de Girona, funda un personat a aplicar als aniversaris de Sant Feliu de Girona, 29 abril 1610. G-107 f. 36-44
El bisbe uneix els beneficis refectorer, dormitorer, dels manats i canongia vella de la Seu a la mensa capitular a fi d’augmentar les distribucions de la mateixa seu, 5 abril 
1610. G-107 f. 45

El bisbe i el tresorer de la Seu precisen les oblacions que cada un ha de rebre en ocasió de benediccions d’abats, 5 maig 1610. G-107 f. 47
Jeroni Homs, prevere natural de Sant Mateu de Montnegre, funda un personat a convertir en benefici de Sant Jeroni de la seva parroquial, de patronat de casa Homs de 
dit lloc, 25 maig 1610. G-107 f. 49

Pere Recasens, clergue de Vilafant, apel·la d’una sentència sobre el benefici de l’Esperit Sant del lloc, 3 juny 1610. G-107 f. 51
Execució de lletres papals que confereixen el diaconil de Sant Feliu de Girona a Pere Bonet, 3 juny 1610; la possessió, f 55v. G-107 f. 53

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Maria i Sant Jaume d’Amer a Gabriel d’Olmera i de Çarrovira, 17 juliol 1610; la possessió, f 61. G-107 f. 58

El bisbe estableix una casa de la Pera a Rafael Vilella, notari del lloc, 17 juny 1610; àpoca de 34 lliures de l’entrada, f 64. G-107 f. 62

Miquel Rovira, rector de Segueró, que havia fundat un personat amb 400 lliures, disposa que les seves rendes s’apliquin a l’hospital nou de Girona, 28 maig 1610. G-107 f. 64v

Antoni Martí, clergue, pren possessió del benefici de Sant Joan de Torroella de Montgrí, 6 maig 1610. G-107 f. 66

Esteve Dou, prevere sagristà de Sant Julià de Ramis, funda un personat a convertir en benefici de Sant Esteve a Sant Esteve de Bas (document parcialment transcrit). G-107 f. 67

Execució de lletres papals que concedeixen cinc sisenes parts de l’Almoina del Vestuari de la Seu al seminari, 26 juny 1610. G-107 f. 70
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Maria dels Àngels de Figueres, resignat per Francesc Bofill, rector de Sant Martí Sapresa, a Llorenç Borrell, 
clergue, 6 juliol 1610. G-107 f. 74

El bisbe fa procura a favor d’Antoni Jutglar, prevere de Torroella de Montgrí, per a la visita “ad limina”, 10 juliol 1610. G-107 f. 77
Jacint Vasellas, clergue, fa procura a Guerau Vasellas, canonge de la Seu, per acceptar pensions a la cúria romana, 15 juliol 1610. G-107 f. 79
Execució de lletres papals que confereixen l’almoineria del monestir de Camprodon a Joan Vilar, 17 juliol 1610. G-107 f. 82
El vicari general concedeix els fruit d’un bienni de certes causes pies com a dot per Caterina Leonor Soler, donzella de Besalú, 13 juliol 1610. G-107 f. 84v
Miquel Bellsolà pren possessió del sots-diaconil de Sant Feliu de Girona, 4 agost 1610. G-107 f. 101

Concòrdia entre el bisbe i el beneficiat del Roser i Sant Miquel de la Bisbal (TC), per la que s’amortitzen a favor del benefici certs censos de la Bisbal, 11 agost 1610. G-107 f. 103

Joan Vilades pren possessió de la rectoria de Santa Eulàlia Sacosta, 23 agost 1610. G-107 f. 107
Execució de lletres papals que confereixen una canongia d’Ullà a Francesc Mitjà, clergue, 25 agost 1610. G-107 f. 108

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de la Visitació de Maria a Santa Elisabet de la capella de Santa Fe de Besalú a Josep Closells, 31 agost 1610. G-107 f. 115

Joan Porqueres, mestre de cant de l’església de Sant Miquel de Barcelona permuta el benefici de Sant Miquel de Santa Maria de Castelló amb Josep Vergés, prevere de 
Girona obtentor del benefici de Santa Caterina de Tàrrega, 3 setembre 1610. G-107 f. 119

Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Vilaür, resignada per Antoni Saurí amb reserva de pensió, a Miquel Martí, 6 setembre 1610; la possessiò, f 123v. G-107 f. 121

Execució de lletres papals que confereixen la sagristia de Sant Pere de Rodes vacant per promoció de Lluís Boquet i de Babau a la dispeseria, a Joan Baptista Real, monjo 
del mateix monestir, 9 setembre 1610. G-107 f. 127

Execució de lletres papals que confereixen la doma simple de Bordils a Jeroni Carreres, clergue del lloc, 13 setembre 1610; la possessió, f 139. G-107 f. 130
Execució de lletres papals que confereixen a Agustí Resclosa el benefici de Sant Francesc de Torroella de Montgrí, 5 setembre 1610; la possessió, f 138. G-107 f. 134



Sebastià Geli pren possessió de la rectoria de Vilamacolum, vacant per òbit de Miquel Gironella, 21 setembre 1610. G-107 f. 141
Antoni Ferrer pren possessió de la rectoria de Pedret, 21 setembre 1610. G-107 f. 142
Ramon Andreu, prevere de Blanes, pren possessió del benefici del Sant Sepulcre de Blanes, 23 octubre 1610. G-107 f. 144
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Caterina de Llançà a Josep Vilar, 25 octubre 1610; la possessió, f 147v. G-107 f. 145
El bisbe fa procura a favor de Felip Agustí, rector de Palafrugell, per a la visita ad limina; l’informe a presentar, f 150v-152. G-107 f. 148v
Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Fitor, vacant per promoció de Baldiri Mir a Galliners, a Joan Artigas, clergue, 2 novembre 1610; la possessió, f 
154v. G-107 f. 152v

Jaume Cassador, clergue de Barcelona, pren possessió del benefici de Sant Benet de la Seu, 19 novembre 1610. G-107 f. 155v
Antic Vidal, clergue, pren possessió de la rectoria de la Mota, vacant per òbit de Pere Terrats, 5 desembre 1610. G-107 f. 157
Gaspar Aulet pren possessió de la sagristia de Begudà, vacant per òbit de Jaume Blanch, 5 desembre 1610. G-107 f. 158
Jeroni Muntaner, prevere natural de Taravaus, funda un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles descendents de Baldiri Porxes, pagès de Taravaus, i 
Domènec Montaner, pagès de Navata, per quatre generacions, i després, en perpetu benefici de Sant Jeroni a Navata, 23 desembre 1610. G-107 f. 159

Miquel Peradalta, rector de la Barroca, funda un personat a convertir en misses a celebrar a Tordera i en causapia a favor de les donzelles descendents de Francesc 
Peradalta, pagès de Llorà, 23 desembre 1610. G-107 f. 162

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Miquel d’Olot al dr. Antoni Marcillo, 15 desembre 1610; la possessió, f 168. G-107 f. 165
Margarida, filla de Jaume Soler, blanquer de Girona, fa procura a Guerau Vasellas, canonge de la Seu, per reclamar llegats, 21 desembre 1610. G-107 f. 169

Execució de lletres papals que confereixen a Antic Galí, clergue, la coadjutoria de la canongia de la Seu que obté Baldiri Galí, 22 desembre 1610; la possessió, f 176. G-107 f. 170

Execució de lletres del nunci que confereixen a Salvi Serra el benefici de Santa Maria de Santa Coloma de Farners, 8 gener 1611; la possessió, f 182. G-107 f. 180

Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de Santa Maria de Vilatenim a Jeroni de Pau i Abrich, clergue, 10 gener 1611; la possessió, f 185. G-107 f. 183

Dispensa matrimonial a favor de Rafael Çaconomina i Narcísa Çaconomina, de Girona, 10 gener 1611. G-107 f. 186
Altra semblant a favor de Pere Çaconomina i Jerònima Çaconomina, 10 gener 1611. G-107 f. 187v
Execució de lletres del nunci que confereixen a Ignasi Pujades i Vilar, clergue, el benefici de Santa Maria de Vilabertran, 15 gener 1611. G-108 f. 1
El capítol de la Seu dispensa Narcís Vives, beneficiat de la Seu, perquè pugui portar “birretinum”, 22 gener 1611. G-108 f. 4
Mateu Calm, canonge de la Seu, fa procura a Bartomeu Torres, rector de Santa Eugènia Sobrehorta, per resignar beneficis a Roma, 26 gener 1611. G-108 f. 6
Pere Valls, canonge de Sant Feliu de Girona, fa procura a Benet Sampsó, resident a Roma, per resignar el benefici del Sant Sepulcre de la seva església a favor de Miquel 
Valls amb reserva de pensió, 3 febrer 1611. G-108 f. 9

Miquel Valls, dit, fa procura semblant per acceptar pensió, 3 febrer 1611. G-108 f. 11

Execució de lletres papals que confereixen a Ponç Adroher, canonge de la Seu, el benefici de Sant Miquel de la mateixa seu, 9 febrer 1611; la possessió, f 15v. G-108 f. 13

Bartomeu Torres, rector de Santa Eugènia, procurador de Mateu Calm, substitueix en la procura Guerau Vasellas i Joan Ramon Masdeu, residents a Roma, 10 febrer 1611. G-108 f. 17

Jaume Vinyals pren possessió del benefici de Sant Jaume de la Seu, 14 febrer 1611. G-108 f. 18
Execució de lletres papals que confereixen a Damià Batlle el benefici de la clau de Tordera, 11 febrer 1611; la possessió, f 22v. G-108 f. 20

Pere Coromina, clergue de Montagut, funda un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles del mas Coromina de Montagut, 10 febrer 1611. G-108 f. 23v

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de les Onze Mil verges de Figueres a Bernat Esglésies, clergue, 22 febrer 1611. G-108 f. 26

Narcís Reverter, beneficiat de Santa Maria de Riudarenes, estableix una casa i hort del benefici a Martí Joan Raüll, 26 febrer 1611; àpoca de 12 sous de l’entrada, f 32. G-108 f. 28

El vicari general executa una llicència papal a favor de Bernat Prat i altres, de Canet de Mar, per pescar en diumenge a condició de donar una tercera part a la confraria de 
Sant Pere del lloc, 1 març 1611. G-108 f. 32v



Roc Riurans pren possessió de la sagristia de Sant Feliu de Boada, vacant per òbit de Jaume Fontlladosa, 5 març 1611. G-108 f. 34v
Montserrat Vidal, rector de Sant Joan i Martí de l’Albera (Elna), fa procura a Benet Sampsó, canonge de la Seu, resident a Roma, per resignar a fi d’obtenir una doma de 
Llers, 4 març 1611. G-108 f. (35-36)

Pau Macià pren possessió de la rectoria de Corts i Mata, vacant per òbit de Carles Oliveres, 12 març 1611. G-108 f. 37v
Rafael Ballach, clergue i mestre d’escola de Sant Feliu de Pallerols, procurador de Bartomeu Torres, rector de Santa Eugènia, procurador de Mateu Calm, canonge de la 
Seu, insta el consentiment de Rafael Cols, rector de Sant Feliu, per permutar una servitut de misses del lloc, 15 març 1611. G-108 f. 39

Antoni Serra, paraire de Castellfollit, presenta Gaspar Aulet per al benefici del Corpus de Castellfollit, vacant per òbit de Joan Ràfols, 16 març 1611. G-108 f. 40v
Jaume d’Agullana, ardiaca major i vicari general en seu vacant constitueix vicari general Pere Pau Cassador, canonge de Barcelona, per a les causes d’heretgia, 6 abril 
1611. G-108 f. 41v

Elecció de priora de Sant Bartomeu de Bell-lloc de Peralada a favor de Elisabet Vallgornera, 7 abril 1611. G-108 f. 42v
Certificació de baptisme de Cecília, filla de Lluís Martínez, cardador de Girona, 1696. G-108 f. 49
Joan Badia, clergue de la Bisbal, institueix un personat a convertir en causapia a favor de donzelles descendents de Joan Badia, pare seu, 14 abril 1611. G-108 f. 50
Onofre Alavall presenta lletres papals per obtenir el benefici de l’aiguaderia de la Seu, 2 maig 1611; la possessió, f 67. G-108 f. 52
Execució de lletres papals que confereixen la doma de Bellcaire a Joan Codina, clergue, 1 maig 1611; la possessió, f 57. G-108 f. 55
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Maria de casa de l’abat de Banyoles a Rafael Tramuja, clergue, 2 maig 1611. G-108 f. 58
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Just del Mallol a Joan Miquel, prevere, 5 maig 1611. G-108 f. 61
Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de Santa Maria del Llop de Cabanes a Gregori Lledós, clergue, 13 maig 1611; la possessió, f 66. G-108 f. 64
Dispensa a favor de Miquel Fàbrega, clergue que s’havia fet ordenar amb dimissòries falses, 16 maig 1611. G-108 f. 70

Pere Ponç Jalpí, prevere de Tossa, fa procura a Guerau Vasellas, canonge de la Seu, per consentir a la imposició de pensió sobre la doma de Llagostera, 21 maig 1611. G-108 f. 72

Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Sant Aniol, vacant per promoció de Joan Port a la doma de Cabirol de Montagut, a Pere Creixell, 21 maig 1611; la 
possessió, f 77. G-108 f. 74v

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Nicolau de Peralada a Antoni Lluís, clergue, 8 juny 1611. G-108 f. 78
El capítol de la Seu consenteix a la permuta del diaconil de Flaçà, 10 juny 1611. G-108 f. 86
Execució de lletres papals que confereixen el benefici dels sants Quirze i Julita de Verges a Joan Soler, clergue, 12 juny 1611; la possessió, f 91. G-108 f. 87
El capítol de la Seu dispensa Joan Campanyol de l’estatut militar, 9 juliol 1611. G-108 f. 92
Juan Vitrián, clergue d’Osca, fa procura a Miquel Vitrián per consentir a reserva de pensió, 13 juny 1611. G-108 f. 93
Narcís Vehí, sagristà major de Sant Feliu de Girona, fa procura a Guerau Vasellas, canonge de la Seu, resident a Roma, per demanar Bernat Pigem, prevere, com a 
coadjutor, 14 juny 1611. G-108 f. 95v

Bernat Pigem fa procura semblant per acceptar la coadjutoria, 14 juny 1611. G-108 f. 96v
El capítol de la Seu dispensa Baldiri Vergonyós, capellà major de Sant Feliu de Girona, de pluralitat de beneficis, 16 juliol 1611. G-108 f. 97v
Joan Fares, canonge de Vilabertran, presenta a l’oficial lletres papals que li confereixen el benefici de Santa Maria de la seva església, vacant per òbit de Miquel Figueres, 
18 juny 1611. G-108 f. 99

Execució de lletres papals que confereixen a Miquel Comes, clergue, el benefici dels sants Andreu i Restitut de la Seu, 30 juliol 1611. G-108 f. 102
“Vidimus” d’informació presa (TC) sobre el Sant Dubte del monestir de Sant Daniel, 1447. G-108 f. 109-119
Pere Valls, canonge de Sant Feliu de Girona, fa procura a Benet Sampsó, canonge de Vic resident a Roma, per resignar el benefici del Sant Sepulcre de la seva església amb 
reserva de pensió de 20 ducats, 23 agost 1611. G-108 f. 119v

Miquel Valls, clergue, fa procura semblant, 23 agost 1611. G-108 f. 121v
Antoni Carreres, prevere de Vallgornera a Peralada, pren possessió del benefici de Santa Maria de Peralada, 27 agost 1611. G-108 f. 124
Execució de lletres papals que confereixen a Lluís de Copons, clergue de Barcelona, el deganat de la Seu, resignat per Jaume Cassador, a presentació reial, 20 agost 1611; 
dispensa per poder obtenir la dignitat sense canongia, f 132; procés de col·lació i possessió, f 133-139. G-108 f. 125



Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Joan de Peralada a Antoni Martí, clergue, 31 juliol 1611; la possessió, f 131. G-108 f. 128v
Execució de lletres papals que confereixen la doma de Foixà a Miquel Figaró. G-108 f. 140
El vicari general nomena notari Esteve Folcrà, prevere, 14 setembre 1611. G-108 f. 143
Montserrat Picó insta la concessió de dimissòries per al presbiterat amb llicència del nunci, 18 setembre 1611. G-108 f. 145v

Execució de lletres papals que confereixen la piateria de Sant Pere de Besalú, vacant per òbit de Rafael Coll de Manresa, a Antoni Pou, monjo del mateix monestir. G-108 f. 147

Concòrdia (TC) entre els cònsols d’Olot i la comunitat de preveres de la vila sobre l’administració del bací de les Animes, 28 agost 1611. G-108 f. 150-154
Execució de lletres papals que confereixen la sagristia de Caldes de Malavella, resignada per Miquel Moles, a Bartomeu Bosch, 20 setembre 1611. G-108 f. 154v
Bernat Ros, prevere de Castellfollit, permuta una porció de Santa Maria de Roses amb Pere Massanet, prevere de Rupià, obtentor de la capellania d’Espolla, 29 setembre 
1611. G-108 f. 158

Pere Coromina, clergue de Montagut, augmenta un personat que té fundat, destinat a causapia a favor del mas Coromina de Montagut, 21 octubre 1611. G-108 f. 160
Baldiri Vergonyós fa procura a Damià Balle i Jaume Francesch, residents a Roma, per a plets, 10 novembre 1611. G-108 f. 162

Execució de lletres papals que confereixen la infermeria de Sant Pere de Besalú, resignada per Pere Camps, a Joan Andanyach, monjo, 17 novembre 1611. G-108 f. 164

Pere Benet Marçal, domer de Borrassà, fa procura a Benet Sampsó per resignar a Roma, a fi d’obtenir la rectoria de Batet, vacant per òbit de Jeroni Collferrer, 20 
novembre 1611. G-108 f. 167

Execució de lletres del nunci que confereixen a Narcís Moler el benefici de Santa Maria de Corçà, 26 novembre 1611. G-108 f. 168
Execució de lletres papals que confereixen a Pere Ponç Jalpí la doma de Llagostera resignada per Joan Marsaller. G-108 f. 170
Jaume d’Agullana, vicari capitular, nomena vicaris generals Joan de Cruïlles, sagristà major de la Seu, i Montserrat Guilló, ardiaca de Besalú, i intima el nomenament tots i 
cada un dels capitulars, 18 novembre 1611. G-108 f. 174-182

Joan Marunys, clergue, permuta el benefici del Corpus de Camprodon amb Jaume Marunys, clergue d’Olot, obtentor del benefici de Sant Andreu de Sant Pere Pescador, 
23 novembre 1611. G-108 f. 182v

Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Sant Salvador de Bianya, resignada per Pere Joan Serrat, a Joan Ferrer, beneficiat d’Elna, 11 gener 1612; la 
possessió, f 186v. G-108 f. 184

Felicià Vilar, sagristà d’Albons, fa procura per resignar a Roma, a fi d’obtenir la capellania major de Santa Maria dels Turers, vacant per òbit d’Andreu Vilalba, 9 gener 
1612. G-108 f. 188

Absolució papal a favor de Jaume Gibernau, sagristà de Sant Marti Vell, culpable de concubinatge, 21 gener 1612. G-108 f. 89
Els marmessors de Miquel Coll, notari de Castelló, funden el benefici de Santa Llúcia a l’hospital de pobres de Castelló, 26 gener 1612. G-108 f. 191-194
Execució de lletres papals que confereixen el benefici del Roser de la Pera a Bernardí Aldrich, 21 gener 1612; la possessió, f 197. G-108 f. 194v
Execució de lletres papals que confereixen el benefici del Sant Sepulcre de Sant Feliu de Girona a Miquel Valls, clergue, 20 febrer 1612; la possessió, f 4. G-109 f. 1

Execució de lletres papals que confereixen la coadjutoria de la sagristia major de Sant Feliu de Girona que obté Narcís Vehí, a Bernat Pigem, 13 març 1612. G-109 f. 5v

Execució de lletres papals que confereixen una canongia de Sant Joan de les Abadesses a Agustí Gonter, clergue de Prats de Molló, 10 abril 1612. G-109 f. 12
Execució de lletres papals que confereixen la piateria i la infermeria d’Ullà, vacant per òbit de Bernat Benejam, a Pere Torrobia, 30 maig 1612. G-109 f. 16v
Execució d’absolució papal a favor d’Antoni Moliner, prevere que s’havia fet ordenar amb dimissòries falses a França, 30 abril 1612. G-109 f. 21
El bisbe separa la sagristia i la doma d’Empùries que havien estat unides, 19 maig 1612. G-109 f. 24
Dispensa a favor de Salvi Puigferrer, clergue de Serinyà, fill de casat i soltera, 12 maig 1612. G-109 f. 26
Intimació de pensió de 150 ducats de cambra sobre la mitra de Girona, concedida pel papa a Juan de Espina, clergue de Pamplona, 19 juny 1612. G-109 f. 298v
Ordinacions (TC) de la confraria de la Santa Creu de la capella de Sant Martí de la Mora, parròquia de Viladesens, 2 maig 1612. G-109 f. 31
Execució de lletres papals que confereixen la coadjutoria de l’ardiaconat de la Selva que obté Paulí Papi a Josep Teixidor, canonge de la Seu, 15 juny 1612; la possessió, f 
39. G-109 f. 33



Benedicció de la capella domèstica de Joan Serinyana, d’Arenys de Mar, 3 juny 1612. G-109 f. 41
Bernat Pigem pren possessió de la sagristia major de Sant Feliu de Girona, 19 juny 1612. G-109 f. 42

Execució de lletres papals que confereixen la coadjutoria de la canongia de la Seu que obté Cristòfol Miquel a Jeroni Tor, 29 juny 1612; la possessió, f 69. G-109 f. 45

Antoni Moner, clergue, pren possessió de la rectoria de Santa Llogaia d’Àlguema, vacant per òbit de Guerau Estela, 15 juliol 16122. G-109 f. 52
Narcís Reverter pren possessió de la rectoria de Vilavenut, vacant per òbit d’Antic Andreu, 15 juliol 1612. G-109 f. 53
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Maria de Colliure (Elna) a Francesc Josep Sorís, 12 juliol 1612. G-109 f. 54
S’intimen lletres de pròrroga dels subsidis de la Quarta i Excusado per a un altre quinquenni, 16 juliol 1612. G-109 f. 57
Guerau Goy pren possessió de la doma primera de Sant Sadurní, vacant per òbit de Jeroni Castellar, 4 juliol 1612. G-109 f. 59
Macià Cardona pren possessió de la rectoria de Canet d’Adri, vacant per òbit d’Esteve Torrent, 22 juliol 1612. G-109 f. 60

Execució de lletres papals que confereixen la sagristia major del monestir de Sant Miquel de Cuixà a Francesc Ballaró, monjo de Banyoles, 24 juliol 1612. G-109 f. 61

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Vicenç de Sant Feliu de Girona a Joan Creixell, 24 juliol 1612; possessió, f 67v. G-109 f. 65
Joan Terrades pren possessió de la sagristia de Foixà, vacant per òbit d’Antoni Parés, 30 maig 1612. G-109 f. 71
Francesc Torrent, clergue, pren possessió de la doma simple de Madremanya, vacant per òbit de Miquel Mases, 17 juliol 1612. G-109 f. 72

Alvar Vich, cavaller de València, requereix el bisbe que li aboni 300 ducats que li han estat assignats de pensió sobre la mitra de Girona, 30 agost 1612, reiterada f 113-114. G-109 f. 73-78

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Maria del castell de Begur a Jaume Mauri, 25 juliol 1612; la possessió, f 85v. G-109 f. 79
Martí Fares pren possessió de la doma major de Vidreres, vacant per òbit d’Antoni Lladó, 9 juliol 1612. G-109 f. 86v
Gabriel Serra pren possessió de la rectoria d’Usall, vacant per òbit de Joan Blanch, 16 agost 1612. G-109 f. 91
Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Sant Maurici de Sautó i Fetges (Elna) a Joan Alart, 1 agost 1612. G-109 f. 92
Jaume Joan Perpinyà, beneficiat de Tremp, pren possessió de la canongia de la Seu que havia tingut Carles Perpinyà, 11 agost 1612. G-109 f. 96v
Antoni Puig, obtentor del benefici de Sant Miquel de Riudellots de la Selva, apel·la d’obligacions que hom pretèn imposar-li, 2 agost 1612. G-109 f. 98
Antic Colomer, prevere, fa procura a Joan Àngel Montargull i Jaume Francesch per a plets a Roma, 20 agost 1612. G-109 f. 100
Execució de lletres papals que confereixen un personat fundat per Jaume Poller, de Cervià, a Joan Badia, 22 agost 1612; la possessió, f 104. G-109 f. 102
Execució de lletres papals que confereixen el priorat del Sant Sepulcre de Palera a Hug de Cardona, que ha permutat amb Francesc Ballaró la sagristia major de Sant 
Miquel de Cuixà, 23 agost 1612; la possessió, f 108. G-109 f. 105

Hom intima a Francesc Ballaró, sagristà de Sant Miquel de Cuixà, la reserva de pensió de 225 ducats a raó de 12 reals cada un a favor d’Hug de Cardona, 3 octubre 1612. G-109 f. 109

Concessió papal al beneficiat de Sant Miquel de Riudellots, de celebrar en dia feiner la missa que havia de celebrar en dia de diumenge, 28 juliol 1612; Antoni Badia, 
sagristà de la parròquia, hi consenteix, f 117. G-109 f. 115

Execució de lletres del nunci que confereixen a Esteve Mallol, clergue, el diaconil de Santa Pau, 27 agost 1612. G-109 f. 119
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Andreu i Santa Anna de la Seu a Jeroni Nató, prevere, 3 setembre 1612; possessió, f 137v. G-109 f. 123

Execució de lletres papals que confereixen a Miquel Cros el benefici de Santa Anastàsia tercer de la Seu, permutat per Jeroni Nató, 3 setembre 1612; la possessió, f 130. G-109 f. 127

Execució de lletres papals que concedeixen a Jeroni Nató una pensió de 110 lliures sobre l’anterior benefici, 6 setembre 1612. G-109 f. 132

Guerau Vallmanya, sastre de Calonge, presenta Antoni Vallmanya, fill seu, per al benefici del Corpus de Calonge, vacant per òbit d’Antoni Prats, 6 setembre 1612. G-109 f. 139

Execució de lletres papals que confereixen el benefici del Roser de Garriguella a Antoni Negre, clergue, 27 agost 1612; la possessió, f 142. G-109 f. 140
Lluís Sans, bisbe de Barcelona, desvinculat de la diòcesi de Solsona, presta jurament d’obediència a l’església romana, 2 octubre 1612. G-109 f. 146



El síndic del capítol presenta al bisbe súplica, demanant que faci complir a les dignitats l’ordre papal de fer els serveis que els pertoquen a la catedral, 8 octubre 1612. G-109  148, 149v i 15

Macià Camps i Estrach, paraire de Girona, presenta Esteve Hortal, prevere, resident a Roma, per al benefici del Corpus de la Seu, vacant per òbit de Joan Anfós, 9 octubre 
1612. G-109 f. 153

Execució de lletres papals que confereixen l’arxiprestat de Vilabertran, resignat per Pere Magarola, tresorer de la Seu de Barcelona, a Joan Gener, beneficiat de Lleida, 5 
novembre 1612. G-109 f. 154

Execució de lletres papals que confereixen la doma de Llers, vacant per òbit de Joan Pellissera, a Montserrat Vidal, rector de l’Albera (Elna). G-109 f. 157
Execució de lletres papals que confereixen a Jaume Vinyals l’abadia de la Jau, 3 novembre 1612. G-109 f. 160
Execució de lletres del nunci que confereixen l’església rural de Sura (Elna), a Antoni Vergés, beneficiat de Sant Joan de Perpinyà, 13 novembre 1612. G-109 f. 163
Francesc d’Alzina, canonge de Sant Feliu de Girona, fa procura a Joan Àngel Montargull, resident a Roma, per demanar coadjutor, 16 novembre 1612. G-109 f. 166
Bernat Pigem, sagristà major de Sant Feliu de Girona, fa procura semblant per acceptar la coadjutoria, 16 novembre 1612. G-109 f. 168
Execució de lletres papals que confereixen una porció de Sant Pere de Galligants a Miquel Oliva, clergue de Girona, 22 novembre 1612. G-109 f. 173
Francesc Bellver, rector de Romanyà de la Selva, fa procura a Jaume Francesch per a plets a Roma, 24 novembre 1612. G-109 f. 176

Jaume Calmella, rector d’Amer, presenta Francesc Puig, clergue de Banyoles, per al benefici de Santa Maria d’Amer, vacant per òbit de Ponç Adroher, 1 desembre 1612. G-109 f. 179

Benet Buscastell, rector de Caldes d’Estrac, dota el benefici del Roser a Canet de Mar, 6 desembre 1612; el mateix funda aniversaris (a fi de ser admès), f 186-187. G-109 f. 180-185

Execució de lletres papals que confereixen una canongia d’Elna a Jaume Lleonart, beneficiat de Perpinyà. G-109 f. 188
Presentació de lletres citatòries i inhibitòries de la Rota romana a favor d’Antoni Puig, obtentor del benefici de Sant Miquel de Riudellots de la Selva, en causa amb el 
rector i els obrers, 9 gener 1613. G-110 f. 1

Presentació al bisbe de concessió de pensió de 1.000 reals sobre la mitra a favor de Jaume Ferrer de Ros, cavaller de València, 22 gener 1613. G-110 f. 9-14
El bisbe fa procura a Lluís d’Oms, ardiaca de Tarragona, per al concili provincial, 7 febrer 1613. G-110 f. 15
Execució de lletres papals que confereixen a Miquel Andreu, canonge de la Seu, el benefici de Sant Miquel de la mateixa seu, 11 febrer 1613. G-110 f. 17
Execució de lletres papals que confereixen Montserrat Buixó, ardiaca d’Elna, un benefici de Pontellà (Elna), 26 febrer 1613. G-110 f. 20

Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Corts i Mata, vacant per òbit de Pau Matias, a Joan Llorens, beneficiat d’Igualada, 1 març 1613; la possessió, f 24v. G-110 f. 22v

Francesc Peroy, clergue de Barcelona, pren possessió del benefici de Santa Anastàsia de la Seu, 6 març 1613. G-110 f. 26
Miquel Andreu, canonge de la Seu, pren possessió del benefici de Sant Miquel de la Seu, 11 febrer 1613. G-110 f. 28

Execució de lletres papals que confereixen la rectoria d’Ausinyà, vacant des de fa més d’un desenni, a Gabriel Deu, prevere, 8 març 1613; la possessió, f 32. G-110 f. 29

Joan Dolça, clergue, pren possessió de la sagristia de Llançà, vacant per òbit de Jaume Porta, 4 març 1613. G-110 f. 33
Antoni Piferrer, clergue, pren possessió de la rectoria d’Oix i sufragànies, vacant per òbit d’Esteve Dou, 5 març 1613. G-110 f. 34
Pere Vives, pagès de Montfullà, consenteix a la resignació del benefici de Sant Tomàs de la Seu, 4 març 1613. G-110 f. 37
Intimació de sentència a instància del síndic del capítol de la Seu als alfullers, sobre els oficis a fer per parts dels obtentors de dignitats, 16 març 1613. G-110 f. 38

Execució de lletres papals que confereixen a Joan Isern una doma simple de Santa Maria de Castelló permutada per Joan Baptista Valleta, clergue, 17 març 1613. G-110 f. 41

Execució de lletres papals que confereixen a Joan Prat el benefici de Santa Maria de Vilobí, 17 març 1613; la possessió, f 48. G-110 f. 45
Joan de Cruquella, clergue, fa procura a César Bolatino i Damià Balla, residents a Roma, per resignar el benefici de la Passió de la Seu fundat per Arnau de Colomer, amb 
reserva de pensió de 500 reals castellans, 19 març 1613. G-110 f. 49

Josep Vilar fa procura semblant per consentir a la imposició de pensió, 19 març 1613. G-110 f. 51
Execució de lletres papals que confereixen la parròquia de Mosset (Elna) a Ramon Mariner, clergue del lloc, 23 març 1613. G-110 f. 54



El capítol d’Elna apel·la de la col·lació feta a Montserrat Buixó d’un benefici de Pontellà (núm. 973), 19 març 1613. G-110 f. 58

Execució de breu papal que autoritza Josep Florit, de Pineda, a enterrar la seva sogra, Maria Reixach, dins del temple de Santa Maria de Pineda, 18 abril 1613. G-110 f. 60

Execució de lletres papals que confereixen la pabordia de Juny de Sant Feliu de Girona a Antoni Piferrer, clergue, 2 abril 1613. G-110 f. 62
El bisbe dispensa Guerau de Santmartí, canonge de la Seu, de pluralitat de beneficis, 6 abril 1613. G-110 f. 65
El bisbe confereix a Guerau de Santmartí, canonge de la Seu, el benefici dit dels manats de la Seu, 6 abril 1613. G-110 f. 67v
El sínode diocesà, en vista d’indult papal que es transcriu, fa procura a Antoni Reverter, sagristà de Corçà, Francesc Teixidor, rector de Sant Feliu de Buixalleu i Pere Benet 
Marçal, rector de Batet, per querellar-se contra bandits, facinerosos i criminals, 17 abril 1613. G-110 f. 67

Execució de lletres del nunci que confereixen el diaconil de Riudellots de la Creu a Miquel Riquer, prevere, 5 maig 1613; la possessió, f 73. G-110 f. 70
Execució de lletres papals que confereixen una doma de Santa Maria de Castelló a Miquel Macip, clergue de Barcelona, 20 març 1613. G-110 f. 74
Ordinacions (TC) per a la confraria del Roser d’Anglès, 11 maig 1613. G-110 f. 78
Ordinacions (TC) per a la cúria eclesiàstica de Girona, especialment sobre expedicions de lletres, 26 juny 1613. G-110 f. 80-82
Execució de lletres papals que confereixen el benefici del cor menor de Sant Jaume de Perpinyà a Andreu Parés, clergue, 29 maig 1613. G-110 f. 82v
Jeroni Bosch pren possessió de la rectoria de Calabuig, vacant per òbit de Baldiri Subirà, 5 juny 1613. G-110 f. 85
Joan Vilades, rector de Santa Eulàlia Sacosta, fa procura a Pere Joan Camó, clergue d’Elna, per resignar a Roma, a fi d’obtenir la rectoria de Pineda, vacant per òbit de 
Bartomeu Sala, 12 juny 1613. G-110 f. 86

Bernardí Damians pren possessió d’una canongia de la Seu, vacant per òbit de Benet de Cruïlles, 10 juny 1613. G-110 f. 87
Joan Vernet, clergue de Barcelona, pren possessió d’una canongia de la Seu, vacant per òbit de Ponç Adroher, 10 juny 1613. G-110 f. 91
Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Maranyà, resignada per Josep Fuster, a Guillem Foraster, 12 juny 1613; la possessió, f 96v. G-110 f. 94
El vicari general certifica a la Signatura papal que el benefici del Corpus de la Seu és de patronat laical des de la fundació, 5 juny 1613. G-110 f. 99

Execució de lletres papals que confereixen el benefici del Corpus de la Seu a Esteve Hortal, 16 juny 1613; la requisitòria per prendre possessió, f 106-110. G-110 f. 100v i 103

Pere Terrats, beneficiat de la Seu, fa procura a Jaume Francesch, resident a Roma, per resignar el benefici de Santa Maria dels Àngels de Sant Feliu de Girona amb reserva 
de pensió de 25 lliures bar., 2 juliol 1613. G-110 f. 112

Joan Pere Coromines fa procura semblant per consentir a la imposició de pensió, 2 juliol 1613. G-110 f. 113
Francesc de Vera, bisbe d’Elna, presta jurament d’obediència a la Santa Seu, 28 juliol 1613. G-110 f. 115
El bisbe fa procura a Francesc Baster, natural de Perpinyà i que és a la cort reial, per a plets, 17 agost 1613. G-110 f. 117
Antoni Pixarrelles, pagès d’Anglès, presenta Pere Masgrau per al benefici de Sant Sebastià de la Seu, vacant per òbit de Pere Pujol, 22 agost 1613. G-110 f. 119
Anna Helena Querol consenteix a la resignació del benefici de Santa Maria dels Àngels de Sant Feliu de Girona, 23 agost 1613. G-110 f. 120
Narcís Reverter, rector de Vilavenut i paborde de la confraria de Sant Bartomeu de Torres, presenta Pere Joan Matamala per al benefici de la confraria, vacant per òbit de 
Pere Pujol, 23 agost 1613. G-110 f. 121

Execució de lletres papals que segresten el priorat de Santa Maria de Cornellà (Elna), 17 juliol 1613. G-110 f. 122
El bisbe commuta una disposició de darrera voluntat de Candia Vives, viuda de Pere Vives, de Girona, 13 agost 1613. G-110 f. 125v
Joan Salvador, clergue de Fortià, fa procura a Llàtzer Gardeny, prevere resident a Roma, per a plets, 28 agost 1613. G-110 f. 127

Execució de lletres papals que confereixen a Pau Xiquit, clergue de Barcelona, el benefici de Santa Maria de Palau-sator, 8 agost 1613; la possessió, f 132. G-110 f. 129

El vicari general executa una disposició papal que uneix el benefici de la confraria dels Àngels i Sant Miquel al benefici de Sant Pere de la parroquial de Figueres, 14 agost 
1613. G-110 f. 138-142

Execució de lletres papals que confereixen la doma de Borrassà, vacant per promoció de Pere Benet Marçal, a Rafael Ballach. G-110 f. 142v
Jaume Banchs pren possessió de la doma de Santa Coloma de Farners, 20 agost 1613. G-110 f. 146



El vicari general confirma les ordinacions (TC) de la confraria de la Mare de Déu de Llorito, establerta a l’església de Sant Francesc de Girona, dedicada a la dotació de 
donzelles pobres, 31agost 1613. G-110 f. 147-149

El bisbe fa procura a favor de Joan Pau Verges, rector d’Hostalric, per a la visita ad limina, 4 setembre 1613, amb l’informe a presentar, f 154-156. G-110 f. 150

Montserrat Guilló, canonge de la Seu, confereix per torn la canongia vella de la Seu, vacant per òbit de Bernat Cases a Joan Gerona, clergue, 10 setembre 1613. G-110 f. 152

Execució de lletres papals que confereixen la cambreria del monestir de Banyoles a Pere Joan Desgüell, 6 setembre 1613. G-110 f. 156v
Joan Gerona suplica el capítol de la Seu de prendre possessió de la canongia vella, 16 setembre 1613. G-110 f. 160

Execució de lletres papals que confereixen la canongia vella de la Seu permutada per Miquel Çaconomina a Narcís Vives, 20 setembre 1613; la possessió, f 164v. G-110 f. 162

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de la Sarreda de Vilobí i el de Sant Tomàs de la Seu, permutats per Narcís Vives, a Miquel Çaconomina, 20 setembre 
1613; les possessions, f 169 i 171. G-110 f. 166v

Benedicció de la capella domèstica de Santa Maria dels Àngels, de Jeroni Vedruna, a la seva casa de Palau sacosta, del pla de Girona, 29 setembre 1613. G-110 f. 172

Antic Roquer, sagristà de Vila-romà, presenta Sebastià Caner per al benefici de Santa Maria de Vila-romà, vacant per òbit de Montserrat Caner, 31 octubre 1613. G-110 f. 174

Guerau de Santmartí, canonge de la Seu, fa procura a Jaume Francesch per a plets a la cúria romana, 5 octubre 1613. G-110 f. 175
Pau Comes fa procura a Francesc Peroy, de Girona, i Miquel Aguiló, de Barcelona, per a plets a la cúria romana, 16 octubre 1613. G-110 f. 177
Execució de lletres papals que confereixen a Antoni Bosser, clergue, la doma de Celrà, 12 novembre 1613; la possessió, f 180. G-110 f. 178

Execució de lletres papals que confereixen a Joan Pere Coromines el benefici de Santa Maria dels Àngels de Sant Feliu de Girona, 15 novembre 1613; la possessió, f 184. G-110 f. 181v

Bernat Damians, abat de Sant Feliu de Girona, fa procura a Joan Soler, clergue d’Urgell, i Pere Joan Damians, clergue de Vic, per a plets a Roma, 19 novembre 1613; altra 
procura del mateix, f 187v. G-110 f. 186

Enric Alemany d’Alemany, sagristà de la Seu de Vic, fa procura a Joan d’Aimeric, cabiscol segon de la Seu de Girona que es troba a Roma per resignar el benefici segon de 
Sant Jordi de la Seu amb imposició de pensió, 21 novembre 1613. G-110 f. 190

Joan Vilades, rector de Santa Eulàlia Sacosta, fa procura semblant per acceptar imposició de pensió, 21 novembre 1613. G-110 f. 191
Consagració de l’altar dedicat a Sant Dalmau Moner a l’església dels dominics de Girona i traslació de les seves relíquies, 5 setembre 1613. G-110 f. 192
Concurs per a la rectoria de Sant Nicolau de Girona, vacant per òbit de Francesc Ferrer, 25 setembre 1613; els dos concursants foren declarats inhàbils. G-110 f. 194v
Execució de concessió papal de 20 ducats de l’almoina fundada a Palamós per Huguet Ferrer a quatre filles de Joan Pons, 27 novembre 1613. G-111 f. 1
Joan Baptista Calça, clergue d’Olot, insta la col·lació del benefici de Sant Sebastià de la Seu, vacant per òbit de Pere Pujol, a presentació de Guerau Vila, pagès de Sant Julià 
del Llor, 17 desembre 1613. G-111 f. 8

Execució de lletres del nunci que confereixen a Bernat Corcell, clergue de Vic, el benefici de Sant Bartomeu de Santa Maria dels Turers de Banyoles, 23 desembre 1613. G-111 f. 9

Bartomeu Oliva, beneficiat de la Seu, fa procura a Joan Jeroni Rabassa, laic resident a Roma, per resignar un benefici de Sant Pere de Galligants, 19 desembre 1613. G-111 f. 12

Execució de lletres del nunci que confereixen el diaconil de Sant Llorenç de la Muga a Montserrat Pons, clergue, 26 desembre 1613; la possessió, f 16. G-111 f. 13
El bisbe redueix les misses i aniversaris que s’enumeren de Santa Coloma de Farners, 30 desembre 1613. G-111 f. 17
Miquel Gou, clergue, fa procura a Jaume Francesch, resident a Roma, per a plets, 31 desembre 1613. G-111 f. 20
Miquel Gou, dit, presenta al capítol de la Seu súplica per prendre possessió del benefici de Santa Anastàsia dit canonicat vell, 11 gener 1614. G-111 f. 24
Antoni Bosch, clergue de les Planes, pren possessió de la doma del Puig de Maçanet de la Selva, vacant per òbit de Jeroni Jayla, 15 gener 1614. G-111 f. 35
Pere Usach pren possessió de la doma menor de Vidreres, vacant per òbit d’Ameri Garau, 15 gener 1614. G-111 f. 36
Jeroni Perdigó pren possessió de la rectoria de Matajudaica, vacant per òbit de Pere Mir, 16 gener 1614. G-111 f. 37
Pere Montaner pren possessió de la doma de Caldes, vacant per òbit de Pere Clapers, 17 gener 1614. G-111 f. 38



Execució de lletres papals que confereixen a Pere Torà pensió de 40 ducats sobre la piateria de Vilabertran que havia tingut durant 40 anys i que ara és donada a Joan 
Torà com a coadjutor. G-111 f. 39

Joan Badia pren possessió de la rectoria de Fontcoberta, vacant per òbit de Sebastià Clapera, 26 gener 1614. G-111 f. 48
Francesc de Meià, clergue de Barcelona, fa procura a Pere Elias, d’Elna resident a Roma, per consentir a la imposició de pensió, 10 febrer 1614. G-111 f. 49

Execució de lletres papals que confereixen a Joan Corones, clergue de Montfullà, una canongia de Vilabertran vacant per òbit de Francesc Pujades, 12 febrer 1614. G-111 f. 51

Concòrdia entre Joan Comapla i Pere Benet Marçal sobre satisfacció de despeses processals d’una causa a propòsit de la sagristia de Batet, 14 febrer 1614. G-111 f. 55

Execució de lletres papals que confereixen el priorat de Santa Margarida dels Prats de Roses a Isabela d’Orís, monja de Sant Daniel, 27 febrer 1614; la possessió, f 61v. G-111 f. 58

Joan Vilades, rector de Santa Eulàlia Sacosta, fa procura a Joan d’Aimeric, cabiscol segon de la Seu, resident a Roma, per pagar pensió quan sigui promogut a la rectoria de 
Sant Pere de Riu, 8 març 1614. G-111 f. 64

Miquel Clanxet, prevere de Vic, fa procura a Francesc Peroy, resident a Roma, per acceptar la imposició de pensió sobre la rectoria de Fornells, 9 març 1614. G-111 f. 66

Execució de lletres papals que ordenen donar possessió de la infermeria del monestir de Banyoles a Pere Antoni Descall, 11 març 1614. G-111 f. 68
Jaume Gifra, clergue natural d’Ermedàs, fa procura a Jaume Francesch, resident a Roma, per acceptar una pensió sobre el benefici de Santa Maria de Gràcia de Sant Feliu 
de Girona, resignat per Pere Joan Galindo, prevere de Tortosa, 10 març 1614. G-111 f. 72

Agustí Pi, clergue, fa procura a Joan Soler, clergue d’Urgell resident a Roma, per a plets, 11 març 1614. G-111 f. 73v
Domènec de Mont-rodon presenta el seu germà, Jeroni de Mont-rodon, clergue, per al benefici dels Quatre Màrtirs de la Seu, vacant per òbit de Miquel Sampsó, 14 març 
1614. G-111 f. 76

Fundació de personat feta per Montserrat Ventós, prevere (no transcrita). G-111 f. 77
Fundació de personat feta per Bartomeu Sayol, clergue, (no transcrita). G-111 f. 79v
Fundació del benefici de Sant Quirze d’Agullana, feta pels marmessors de Quirze Pont, prevere, (no transcrita). G-111 f. 83
Execució de lletres papals que donen possessió de la infermeria del monestir de Banyoles a Lluís Descall, 2 març 1614. G-111 f. 90
Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de Santa Maria de l’església de Sant Llorenç del Mont a Jaume Pasqual, clergue, 22 març 1614. G-111 f. 93
Pere Mir pren possessió de la sagristia de Pals, vacant per òbit de Montserrat Caner, 11 abril 1614. G-111 f. 99
El bisbe estableix ordinacions sobre el bací de les Animes del purgatori de Santa Maria de la vall d’Aro, 24 abril 1614. G-111 f. 100-102
Nicolau Canet pren possessió d’una sagristia menor de Santa Maria de Castelló, vacant per òbit d’Antic Pujol, 4 maig 1614. G-111 f. 103
El vicari general aclareix alguns dubtes entre el sagristà i el domer de Vila-sacra, 5 maig 1614. G-111 f. 104
Institució de personat per Jaume Rossell, prevere (no transcrita). G-111 f. 105
Institució de personat per Pere Ribot, clergue de Palamós (no transcrita). G-111 f. 108v
Execució de lletres papals que confereixen a Bernat Pigem, sagristà major de Sant Feliu de Girona la coadjutoria de la canongia que obté a la mateix església Francesc 
d’Alzina, 3 juny 1614. G-111 f. 114

Trasllat de la sepultura de fra Antoni Vicenç Domènech dominic a una nova tomba dins del convent de dominics de Girona, 19 juliol 1614. G-111 f. 121-125
El vicari general certifica que el benefici de Sant Sebastià de la Seu és de patronat laical, 3 juny 1614. G-111 f. 126
Execució de lletres papals que confereixen a Joan Baptista Calça el benefici de Sant Sebastià de la Seu, 3 juny 1614; la possessió, f 130. G-111 f. 127
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Maria de Vila-romà a Sebastià Caner, 10 juny 1614; la possessió, f 135. G-111 f. 132
El vicari general aprova el benefici de Sant Salvador, fundat per Salvador Pagès a la parroquial de Blanes, 21 juny 1614. G-111 f. 137

El vicari general aprova el benefici dels sants Joan Baptista i Antoni de Pàdua, fundat per Montserrat Creixell, prevere, a la parroquial d’Arenys de Mar, 23 juny 1614. G-111 f. 138

Execució de lletres del nunci que confereixen a Pau Cortils el benefici de la Trinitat de l’hospital d’Hostalric, 23 juny 1614; la possessió, f 141. G-111 f. 139



Margarida, filla de Joan Soler, blanquer de Girona, fa procura a Jaume Francesch, per a plets a Roma, 27 juny 1614. G-111 f. 141

Antoni Boscà, claver de Sant Feliu de Girona, fa procura a Gil Jordi Bru, resident a Roma, per demanar Joan Pere Coromines com a coadjutor, 20 juliol 1614. G-111 f. 144

Joan Pere Coromines fa semblant procura per prendre la coadjutoria anterior, 20 juliol 1614. G-111 f. 146v
Narcís Ferrer pren possessió d’una canongia de la Seu, 20 juliol 1614. G-111 f. 149
Execució de lletres papals que confereixen en virtut de sentència a Joan Comapla la sagristia de Batet, 21 juliol 1614. G-111 f. 152-159
Execució de lletres papals que concedeixen 200 lliures de la causapia fundada per Caterina Barril en augment de dot de les filles de Jeroni Barril, pagès de Palau-sacosta, 
21 juliol 1614. G-111 f. 161

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Maria de Gràcia de Sant Feliu de Girona a Jaume Gifre, 23 juliol 1614; la possessió, f 167. G-111 f. 164

Execució de lletres papals que confereixen a Joan Campanyol, canonge de la Seu, el benefici de Santa Maria d’Amer, 29 juliol 1614. G-111 f. 169

Joan Guàrdia, pagès de Rupià, presenta Cristòfol Teixidor, clergue, per al benefici de Santa Margarida de Rupià, vacant per òbit de Sebastià Guàrdia, 14 agost 1614. G-111 f. 173

Pere Noguer, prevere natural d’Olost (Vic), fa procura a Francesc Viver, clergue conjugat resident a Roma, per acceptar una pensió, 26 agost 1614. G-111 f. 174
Execució de lletres papals que confereixen el benefici porcioner de Sant Pere de Galligants a Joan Clascar, clergue. G-111 f. 176v
Joan Oliver pren possessió de les rectories unides de la Selva de Mar i de Santa Creu de Rodes, vacant per òbit de Miquel Roderga, 28 agost 1614. G-111 f. 180v
Gaspar Sans, beneficiat de la Seu, insta la col·lació del benefici de Sant Miquel de Sant Llorenç de la Muga, vacant per òbit de Francesc d’Alzina, a presentació del sagristà, 
els cònsols i els obrers, 21 juliol 1614. G-111 f. 181v

Damià Caldes, prevere que ha estat presentat a la vicaria perpètua de Santa Maria del Mar de Barcelona, i que ha apel·lat al papa sobre la necessitat de proveïr el càrrec 
per concurs, havent vist refusada la seva apel·lació pel bisbe de Barcelona, la presenta al bisbe més veí de Girona, 1 setembre 1614. G-111 f. 183

Quirze Delsol, prevere, permuta el benefici del Sant Sepulcre de Sant Vicenç de Besalú amb Galceran Giralt, clergue de Besalú, obtentor del diaconil de Tordera, 16 agost 
1614. G-111 f. 186v

Galceran Garau, clergue, fa procura a Jaume Francesch, resident a Roma, per a plets, 1 setembre 1614. G-111 f. 188v
Pere Joan Soler, clergue natural de Besalú i resident a Barcelona, insta la col·lació del benefici del Sant Sepulcre de Sant Vicenç de Besalú, vacant per òbit de Quirze Delsol, 
a presentació de Rafael Llaudés, 2 setembre 16164. G-111 f. 189

Benet Pujol, clergue de Sant Vicenç de Camós, insta la col·lació del benefici del Sant Sepulcre de Sant Vicenç de Besalú, a presentació de Joan Borrell àlias Pujol, pagès de 
Camós, 6 setembre 1614. G-111 f. 190

Antoni Soler, prevere d’Olot, insta la col·lació del benefici dels sants Antoni, Cosme i Damià d’Olot, vacant per òbit de Joan Mandorra, rector de Capsec, a presentació de 
Miquel Soler, mercader d’Olot, 18 setembre 1614. G-111 f. 191

Execució de lletres papals que confereixen a Montserrat Ventós la rectoria de Capsec, que ha permutat amb Joan Mandorra per un personat, 5 setembre 1614. G-111 f. 192

Sentència a favor del rector, el diaca i el campaner o tiracordes de Flaçà, en causa contra Cebrià Payet, pagès del mateix lloc, sobre satisfacció de pensions de censal, 12 
juliol 1614. G-111 f. 194

Jaume Casalins, pagès d’Hortsavinyà, presenta el seu oncle, Antoni Casalins, prevere, per al benefici de Santa Magdalena d’Hortsavinyà, vacant per òbit de Pere Germà 
Garbí, canonge de Barcelona, 3 octubre 1614. G-112 f. 1

Execució de lletres papals que ordenen donar possessió a Joan Pau Vergés, prevere, del benefici del Roser d’Hostalric, 26 octubre 1614; la possessió, f 8. G-112 f. 5

Execució de lletres papals que confereixen la infermeria del monestir d’Amer, vacant per privació de Bernat Pons, a Jaume Paller, monjo de Cuixà, 15 desembre 1614. G-112 f. 10

Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de Sant Joan d’Ullastret a Jaume Frigola, clergue; la possessió, f 16. G-112 f. 13v
El bisbe concedeix certs capítols (TC) sobre l’elecció de jurats de la vila d’Ullà, 29 desembre 1614. G-112 f. 17-18
Miquel Bonet fa procura a Joan Àngel Montargull resident a Roma per consentir a una pensió ja imposada sobre la rectoria de Cadaqués, vacant per òbit de Martí Clapés, 
29 desembre 1614. G-112 f. 19



Fundació i constitucions (TC) de la confraria del Sant Sepulcre i Terra Santa a l’esglèsia de Sant Francesc de Girona, 11 gener 1615. G-112 f. 21-23
Execució de lletres papals que confereixen a Jacint Vasellas, clergue, el benefici de Sant Miquel de la Seu; la possessió, f 26v. G-112 f. 23v
Execució de lletres papals que confereixen el benefici primer de Sant Tomàs de la Seu a Miquel Vingut, prevere; la possessió, f 31. G-112 f. 28v

El bisbe fa procura a Francesc Peroy i Jaume Francesch, residents a Roma, per acceptar una pensió sobre les rendes de la mitra de 100 ducats, 13 abril 1615. G-112 f. 33

Execució de lletres papals que confereixen a Macià Cella i de Canet una canongia de la Seu permutada amb Miquel Andreu, 13 abril 1615. G-112 f. 37

Execució de lletres papals que confereixen a Macià Cella i de Canet el benefici de Sant Miquel de la Seu permutat amb Miquel Andreu, 13 abril 1615; la possessió, f 47v. G-112 f. 44

Execució de lletres papals que confereixen a Joan Jeroni Clascar un benefici porcioner de Sant Pere de Galligants, 23 abril 1615. G-112 f. 49
Execució de lletres papals que confereixen a Salvador Torres la cambreria de Sant Miquel de Cruïlles, que tenia Llàtzer Ferrer, infermer del monestir de Breda, 14 maig 
1615. G-112 f. 53

Fundació i constitucions (TC) de la confraria del Corpus d’Anglès, 10 juny 1615. G-112 f. 57-59
Margarida Serra, viuda d’Antoni Gras, pagès de Vilobí, presenta Guerau Goy, domer de Sant Sadurní, per al benefici de Sant Miquel de Brunyola, vacant per òbit de 
Gabriel Olmera i de Çarrovira, 3 juliol 1615; la col·lació, f 95, i la possessió, f 97. G-112 f. 60

Fundació i constitucions (TC) de la confraria de Santa Anna, fundada a l’església dels caputxins de Blanes, 3 juliol 1615. G-112 f. 61-62
Dispensa de suspensió de Miquel Fàbregas, clergue que s’havia fet ordenar per un bisbe a França, 3 juliol 1615. G-112 f. 63
El bisbe fa procura a Francesc Peroy, resident a Roma, per a plets, 11 juliol 1615. G-112 f. 65

Miquel Pagès, rector de Romanyà d’Empordà, fa procura a Francesc Peroy per resignar a Roma, en vista a prendre possessió de la sagristia de la Cellera, 23 juliol 1615. G-112 f. 67

Execució de lletres papals que ordenen donar possessió a Pau Delavall de la capellania curada de Roses, vacant per òbit de Jeroni Ponsich, 29 juliol 1615. G-112 f. 68v

El vicari general admet el benefici de Sant Ramon, fundat per Pere Ribes, prevere, a la capella de Sant Ramon prop de Camprodon, 21 agost 1615. G-112 f. 73

Pere Prim, pagès de Bordils, presenta Pere Prim, clergue, per al benefici dels sants Pere i Pau de la Seu, vacant per òbit de Pere Pau Hospital, 31 agost 1615. G-112 f. 74

Pere Coderch i Colom, clergue de Torroella de Montgrí, insta la col·lació del benefici de Sant Joan de Torroella de Montgrí, vacant per òbit de Joan Sagàs, a presentació de 
Maria Llorens, de Salt, filla de Mateu Oliva i propietària del mas Vives i Ferrer de Bellcaire, 5 setembre 1615. G-112 f. 89

Francesc Quadrós i Vilella, canonge de la Seu, insta la col·lació del benefici de Sant Miquel de Santa Cristina d’Aro, vacant per òbit de Gabriel Olmera i de Çarrovira, a 
presentació dels obrers, 12 setembre 1615. G-112 f. 94

Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de Sant Miquel de Cervià a Miquel Colomer, 20 setembre 1615; la possessió, f 106. G-112 f. 103

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de la Trinitat de Sant Feliu de Girona a Montserrat Sonillos, prevere, 8 octubre 1615; la possessió, f 110. G-112 f. 107

Execució de lletres papals que confereixen a Miquel Martí un personat fundat a Cervià i un altre fundat a Torroella de Montgrí que havia tingut Sebastià Soler, clergue 
culpable d’homicidi d’una dona, 1 octubre 1615; les possessions, f 119v i 120v. G-112 f. 112

Miquel Pagès pren possessió de la sagristia de la Cellera, vacant per òbit de Gabriel Olmera i de Çarrovira, 11 octubre 16165. G-112 f. 121v
Execució de lletres papals que confereixen a Joan Mates el benefici de Sant Jaume d’Olot, 18 octubre 1615; la possessió, f 126. G-112 f. 123
Francesc Ortjusà, prevere de Barcelona, insta la col·lació del benefici de Santa Caterina de la Seu, vacant per òbit d’Antoni Patau, a presentació de Ramon de Blanes i de 
Centelles, 24 octubre 1615. G-112 f. 137

Joan Sadurní, rector de Llofriu, promogut a Sant Julià de Boada, fa procura a Francesc Peroy, resident a Roma, per resignar, 26 octubre 16165. G-112 f. 138
Antoni Oliu, obtentor de la rectoria de Castell d’Aro, fa procura a Antoni Alsina, prevere de Girona resident a Roma, per resignar a favor de Miquel Moré amb reserva de 
pensió de 50 lliures, 17 novembre 1615. G-112 f. 139

Miquel Moré fa procura semblant per acceptar la pensió, 17 novembre 1615. G-112 f. 141
Pere Martí, prevere, fa procura a Francesc Peroy, resident a Roma, per a plets, 25 novembre 1615. G-112 f. 143



Visita i benedicció de la capella domèstica de Llàtzer Scura, metge, situada al carrer de Sant Llorenç de la força vella de Girona, 30 novembre 1615. G-112 f. 145
Execució de lletres papals que confereixen la cellereria de Sant Pere de Rodes, resignada per Joan Saló, a Miquel de Bellet, monjo de Sant Pere de la Portella, 5 desembre 
1615. G-112 f. 146

Execució de lletres papals que confereixen a Joan Busquets, monjo de Breda, l’obreria de Sant Pere de Besalú, resignada per Francesc Sala, 11 desembre 1615. G-112 f. 149

El vicari general atès que el papa ha conferit el benefici del Sant Crist de Palafrugell, vacant per òbit d’Antic Déulofeu a Pere Pla, clergue de la vila, certifica que el dret de 
patronat del benefici és de laics, 12 desembre 1615; a continuació, l’execució de lletres papals que confereixen el benefici, f 154-156, i la possessió, f 157.

G-112 f. 153

Presentació de dispensa del nunci a favor de Francesc Balle o Batlle, per a pluralitat de beneficis, 14 desembre 1615. G-112 f. 158
Francesc Molines pren possessió de la sagristia de Vulpellac, vacant per òbit de Joan Soler, 19 desembre 1615. G-112 f. 159v
Fundació i ordinacions (TC) de la confraria de la Puríssima Sang de Begur, 19 desembre 1615. G-112 f. 160v-161v
Joan Matas, clergue, insta la concessió de dimissòries per al benefici de Sant Jaume d’Olot, i el bisbe les nega, atès que és en litigi, 18 desembre 1615. G-112 f. 162
El vicari general certifica que el benefici dels sants Pere, Pau i Anna de la Seu és de patronat de laics, 15 desembre 1615. G-112 f. 163
Dispensa papal a favor de Francesc Batlle, fill de casat i casada, 22 desembre 1615. G-112 f. 165
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Francesc segon de Camprodon a Pere Francolí, 24 desembre 1615. G-112 f. 168
El bisbe disposa la forma d’elegir obrers i baciners de la parròquia de Calella, 23 desembre 1615. G-112 f. 171
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Jaume d’Amer a Antic Noguera, prevere. G-112 f. 172
Execució de lletres papals que confereixen la coadjutoria del claver de Sant Feliu de Girona a Joan Pere Coromines, 31 desembre 1615. G-112 f. 177
Execució de lletres papals que ordenen donar possessió del benefici de Sant Esteve, dit de na Coloma, d’Olot a Pau Bonifaci, clergue, 30 desembre 1615. G-112 f. 186
Antoni Oliu, rector de Castell d’Aro, fa procura a Antoni Alsina per resignar a Roma amb reserva de pensió, 1 gener 1616. G-113 f. 1
Joan Geli, prevere, fa procura per consentir a la pensió anterior, 1 gener 1616. G-113 f. 3
Antoni Coll, prevere, fa procura a Francesc Peroy, resident a Roma, per a plets, 12 gener 1616. G-113 f. 6
Execució de lletres papals que ordenen donar a Salvi Pérez la possessió del benefici dels sants Pere i Pau de la Seu, 26 gener 1616; la possessió, f 11. G-113 f. 8
Joan Carles pren possessió de la rectoria de Garrigoles, vacant per òbit de Joan Quera, 26 gener 1616. G-113 f. 13
El vicari general anul·la la unió de la sagristia i la doma de Maià, 27 gener 1616. G-113 f. 14
Còpia autèntica del breu de Climent VII que constitueix el bisbe de Girona jutge dels crims atroços de clergues. G-113 f. 16
Execució de lletres papals que confereixen el priorat de Sant Tomàs d’Amer a Antoni Cros, rector de Montornés (Barcelona), 5 febrer 1616, amb la publicació de la 
renúncia de Francesc Morillo, ardiaca d’Urgell, f 21v, i la possessió, f 22. G-113 f. 18

Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de la Trinitat de Batet a Dalmau Gou, clergue, 12 febrer 1616. G-113 f. 23
Rafael Vasellas, canonge tresorer de la Seu, permuta el benefici de Sant Esteve segon de la Seu amb Jaume Vasellas, clergue, obtentor del benefici de Santa Maria del 
claustre de la Seu fundat per Aldonça Pasqual, 5 gener 1616. G-113 f. 26

Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Gaserans, resignada per Joan Soler, a Jaume Soler, clergue nebot seu, 17 febrer 1616, amb la resignació, f 31v, i la 
possessió, f 32. G-113 f. 29

Execució de lletres papals que confereixen a Pere Cases la capellania major de Sant Feliu de Girona i el benefici de Santa Maria de Sant Daniel, 18 febrer 1616, amb les 
resignacions de Baldiri Vergonyós per la capellania, i de Rafael Rupiana pel benefici, f 37, i les possessions, f 38-41. G-113 f. 33

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de la Passió i els Dolors de la Seu a Josep Vilar, clergue, 19 febrer 1616. G-113 f. 42
Joan Marturià, rector de Calonge, fa procura a Jaume Francesch per resignar el benefici de Sant Miquel de Santa Cristina d’Aro, 18 febrer 1616. G-113 f. 59
Miquel Girbau àlias Corredor, de la Bisbal, presenta, variant la presentació que tenia feta de Baldiri Bofill, domer de la Bisbal, Jaume Frigola, prevere, per al benefici dels 
sants Antoni i Llorenç de la Bisbal, vacant per òbit de Francesc Franch, prevere, 19 febrer 1616. G-113 f. 60

Joan Vinyavella, de la Bisbal, presenta Bernat Fina, prevere de Fonteta, per a l’anterior benefici, 20 febrer 1616. G-113 f. 61
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Maria de Castelló fundat per Bonet i Huguet Escot a Jeroni Fuster, clergue, 3 març 1616. G-113 f. 64



Execució de lletres papals monitòries, que ordenen donar distribucions a Pere Cases, capellà major de Sant Feliu de Girona, 4 març 1616. G-113 f. 67
Montserrat Caritg, domer de Peralada, fa procura a Francesc Peroy, per resignar a Roma, a fi d’obtenir la sagristia de Maià, 9 març 1616. G-113 f. 70
Magí Valls pren possessió de la sagristia de Cervià, vacant per òbit de Jaume Ginesta, 8 març 1616. G-113 f. 71
Execució de lletres del nunci que confereixen a Pere Coderch i Colom la capellania de Castell d’Empordà, 13 març 1616; la possessió, f 75. G-113 f. 72
Verificació del dret de patronat del benefici de Sant Miquel de Santa Cristina d’Aro, 14 març 1616. G-113 f. 76
Pere Perella, domer de Cistella, fa procura a Francesc Peroy per resignar a Roma a fi d’obtenir la rectoria de Viladamí, 22 març 1616. G-113 f. 77v
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Maria dels Àngels de Figueres a Antoni Puigferrer, 14 març 1616. G-113 f. 79
Antic Rovira, clergue, procurador de la cambra papal pren possessió del benefici de Santa Anna de Sant Llorenç de la Muga, 4 abril 1616. G-113 f. 85
Pere Coderch i Colom, clergue, fa procura a Francesc Peroy per plets a Roma, 8 abril 1616; altra procura semblant per a la cambra papal, f 89. G-113 f. 87
Joan Piguillem pren possessió de la rectoria de Sils, vacant per òbit de Damià Cornellà, 10 abril 1616. G-113 f. 92
Execució de lletres papals que confereixen la capellania curada de Sant Daniel, permutada per Pere Cases, a Rafael Rupiana, 18 abril 1616; la possessió, f 95; la publicació 
de la permuta, f 96. G-113 f. 93

El bisbe remet a Onofre Bas, clergue fill de Joan Bas, ciutadà honrat de Girona, tota mena de delictes, 23 abril 1616; a continuació, acte semblant a favor de Lluís Sarroca i 
de Palau, clergue. G-113 f. 97

Pere Comes, cirurgià de Cadaqués, fa procura a Joan Escofet. clergue resident a Roma, 28 abril 1616. G-113 f. 99
Rafael Cerdà, ciutadà de Girona, ven al bisbe la batllia de la jurisdicció civil i la batllia de sac de Sant Sadurní per 300 lliures, 26 abril 1616; el bisbe en crea censal al mateix 
Cerdà, f 103. G-113 f. 100v-103

Guerau Goy, proveït del benefici de Sant Miquel de Brunyola, el dret de patronat del qual és pledejat entre don Bernat de Cardona, comissari de la cambra papal i la 
família Gras de Vilobí, fa procura a Jaume Francesch i Narcís Frigola, residents a Roma, per transigir, 30 abril 1616. G-113 f. 107

Fundació i constitucions (TC) de la confraria de Sant Ferriol de Falgons, 5 maig 1616. G-113 f. 114
Execució de lletres del nunci que confereixen a Joan Massanes el benefici de Santa Maria de Vilabertran, 5 maig 1616; la possessió, f 118. G-113 f. 116
Execució de lletres papals que ordenen donar possessió a Baldiri Vergonyós del benefici de Santa Caterina de la Seu, 30 maig 1616; la possessió, f 122. G-113 f. 119
Execució de breu papal que concedeix als veïns de Cadaqués llicència de pescar en diumenge i aplicar la meitat dels ingressos a l’obra de l’església parroquial, 31 maig 
1616. G-113 f. 124

Salvi Banyoles pren possessió de la doma de Maià, vacant per òbit de Joan Salvanera, 5 juny 1616. G-113 f. 128
Execució de lletres del nunci que confereixen la rabiscoleria de Sant Esteve de Banyoles a Esteve Porró, 6 juny 1616; la possessió, f 131v. G-113 f. 129
Execució de lletres papals que confereixen la sagristia del monestir de Sant Pere de Camprodon, vacant per pas de Joan Vilar a l’orde dels cartoixos, a Rafael Figueres, 
monjo, 7 juny 1616. G-113 f. 133

Joan Massanes pren possessió de la doma de Sant Gregori, vacant per òbit d’Antoni Vergés, 7 juny 1616. G-113 f. 136
Execució de lletres papals que confereixen a Jaume Marunys, clergue d’Olot els beneficis de Sant Pere de Vilafant, el Corpus de Camprodon i Sant Joan de Borrassà, 10 
juny 1616. G-113 f. 138

El bisbe, com a comissionat papal, segresta el priorat de Santa Maria de Cornellà (Elna), per no haver satisfet pensió a Jaume d’Agullana, 20 juny 1616. G-113 f. 146
Pere Joan Pasqual pren possessió de la sagristia de Serinyà, vacant per òbit de Domènec Puigferrer, 21 juny 1616. G-113 f. 151
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Esteve de la Seu a Paulí Papi, prevere. G-113 f. 152
Execució de lletres del nunci que confereixen a Joan Gifre, clergue, el benefici dels sants Miquel i Jordi de Ventalló, 26 setembre 1616. G-113 f. 158
Concòrdia de Benet Vila i Bartomeu Montei i Vilar, sobre provisió litigada del benefici de la Passió, els Dolors i Santa Bàrbara de la Seu, 5 juliol 1616. G-113 f. 161
Ordinacions (TC) de la confraria de Sant Franc d’assaonadors i blanquers de l’església del Carme d’Olot, 8 juliol 1616. G-113 f. 163-164
Ordinacions (TC) de la confraria dels Quatre sants Màrtirs de la parroquial de la Pera, 13 juliol 1616. G-113 f. 166
Francesc Pou pren possessió de la doma de la Pera, vacant per òbit de Francesc Franch, 15 juliol 1616. G-113 f. 167v
Pere Perella pren possessió de la rectoria de Viladamí, vacant per òbit de Bertran Delbosc, 29 juliol 1616. G-113 f. 171
El vicari general aplica les rendes de la confraria de Sant Climent de Tor al benefici de Santa Maria de la mateixa confraria, 2 agost 1616. G-113 f. 172



Execució de lletres papals que confereixen a Esteve Roca la rectoria de Banyuls del Maresma, 8 agost 1616. G-113 f. 175
Dispensa papal a favor de Galceran de Cartellà, que havia estat casat dues vegades, per a ordenar-se, 10 setembre 1616. G-113 f. 183
Joan Mata pren possessió de la rectoria de les Preses, vacant per òbit de Baldiri Mata, 9 setembre 1616. G-113 f. 186
“Vidimus” d’indulgències a favor de la capella de Sant Grau de Tossa, 11 setembre 1616. G-113 f. 187
Execució de lletres papals que absolen Guillem Ferran, rector de Parets, que havia celebrat estant excomunicat per deutes, 20 setembre 1616. G-113 f. 194
Manuel Montlleó, canonge de Lleida, fa procura a Onofre de Vega, clergue d’Urgell, per resignar el priorat de Santa Maria del Collell, amb reserva de pensió d’una dotzava 
part d’alló que recullen els aplegadors, 26 setembre 1616. G-113 f. 200

Antic Colomer, rector del Torn, fa procura a Onofre de Vega, clergue d’Urgell, per consentir la imposició de pensió sobre el priorat del Collell, 27 setembre 1616. G-113 f. 202

Ordinacions (TC) per a la confraria de Santa Llúcia i Sant Homobono, de sastres de Blanes, 1 octubre 1616. G-113 f. 208
Miquel Bonet, rector de Cadaqués, fa procura a Francesc Peroy per resignar la rectoria de Cadaqués, que té imposada una pensió de 30 ducats a favor de Jaume Vinyals, 
amb reserva de pensió de 100 lliures bar., 6 octubre 1616. G-113 f. 210

Llorenç Borrell, beneficiat de Figueres, fa procura semblant per consentir a la imposició de pensió, 6 octubre 1616. G-113 f. 213

Execució de lletres del nunci que confereixen a Josep Pere, prevere de Lleida, el benefici de Santa Maria de l’altar de Santa Margarida de la Seu, 16 octubre 1616. G-114 f. 1

Jaume Mitjavila pren possessió de la rectoria de les Planes, vacant per òbit de Francesc des Prats, 18 octubre 1616. G-114 f. 5
Miquel Pagès pren possessió de la rectoria de Pontós, vacant per òbit de Sebastià Bernada, 26 octubre 1616. G-114 f. 6
Execució de lletres papals que confereixen a Bartomeu Gelabert, clergue, el benefici de Sant Miquel de Sant Llorenç de la Muga, 23 octubre 1616. G-114 f. 7
Resposta a les lletres del Comissari de Creuada que demanen la meitat de les multes imposades pel bisbe durant els anys 1612-1614, assenyalant que el total de multes 
imposades pujà a 543 lliures, 24 octubre 1616. G-114 f. 12

Execució de lletres papals que confereixen a Joan Pere Vila el benefici de Sant Esteve d’Olot, resignat per Pau Bonifaci, clergue, 21 novembre 1616. G-114 f. 13
Pere Coderch i Colom, clergue, fa procura a Francesc Peroy per a plets a Roma, 23 novembre 1616. G-114 f. 16
Jaume Casalins, pagès d’Hortsavinyà, presenta Bernat Pigem, sagristà major de Sant Feliu de Girona, per al benefici de Santa Magdalena de la seva parroquial, vacant per 
òbit d’Antoni Casalins, 28 novembre 1616. G-114 f. 18

Pere Coderch i Colom fa procura a Francesc Peroy per prestar obediència a lletres monitorials de la cambra papal, 29 novembre 1616. G-114 f. 21
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Joan de l’església de Sant Joan de Perpinyà a Jaume Oliver, prevere, 5 desembre 1616. G-114 f. 23
El fiscal de la cúria, Pau Carreras, protesta de crides que s’han fet a Girona, prohibint de servir-se d’altres notaries que de de les reials, en perjudici de la notaria 
eclesiàstica, 18 novembre 1616. G-114 f. 26

El procurador de Jeroni Puigvert, ardiaca d’Empordà, presenta al capítol de la Seu lletres inhibitòries de l’auditor papal, en causa que té amb el mateix capítol sobre 
precedència en seure i votar, 17 desembre 1616. G-114 f. 29

Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de Santa Maria de la capella del castell de Pontós a Joan Gifre, clergue, 10 gener 1617; la possessió, f 36. G-114 f. 33

Ordinacions per a la comunitat de preveres de Figueres, 9 gener 1617. G-114 f. 37
Execució de lletres papals que confereixen a Segimon Garganta, clergue de Vic, el benefici de Santa Margarida de Sant Esteve de Bas, 22 desembre 1616. G-114 f. 39
Execució de lletres papals que confereixen el benefici fundat per Guillem Ferrer a l’església de Pià (Elna) a Andreu Cossell, prevere, 11 gener 1617. G-114 f. 42

El vicari general, a súplica dels agustins de Palamós, trasllada a la seva església uns aniversaris fundats als agustins de Sant Feliu de Guíxols, 13 gener 1617. G-114 f. 46

Execució de lletres papals que confereixen la capellania de Canet (Elna), a Montserrat Forcada, clergue, 25 gener 1617. G-114 f. 57
El bisbe fa procura a Francesc Pijoan, clergue de Girona resident a Roma, per a plets, 31 gener 1617. G-114 f. 60
Execució de lletres del nunci que confereixen a Joan Vaxeras, prevere de Vic, el benefici de Sant Pere de Medinyà, 9 febrer 1617; la possessió, f 68. G-114 f. 65

Resposta a les lletres del Consejo de Cruzada, que informa que les multes imposades al bisbat de Girona els anys 1615 i 1616 pugen a 120 lliures, 17 febrer 1717. G-114 f. 70



El vicari general suprimeix dues de les 14 canongies de Vilabertran, per aplicar-les a distribucions quotidianes, 23 febrer 1617. G-114 f. 71-81
Execució de lletres papals que ordenen donar a Bernat Dauder possessió de la doma primera de Torrelles (Elna), 28 febrer 1617. G-114 f. 86
Execució de lletres papals que confereixen la rectoria d’Escaró al Conflent (Elna) a Antoni Selvà, 7 març 1617. G-114 f. 94
Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de Santa Maria de Cabanes a Jacint Mauri, clergue, s. d. G-114 f. 105

Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de l’Esperança de Sant Jordi Desvalls a Antoni Pagès, beneficiat de la Seu, 8 març 1617; la possessió, f 123. G-114 f. 120

El vicari general erigeix la capella dels sants Quirze i Julita de Viladamat en sufragània de la parroquial de Sant Feliu de la Garriga, 11 març 1617. G-114 f. 124
Francesc Pasqual, doctor en teologia i canonge de la Seu, dota una missa conventual a l’església de les caputxines de Girona, 11març 1617. G-114 f. 128
Execució de lletres papals que confereixen el benefici dit del cor menor de la Seu d’Elna a Guillem Masferrer, 14 març 1617. G-114 f. 132
Francesc Quadrós, canonge de la Seu, insta del vicari general que es rebi informació de com Jaume Sicarts, del mas Pagès de Santa Maria d’Aro havia fet presentació del 
benefici de Sant Miquel de la parròquia de Santa Cristina d’Aro, 15 març 1617. G-114 f. 136

Antoni Oliu fa procura a Antoni Alsina, prevere, i Pau Bonifaci, clergue, residents a Roma, per resignar la rectoria de Castell d’Aro i Fenals amb reserva de pensió de 60 
lliures bar., 6 abril 1617. G-114 f. 138

Atanasi Martí Roger, prevere de Valls (Tarragona) fa procura semblant per acceptar pensió, 6 abril 1617. G-114 f. 140v

Francesc de Meià, prevere de Barcelona, ardiaca de la Selva a Girona, fa procura a Pere Elias, prevere resident a Roma, per consentir a la reserva de pensió, 13 abril 1617. G-114 f. 144

Esteve Pasqual, prevere de Vilobí, pren possessió de la doma de Besalú vacant per òbit de Joan Piferrer, 20 abril 1617. G-114 f. 148
Execució de lletres papals que ordenen donar possessió a Miquel Solomires de la rectoria de Prats de Balaguer (Elna), 20 abril 1617. G-114 f. 149
Execució de lletres papals que ordenen donar possessió a Joan Blanch d’una canongia de Vilabertran, 21 abril 1617. G-114 f. 152v
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Julià de Vinçà (Elna) a Francesc Solera, beneficiat de Millàs, 28 abril 1617. G-114 f. 157
El vicari general, atès un breu papal, autoritza la celebració de la missa a la capella del palau del comte de Peralada, 27 abril 1617. G-114 f. 161
El bisbe redueix els aniversaris que s’enumeren, de la parròquia de Torroella de Montgrí, 5 abril 1617. G-114 f. 163v-167
Joan Clascar, notari reial, apel·la d’una concessió de porcions de la causapia fundada per Tiure Domènech a les seves filles i neboda, 8 maig 1617. G-114 f. 168
Jaume Vasellas, clergue, permuta el benefici segon de Sant Esteve de la Seu amb Miquel Vasellas, clergue, obtentor del benefici de Sant Miquel de Vilademuls, 17 maig 
1617. G-114 f. 170

Rafael Vasellas, canonge tresorer de la Seu, permuta el benefici de Santa Maria del claustre de la Seu fundat per Aldonça Pasqual amb Jaume Vasellas, obtentor del 
benefici de Sant Miquel de Vilademuls, 24 maig 1617. G-114 f. 172

Josep Closells, prevere, fa procura a Antoni Alsina i Joan Picó, preveres de Girona residents a Roma, per a plets, 20 maig 1617. G-114 f. 175

Ordinacions (TC) per a la confraria de la Mare de Déu de la Font de la Salut, de teixidors de vels i seda, instituida a l’església dels agustins de Girona, 24 maig 1617. G-114 f. 177-178

Esteve Prada, prior d’Ullà, jura obediència a l’església romana, 26 maig 1617. G-114 f. 179
Francesc Martí, clergue de Barcelona, pren possessió del benefici de Sant Jaume de Sant Feliu de Girona, 31 maig 1617. G-114 f. 180
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Esteve de Sant Vicenç de Besalú a Felicià Oms, rector de Segueró, 19 maig 1617. G-114 f. 181v
El vicari general aplica les rendes de la confraria de Sant Cristòfol de l’Estela, mal administrada, a la rectoria d’aquesta església, 6 juny 1617. G-114 f. 184
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Maria de Celrà a Esteve Veray, clergue, 8 juny 1617; la possessió, f 190. G-114 f. 187
Llorenç Borrell pren possessió de la rectoria de Cadaqués. permutada amb Miquel Bonet, 23 juny 1617. G-114 f. 191

Execució de lletres papals que confereixen el benefici dels sants Joan i Caterina de Torroella de Montgrí a Antic Coll, prevere, 10 juny 1617; la possessió, f 197. G-114 f. 194

Concurs a la rectoria de Palau Sardiaca, vacant per òbit de Pere Casals, adjudicada a Pere Joan Jos, 20 juliol 1617. G-114 f. 204
Sadurní Pagès, prevere, pren possessió de la sagristia de Cervià, vacant per òbit de Magí Valls, 2 juliol 1617. G-114 f. 212



Ordinacions (TC) per a la confraria del Nom de Jesús, fundada a la parroquial de Santa Maria dels Turers de Banyoles, amb intervenció d’un dominic com a testimoni, 12 
juliol 1617. G-114 f. 213-214

Ordinacions (TC) per a la confraria de la Puríssima Sang de Camprodon, 12 juliol 1617. G-114 f. 215
Felicià Homs, rector de Segueró, fa procura a Jaume Francesch, jurista, per resignar el benefici de Sant Esteve de Besalú, 14 juliol 1617. G-114 f. 217
Ordinacions (TC) per a la confraria de la Concepció de la capella de Sant Antoni de Navata, 5 agost 1617. G-115 f. 1

Execució de lletres del nunci que confereixen a Joan Bernardí Rocafort i Sorts, prevere de Barcelona, el diaconil de Fenals, 19 juliol 1617; la possessió, f 6. G-115 f. 3

Benet de Cartellà, canonge de la Seu, fa procura a Francesc Pijoan, clergue resident a Roma, per demanar Pere Coderch i Colom com a coadjutor, 24 agost 1617. G-115 f. 20

Pere Coderch i Colom fa procura semblant per acceptar la coadjutoria, 24 agost 1617. G-115 f. 22
Montserrat Abella, rector de Montiró i Santa Maria de l’Om o Palacalç, fa procura a Francesc Pijoan, clergue resident a Roma, per resignar amb reserva de pensió de 50 
lliures, 29 agost 1617. G-115 f. 24

Joan Orta, rector de Saldet, fa procura a Francesc Pijoan per resignar i acceptar la rectoria de Montiró amb imposició de 50 lliures de pensió, 29 agost 1617. G-115 f. 26v

Execució de lletres papals que ordenen donar possessió a don Bernat de Cardona de l’ardiaconat major de la Seu, 4 setembre 1617; la possessió de la canongia, f 43v; la 
de l’ardiaconat, f 46v. G-115 f. 40

Onofre Lavall, prevere de Vic, pren possessió de la cabiscolia segona de la Seu, resignada per don Joan d’Aimeric, 11 setembre 1617. G-115 f. 50
Miquel Iglesias pren possessió de la rectoria de Castanyet, vacant per òbit de Joan Costal, 13 setembre 1617. G-115 f. 53
Execució de lletres papals que confereixen a Francesc Comas, clergue, el benefici de Sant Esteve de Sant Vicenç de Besalú, resignat per Felicià Homs, 5 octubre 1617; la 
possessió, f 61. G-115 f. 58

Joan Mata, doctor en teologia i rector de les Preses, dota el benefici dels sants Joan evangelista i Jeroni de les Preses, fundat per Baldiri Mata, 20 setembre 1617. G-115 f. 62-65

El bisbe confereix la doma simple de Vulpellac, vacant per òbit de Bartomeu Comelles, a Miquel Ximenis, prevere de Barcelona i familiar seu, 24 setembre 1617. G-115 f. 67

Execució de lletres del nunci que confereixen a Antic Gispert el benefici de Santa Maria de Sant Marti Vell. G-115 f. 68
Salvi Serrallonga, propietari dels masos Serrallonga i de la Carosa de Sant Martí de Querós (Vic), presenta Jeroni Illa per al benefici de Sant Sebastià de la Cellera, vacant 
per òbit d’Antoni Bach, 2 octubre 1617. G-115 f. 71

Salvador Curús, obtentor de la capellania de Vulpellac, confereix la doma simple de Vulpellac a Narcís Constans, clergue, 30 setembre 1617 (sense esment del núm. 1279). G-115 f. 72

Jeroni Illa, beneficiat de la Seu de Vic i Valentí Viguer, procurador de Magdalena Illa i Ruart presenten dit Jeroni per al benefici de Sant Sebastià de la Cellera, vacant per 
òbit d’Antoni Bach, 2 octubre 1617. G-115 f. 73

Execució de lletres papals que ordenen donar a Baltasar Piquer, clergue de Jorba (Vic), la possessió del benefici de Sant Miquel de Santa Maria de Castelló i de Santa Maria 
de Banyoles, 31 octubre 1617; les possessions, f 77. G-115 f. 74

Execució de lletres papals que confereixen a Elisabet de Cartellà, priora de Sant Daniel, l’abadia de Sant Pere de les Puelles de Barcelona, 7 octubre 1617; la nova abadessa 
fa professió de fe, f 82. G-115 f. 80

Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Cortsaví (Elna) a Pere Vilaseca, 21 octubre 1617. G-115 f. 83
Elisabet de Cartellà, nova abadessa de Sant Pere de les Puelles, promet obediència a l’església romana, 2 desembre 1617; concessió de Paula de Cartellà com a coadjutora, 
f 88; les monges de Sant Daniel prometen reservar a Paula de Cartellà els seus drets si torna al monestir, f 89v. G-115 f. 87

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Vicenç de la Seu a Benet Vila, prevere de Calabuig, 6 desembre 1617; la possessió, f 95v. G-115 f. 92

El bisbe, atesa una concessió del papa a Miquel Valls, pagès de Rupià, fill de Pere Valls, que havia fundat una causapia per dotar donzelles que havia rendit 396 lliures 
d’interessos, el qual Miquel les havia usades per sostenir cinc fills inútils, absol aquest i li remet l’obligació de destinar-les a la dotació de donzelles, 8 desembre 1617.

G-115 f. 97v

Execució de lletres papals que confereixen a Alfons Çaconomina, Alfons, una canongia de la Seu resignada per Miquel Çaconomina. G-115 f. 101



Execució de lletres papals que confereixen a Francesc Climent, monjo de Sant Pere de Rodes, la piateria del monestir, vacant per òbit d’Onofre Cervera. G-115 f. 106

Magdalena Simon, de Verges, presenta Francesc Llogaia per al benefici de Sant Projecte de Monells, vacant per òbit de Montserrat Guilló, 19 desembre 1617. G-115 f. 109

Joan de Margarit i Almar, procurador d’Anna Albert, de les Olives, parròquia de Garrigoles, presenta Francesc de Margarit i Gallart, clergue, per a l’anterior benefici, 18 
desembre 1617. G-115 f. 110

Nicolau Costa, clergue de Verges, insta la col·lació del benefici de Sant Projecte de Monells, a presentació d’Anna Albert, 2 desembre 1617. G-115 f. 111
Execució de lletres papals que confereixen la cambreria del monestir de Banyoles, vacant per promoció de Pere Joan Desgüell a abat de Sant Pere de Rodes, a Antoni 
Reinalt, monjo d’Amer. G-115 f. 111bis

Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de Sant Andreu de Vilatenim a Salvador Serarols, 23 desembre 1617; la possessió, f 118. G-115 f. 115
El bisbe confereix l’ardiaconat de Besalú, vacant per òbit de Montserrat Guilló, a Lluís d’Alemany, clergue de Girona, 22 desembre 1617. G-115 f. 120
Execució de lletres papals que confereixen la sagristia de Sant Feliu d’Avall (Elna) a Jaume Traginer àlias Scura, 11 setembre 1617. G-115 f. 122
Execució de lletres papals que confereixen a Miquel Salacrus la doma o cabiscolia de Ceret (Elna), 30 desembre 1617. G-115 f. 126
Execució de lletres papals que confereixen a Jeroni Çaconomina, clergue, la coadjutoria de la canongia que obté Jaume Çaconomina. G-115 f. 130

Lleó Ros, sagristà de Sant Llorenç de la Muga, fa procura a Pere Elias, resident a Roma, per resignar i acceptar el benefici de Santa Anna del lloc, 18 gener 1618. G-115 f. 140

Els beneficiats de Torroella de Montgrí estatueixen que els administradors elegits dels aniversaris no puguin refusar d’exercir el càrrec, 24 gener 1618. G-115 f. 141
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Sebastià de la Cellera a Pere Noguer, prevere de Vic, 23 gener 1618; la possessió, f 146v. G-115 f. 144

Antoni Badia, sagristà de Riudellots de la Selva, fa procura a Pere Elias, resident a Roma, per resignar amb reserva de pensió de 50 lliures, 27 gener 1618. G-115 f. 148

Joan Badia, beneficiat de Sant Genís a Cervià, fa procura semblant per acceptar l’anterior pensió, 27 gener 1618. G-115 f. 150v
Montserrat Abella pren possessió de la rectoria de Montiró i Palacalç, resignada per Joan Orta, 31 gener 1618. G-115 f. 160
El vicari general executa un breu que aplica una part de l’almoina d’Olot durant deu anys a l’ampliació de l’església parroquial, 5 febrer 1618. G-115 f. 163

El vicari general aprova la confraria dels sants Roc i Cecília dels músics de Girona, erigida en 1611 a l’església del convent de Sant Francesc de la ciutat, 3 febrer 1618. G-115 f. 169

El vicari general concedeix llicència per guardar el Santíssim a l’església del Tura d’Olot, 3 març 1618. G-115 f. 171

Execució de lletres papals que confereixen a Antoni Gifreu la doma de Morasac a Peralada, vacant per promoció de Montserrat Caritg a Maià, 13 març 1618. G-115 f. 173

Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Rià (Elna) a Francesc Basset, 19 març 1618. G-115 f. 177
Bernat Pigem, sagristà major de Sant Feliu de Girona, s’oposa a l’execució d’unes butlles que confereixen el benefici de Santa Magdalena d’Hortsavinyà, per considerar-les 
subreptícies, 6 abril 1618. G-115 f. 180

El bisbe fa procura a Lluís d’Oms, ardiaca de Tarragona, per al concili provincial, 17 abril 1618. G-115 f. 181
Jaume Pagès pren possessió de la rectoria de Vilatenim, vacant per òbit de Francesc Bordas, 16 abril 1618. G-115 f. 183
Pere Rosselló, vicari d’Arenys de Mar, procurador de Pere Cases, capellà major de Sant Feliu de Girona i procurador de la cambra papal, pren possessió en nom de la 
mateixa cambra del diaconil d’Arenys de Munt, vacant per òbit de Jeroni Puigvert, 28 abril 1618. G-115 f. 186

El bisbe respon al comissari de Creuada que les multes imposades durant el 1617 pugen a 35 lliures, 18 maig 1618. G-115 f. 188v
Rafael Rifós, vicari general dominic, erigeix la confraria del Roser d’Estanyol, 14 febrer 1618. G-115 f. 189v-191
Execució de lletres papals que confereixen a Francesc de Meià, ardiaca de la Selva, una canongia vacant per òbit de Montserrat Guilló, 12 juny 1618. G-115 f. 193

El vicari general autoritza la construcció de cementiri prop de la capella de Sant Fructuós, del veïnat de la Vall, parròquia de la Selva de Mar, 2 juny 1618. G-115 f. 196v

Francesc Alzina pren possessió de la pabordia d’Agost de la Seu, 7 juny 1618. G-115 f. 198
Certificació de la partida de baptisme de Miquel Jaume Martí Massanet, natural de Torroella de Montgrí, 1598. G-115 f. 200



Institució de personat per part de Baldiri Mir, rector de Galliners (no transcrita). G-115 f. 201
Execució de lletres papals que confereixen a Pere Jaume Frigola, clergue, el benefici de Sant Cels de Fortià. G-115 f. 204
Joan Clascar, notari, fa procura a Joan Masó i altres residents a Roma, per a plets, 10 agost 1618. G-116 f. 1
Els pabordes de Santa Maria del Collell, havent tingut notícia de que es pensa aplicar les rendes del priorat als religiosos agustins o altres, supliquen rebre informació 
sobre el mateix, 31agost 1618. G-116 f. 3

Execució de lletres papals que confereixen la cabiscolia major de Sant Feliu de Girona, resignada per Pau Comelles, a Esteve Mallol, 17 agost 1618; la possessió, f 8. G-116 f. 4

El vicari general confereix en virtut de sentència a Jaume Vasellas, clergue, el benefici segon de Sant Esteve de la Seu, 22 agost 1618. G-116 f. 16
Cristòfol Clapers, prevere, fa procura a Pere Elias, resident a Roma, per acceptar beneficis, 18 setembre 1618. G-116 f. 18

Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Sant Nicolau de Girona, vacant per òbit de Francesc Ferrer, a Guillem Fuster, 16 setembre 1618; la possessió, f 21. G-116 f. 19

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Feliu de Llagostera a Antoni Torras, clergue, 19 setembre 1618; la possessió, f 24v. G-116 f. 22
Pere Simats, domer de la Pera i rector de Pedrinyà, fa procura a Francesc Pijoan, clergue resident a Roma per resignar a favor de Rafael Berga, prevere de la Pera, amb 
reserva de 50 lliures de pensió, 20 setembre 1618. G-116 f. 28

Còpies de partides de baptisme de la família Reart, extretes del llibre de baptismes de la Catedral. G-116 f. 24-26

Miquel Vingut, prevere, fa procura a Miquel Çaconomina i Francesc Pijoan, residents a Roma, per resignar beneficis amb reserva de 26 lliures de pensió, 11 octubre 1618. G-116 f. 33

Joan Salvador, clergue de Fonteta, fa procura semblant per acceptar la imposició de pensió, 11 octubre 1618. G-116 f. 34v
El bisbe Onofre Reart fa procura a favor del cardenal Gaspar de Borja per renunciar la mitra de Girona, 13 octubre 1618. G-116 f. 45

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Joan de Perpinyà al Dr. Josep Juallar i Descamps, vicari general del bisbe Reart, 24 octubre 1618. G-116 f. 54

Gabriel Macià pren possessió de la doma major de Vidreres, vacant per òbit de Martí Fares, 10 novembre 1618. G-116 f. 63
Galceran Corts i de Camós, donzell de Torroella, presenta Jacint Salers, clergue de Besalú, per al benefici de Santa Elisabet de la capella de Santa Fe de Besalú, vacant per 
òbit de Josep Closells, 23 novembre 1618. G-116 f. 67

Narcisa Roura, d’Ausinyà, presenta Baldiri Viader, sagristà de Sant Gregori, per a l’anterior benefici, 26 novembre 1618. G-116 f. 68
Benet Iglesias, domer de Santa Maria dels Turers de Banyoles, i el seu germà Pere Iglesias, paraire de llana de Banyoles, funden un benefici sota invocació de la Mare de 
Déu d’Esperança a l’esmentada parroquial, 24 novembre 1618. G-116 f. 69-73

Execució de lletres papals que confereixen la coadjutoria de la canongia d’Elna que obté Poncià Paulet, a Jaume Ros, 3 desembre 1618. G-116 f. 75
Execució de lletres papals que confereixen a Antoni Badia, prevere, els beneficis de la rebiscolia de Riudellots de la Selva, de Sant Genís de Cervià, i del Roser de Cartellà, 
13 desembre 1618; les possessions, f 85v-88. G-116 f. 82v

Execució de lletres papals que confereixen la sagristia de Riudellots de la Selva, resignada per Antoni Badia, a Joan Badia, 17 desembre 1618; la possessió, f 91; intimació 
de lletres de reserva de pensió de 50 lliures, f 91; intimació de lletres de reserva de pensió de 50 lliures, f 140. G-116 f. 88v

Execució de lletres papals que confereixen a Pere Tria, beneficiat de Torroella de Montgrí, la coadjutoria de la canongia de la Seu que obté Antoni Tria, 12 desembre 1618; 
monitòria per expulsar de la canongia Miquel Gou, 14 desembre 1618, f 96v. G-116 f. 92

Pere Martí, prevere, fa procura a Antoni Bosch, prevere de Girona resident a Roma, per a plets, 13 gener 1619. G-116 f. 100
Relació de festes fetes a Girona a causa del decret del papa Pau V sobre la Immaculada Concepció, i acte de jura que fan els religiosos, excepte els dominics, els doctors en 
teologia, entre els quals es troben els rectors de Fornells i Salitja, els doctors en medicina i el rector de la universitat literària, Antoni Adroher, de defensar el privilegi de la 
Concepció, 3 febrer 1619.

G-116 f. 102

Execució de lletres papals que confereixen a Joan Llobera la doma major de Montagut vacant per òbit de Joan Matas, 8 febrer 1619; la possessió, f 107. G-116 f. 104
Pere Garau, prevere, funda el benefici dels sants Pere i Pau a la parroquial de Sarrià, 28 gener 1619. G-116 f. 108-114
Baltasar Piquer pren possessió del benefici de Sant Miquel de Santa Maria de Castelló, 1 març 1619. G-116 f. 115



El bisbe Onofre Reart defineix al seu nebot, Francesc Reart els comptes de la procura general del bisbat des de 21 febrer 1616, que en total pugen a 2.827 lliures 
d’ingressos i 3.329 lliures de despeses, 13 març 1619. G-116 f. 117-120

Baldiri Sadurní Ferrer pren possessió de la rectoria de Sant Marçal de Quarantelles, vacant per òbit de Joan Sala, 15 març 1619. G-116 f. 121
Execució de lletres papals que confereixen la sagristia major de Sant Esteve de Banyoles, permutada per Gaspar Montagut i Vallgornera, a Lluís Descall, almoiner del 
mateix monestir, 16 març 1619. G-116 f. 122

Monitòria a favor de Llàtzer Gardeny, beneficiat de la Seu, al qual la comunitat de beneficiats de la mateixa església deu quantitats notables, 10 maig 1619. G-116 f. 125

Baldiri Viader, prevere, fa procura a Joan Picó, prevere de Girona que es troba a Roma, per a plets, 17 maig 1619. G-116 f. 127

Execució de lletres papals que confereixen l’almoineria del monestir de Banyoles, permutada per Lluís Descall, a Gaspar Montagut i Vallgornera, 19 març 1619. G-116 f. 128v

Salvador Jutglar, mercader i caixer de la taula de comuns dipòsits de Girona, jura observar els privilegis reials sobre l’administració de dita caixa, 2 gener 1619. G-116 f. 130v 

Execució de lletres del nunci que confereixen a Pere des Llor, prevere, el benefici de Santa Maria de Cabanes, 25 maig 1619; la possessió, f 134. G-116 f. 132
Francesc Martí, beneficiat de Santa Maria del Mar de Barcelona, intima a Joan Beit, obtentor del benefici de Sant Jaume de Sant Feliu de Girona, la reserva de pensió de 
26 lliures, 4 abril 1619. G-116 f. 135

Lletres de l’abat de Camprodon, president dels benedictins de Catalunya, presentades a la priora de Sant Daniel a fi que deixi anar Paula de Cartellà, monja, a acompanyar 
la seva germana Elisabet de Cartellà, que ha de reformar el monestir de Sant Pere de les Puelles de Barcelona, 18 març 1619. G-116 f. 137-139

Pere Quadrós, clergue de Vic, pren possessió de la pabordia de Maig de la Seu, 16 març 1619. G-116 f. 143
Publicació de privilegi d’altar privilegiat concedit pel papa a la parròquia de Blanes, a condició de que hi hagi dotze preveres, 2 maig 1619. G-116 f. 145
Execució de lletres papals que confereixen a Montserrat Malsoler, prevere, el benefici de Sant Benet de la Seu, 2 maig 1619; la possessió, f 149. G-116 f. 147
Joan Blanquet, monjo sagristà de Sant Pere de Rodes, fa procura a Pere Elias, resident a Roma, per resignar a favor de Josep Climent i Català, novici del mateix monestir, 
amb reserva de pensió de 8 lliures bar, 3 juny 1619. G-116 f. 153

Josep Climent i Català fa procura semblant per acceptar la pensió, 5 juny 1619. G-116 f. 155
Francesc Teixidor, rector de Sant Feliu de Buixalleu, funda el benefici de Santa Maria a Hostalric, 24 maig 1619. G-116 f. 157v-161
Segimon Solà, notari de Girona i fill de Sebastià Solà, pagès de Sant Feliu de Pallerols, funda un benefici sota invocació de la Mare de Déu i Sant Josep a la capella nova dels 
claustres de la Seu i un altre a invocació de Sant Segimon a Sant Feliu de Pallerols, 30 agost 1619. G-116 f. 165-171

El capítol de la Seu admet l’obtentor del benefici fundat per Segimon Solà a les distribucions quotidianes, 17 desembre 1619. G-116 f. 172
Còpia de les ordinacions (TC) de la comunitat de preveres de Blanes, 1 agost 1619. G-116 f. 174-178

Execució de lletres papals que confereixen el benefici dels sants Martí i Francesc de la Seu a Jaume Vicens, canonge de Vilabertran, 4 setembre 1619; la possessió, f 184. G-116 f. 181

Concurs a la rectoria de Montcal i Montbo, vacant per òbit de Baldiri Masdeu, adjudicada a Miquel Campolier, 23 octubre 1619. G-116 f. 188
Dispensa matrimonial a favor de Guillem Sunyer de Barcelona, i Agnès de Sunyer, de Girona, 8 octubre 1619. G-116 f. 189v
Sadurní Pagès, sagristà de Cervià i obtentor de la pabordia de Mieres de Sant Feliu de Girona, fa procura a Miquel Çaconomina, resident a Roma, per resignar la referida 
pabordia, 22 octubre 1619. G-116 f. 195

Jaume Roig, sagristà de Santa Cristina d’Aro, fa procura a Pere Elias, resident a Roma, a fi de resignar per obtenir la doma major de Vidreres, amb reserva de pensió, 24 
octubre 1619. G-116 f. 196

Miquel Ximenis, prevere de Barcelona, pren possessió de la doma simple de Vulpellac, 11 novembre 1619. G-116 f. 198
Miquel Frigola, donzell, apel·la d’una sentència del bisbe en caisa entre Ramon Frigola, clergue, i Jaume Jeroni Pi, sobre assignació de beca del col·legi d’en Beuda o 
seminari, 21 febrer 1620. G-117 f. 1

El bisbe respon a la Creuada que les multes imposades el 1619 pugen a 15 lliures, 16 març 1620. G-117 f. 2
Miquel Guardiola, cirurgià i credencier de la taula de comuns dipòsits de Girona, jura complir les obligacions del càrrec, 2 gener 1620. G-117 f. 3



Antoni Sicart, pagès de Santa Cristina d’Aro, consenteix a la resignació del benefici de Sant Miquel de la seva parroquial que obté don Bernat de Cardona, 3 abril 1620. G-117 f. 10

Bernat de Cardona, obtentor del benefici de Sant Miquel de Santa Cristina d’Aro fa procura a Jaume Sampsó, canonge de Sant Feliu de Girona resident a Roma, per 
resignar, 11 abril 1620. G-117 f. 11

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de la Trinitat de Sant Feliu de Girona a Miquel Ros. G-117 f. 14
Fundació i ordinacions (TC) de la confraria del Santíssim de Sant Martí d’Arenys de Munt, 4 juny 1620. G-117 f. 26-28
Execució de lletres papals que confereixen a Bartomeu Garriga el diaconil de Llers, 9 juny 1620; la possessió, f 32. G-117 f. 29
Execució de lletres papals que confereixen la prepositura del monestir de Breda, vacant per òbit de Jaume Ferrer, a Joan Busquets, monjo del mateix monestir, 4 juny 
1620. G-117 f. 33

Execució de lletres papals que confereixen a Tomàs Costa i Serra, clergue, el benefici porcioner del monestir de Breda, 25 juny 1620. G-117 f. 36

Pere Soler, clergue d’Elna, pren possessió del benefici dels sants Pere i Bartomeu de la capella de Sant Pere de Juïgues, parròquia de Vilamarí, 14 juny 1620. G-117 f. 39

Ordinacions (TC) de la comunitat de preveres de Camprodon, 23 juny 1620. G-117 f. 40
Execució de lletres papals que confereixen la doma simple de Foixà a Bernat Famada, clergue. G-117 f. 44
El vicari general uneix els beneficis de Santa Maria de Corçà i de Casavells, de patronat de Joan Rafael de Bas, senyor del castell de l’Alberg de Corçà, al diaconil de Corçà 
que obté Ramon de Bas, clergue, 30 juny 1620. G-117 f. 48

Ordinacions disposades pel vicari general en la visita de l’església de Santa Maria dels Turers de Banyoles, 2 juliol 1620; a continuació es donen ordinacions per a l’església 
de Sant Esteve de Banyoles, f 54-56. G-117 f. 50-53

Guerau Genís pren possessió de la rectoria de Palau-sator, vacant per òbit de Lluís Roquer, 6 agost 1620. G-117 f. 62
Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de Sant Miquel de Bàscara a Pere Burgués, clergue d’Estanyol, 30 agost 1620; la possessió, f 66. G-117 f. 63
La comunitat de preveres de la Bisbal, a instància de Francesc Marçal, jurista, que ha fet edificar una capella a la parroquial en honor de Santa Teresa i hi ha posat 
relíquies de la Santa, estatueix de cantar anualment l’ofici de Santa Teresa de Jesús, 1agost 1620; a continuació es troben els capítols passats entre la comunitat i dit 
Marçal, f 68v-69v.

G-117 f. 67

Miquel Martinyó, prevere, pren possessió de la doma de Gànix de Llagostera, vacant per òbit de Ponç Galceran, 10 agost 1620. G-117 f. 70
El vicari general nomena Bernat Valentí, mercader de Palamós, administrador de la causapia fundada per Domènec Valentí, canonge de Sant Feliu de Girona, 13 agost 
1620. G-117 f. 71

Execució de lletres papals que confereixen a Narcís Reverter, prevere, el benefici de la Passió, els Dolors i Santa Bàrbara de la Seu, 14 agost 1620; la possessió, f 75v. G-117 f. 73

Antic Pixarrelles, pagès de la Cellera, presenta Jaume Pla, canonge de la Seu, per al benefici quart de Sant Tomàs de la Seu, 7 agost 1620. G-117 f. 77
Joan Entraigues pren possessió de la rectoria de Vilanova de la Muga, vacant per òbit d’Antoni Carreres, 13 agost 1620. G-117 f. 81
Miquel Castelló, clergue de Torroella de Montgrí, insta la col·lació del benefici de Sant Quirze de Verges, vacant per òbit de Pere Soler, a presentació de Caterina Negre, 13 
setembre 1620. G-117 f. 82

El bisbe Onofre Reart aprova els comptes del seu nebot i procurador general, Francesc Reart, des d’el 13 de març 1619, per 1.890 lliures d’ingressos i 1.911 lliures de 
despeses, 14 octubre 1620. G-117 f. 83-85

Joan Roure, sastre de Blanes, presenta Miquel Oliva, rector de Massanes, oncle matern del presentador, per al benefici del Roser i Sant Miquel de Blanes, vacant per òbit 
de Pere Pasqual, 15 octubre 1620. G-117 f. 86

El bisbe Reart confereix el benefici refectorer de la Seu, vacant per òbit de Jaume Prats, a Francesc Reart, clergue de Perpinyà, 17 octubre 1620. G-117 f. 87
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Vicenç de Santa Maria de Castelló a Francesc Odena, clergue de Tarragona, 9 octubre 1620; la possessió, f 
90. G-117 f. 88

Andreu Pérez pren possessió de la rectoria de Maçanet de Cabrenys, vacant per òbit d’Antoni Duran, 22 novembre 1620. G-117 f. 91

Execució de lletres papals que ordenen donar possessió del benefici de Sant Vicenç de la Seu a Francesc Avinyó, clergue, 6 novembre 1620; la possessió, f 97v. G-117 f. 94



Francesc Sala, senyor del mas Sala d’Arenys de Munt, presenta Jaume Sala, clergue, per al benefici de Santa Maria, vacant per òbit de Joan Casals, rector de Vilassar, 4 
novembre 1620; la col·lació, 122. G-117 f. 99

Els marmessors d’Andreu Reverter, prevere, funden el benefici del Roser a la parroquial de Corçà, 24 novembre 1620. G-117 f. 110-114
Execució de lletres papals que confereixen a Miquel Castelló el benefici de Sant Quirze de Verges, 5 febrer 1621; la possessió, f 118v. G-117 f. 116
El bisbe, en resposta al comissari de Creuada, declara que les multes imposades durant el 1620 pugen a 5 lliures, 18 gener 1621. G-117 f. 120
Pere Vehí pren possessió de la rectoria de la Miana, vacant per òbit de Joan Coll, 28 gener 1621. G-117 f. 123
Don Bernat de Cardona, ardiaca major i vicari en seu vacant per renúncia del bisbe Onofre Reart, nomena Pau Pla, ardiaca de Barcelona, vicari general per als afers de la 
inquisició, 1 febrer 1621. G-117 f. 124

Execució de lletres papals que confereixen el benefici del Roser de Blanes a Miquel Oliva, prevere, 17 febrer 1621; la possessió, f 131. G-117 f. 129
Miquel Martinyó, domer de Llagostera, fa procura a Francesc Pijoan, resident a Roma, per resignar amb reserva de pensió de 60 lliures, 19 febrer 1621. G-117 f. 132
Ferran Beltran, obtentor del benefici de Sant Ruf de Prats de Rei (Vic), fa semblant procura per permutar amb l’anterior i acceptar pensió, 19 febrer. G-117 f. 134v
El bisbe Onofre Reart defineix a Andreu Reart, germà seu i procurador general, els comptes de la procura per 2.281 lliures d’ingressos i 2.393 lliures de despeses, 19 febrer 
1621. G-117 f. 137-139

Don Bernat de Cardona dóna possessió del bisbat al procurador del nou bisbe, Pere de Montcada, 13 febrer 1621. G-117 f. 140
Execució de lletres papals que confereixen la piateria de Sant Pere de Besalú, resignada per pas de Joan Busquets a la prepositura de Breda, a Baldiri Cases, monjo, 22 
març 1621. G-117 f. 144

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Maria dels Àngels de Figueres a Francesc Seguer, prevere, 27 març 1621. G-117 f. 147
Rafael Torroella, clergue de Cruïlles, funda un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles descendents de Bernat Torroella, pare seu i mestre de cases de 
Monells, 6 febrer 1621. G-117 f. 151

Execució de lletres papals que confereixen la infermeria del monestir de Camprodon vacant per òbit d’Hermenegild Dusay, a Joan Boixeda, 5 abril 1621. G-117 f. 158
Els marmessors de Vicenç Vilar, prevere, funden el benefici de Sant Vicenç a l’altar de Sant Sebastià de la parroquial d’Avinyonet, 22 abril 1621. G-117 f. 162-164

Execució de lletres papals que confereixen a Francesc Compter, clergue d’Elna, la coadjutoria de la canongia de la Seu que obté Onofre Compter, 14 abril 1621. G-117 f. 165

El bisbe Pere de Montcada fa procura a Juan López de Villareal per concordar amb el Consejo de Cruzada, 19 abril 1621. G-117 f. 171
El mateix fa procura al mateix per cobrar, 19 abril 1621. G-117 f. 172

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Domènec de la Seu a Pere Joan Damians, clergue de Vic, 30 abril 1621; la possessió, f 178v. G-117 f. 174

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Anastàsia de la Seu a Francesc Rovira, clergue de Barcelona, 5 maig 1621; la possessió, f 182v. G-117 f. 180

Execució de lletres papals que confereixen la coadjutoria de l’ardiaconat del Vallespir a la Seu d’Elna, a Josep del Viver, canonge de la mateixa, 13 maig 1621. G-117 f. 184

Execució de lletres papals que confereixen la coadjutoria de la canongia d’Elna que obté Joan Folcrà, a Francesc Reinalt, 25 maig 1621. G-117 f. 190
Fundació i ordinacions (TC) de la confraria del Santíssim de Sant Feliu de Pallerols, 7 juny 1621. G-117  196-197 i 207-2

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Maria de Castelló fundat per Francesc Frugell a Narcís Llobet, 14 juny 1621; la possessió, f 199v. G-117 f. 198

Estatuts i ordinacions (TC) donats per Francesc Cervera, vicari general del bisbe Montcada a la comunitat de preveres de Torroella de Montgrí, 7 juliol 1621. G-117 f. 201-202

Jeroni Roure pren possessió de la rectoria de Sant Climent de Peralta, vacant per òbit de Guerau Ribot, 11 juny 1621. G-117 f. 203
Antoni Cubias, prevere, funda un personat a convertir en benefici del Roser de Santa Coloma de Farners, 27 juliol 1621. G-117 f. 204-206
Els marmessors de Gabriel Mata, prevere, funden el benefici de la Trinitat i Sant Gabriel a la capella de Sant Sebastià de les Preses, 27 agost 1621. G-117 f. 212v-215
Joan Bellver, prevere resident a Roma, pren possessió del benefici de Santa Anna de la Seu, 9 agost 1621. G-117 f. 216



Presentació de lletres papals que reserven una pensió de 400 ducats sobre la mensa episcopal de Girona a favor de don Lope Arévalo de Zuazo, 25 agost 1621. G-117 f. 218

El bisbe fa procura a Fruitós Riber i Pere Elias, residents a Roma, per a plets, 7 octubre 1621. G-118 f. 1
Salvi Calsada, prevere, fa procura a Francesc Pijoan i Francesc de Santmartí, residents a Roma, per acceptar reserva de pensió de 16 lliures sobre el benefici de Sant Marc 
d’Hostalric que li resigna Jeroni de Ciurana i de Pau, 28 agost 1621. G-118 f. 3

Jeroni de Ciurana i de Pau, dit, fa procura semblant per resignar, 28 agost 1621. G-118 f. 5v
Pere Pedret, prevere, segrestador dels beneficis que obté Francesc Bofill, fa procura a Francesc Santmartí, resident a Roma, per a plets, 5 octubre 1621. G-118 f. 8

Francesc Torras, nomenat pel bisbe per a obtenir la sagristia de Torroella de Montgrí vacant per òbit de Joan Pere Pagès, fa procura semblant, 13 octubre 1621. G-118 f. 9v

Miquel Sabater, fiscal de la cúria, fa procura a Francesc de Santmartí, resident a Roma, per a plets, 5 octubre 1621. G-118 f. 10
Miquel Fuster, obtentor del benefici del Salvador i el Corpus de la Seu, fa procura a Antoni Bosch, prevere de Girona resident a Roma, per resignar amb reserva de pensió 
de 30 lliures, 9 setembre 1621. G-118 f. 12

Execució de lletres papals que ordenen donar possessió a Miquel Perpinyà, canonge de Vic, del benefici de Sant Feliu de la Seu de Vic, 6 setembre 1621. G-118 f. 14
Execució de lletres papals que confereixen un benefici de Prats de Molló (Elna) vacant per òbit de Joan Canals, a Joan Badia, clergue, 8 setembre 1621. G-118 f. 7v
La comunitat de preveres de Torroella de Montgrí fa procura a Francesc Pijoan i Francesc de Santmartí per a plets a Roma, 19 setembre 1621. G-118 f. 20
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Maria de Sant Pere de Camprodon a Joan Mas, clergue, 22 setembre 1621. G-118 f. 22
Vot de doctors, entre els quals Cosme Casals, rector de Fornells, sobre nul·litat de censures fulminades pel conservador dels dominics i dels agustins de Castelló, 28 
setembre 1621. G-118 f. 26-30

Joan Pons o Ponsich, farmacèutic de Barcelona, modifica la institució del benefici de la Concepció i Sant Joan que ell mateix havia fundat a Calella, 14 maig 1621. G-118 f. 30v-33

Esteve Pasqual fa procura a Fruitós Riber, resident a Roma, per resignar la doma de Pampalona de Besalú, 11 octubre 1621. G-118 f. 36
Intimció de lletres inhibitòries de l’auditor papal sobre la possessió del benefici del Corpus de Calonge per part d’Antoni Vallmanya, 8 octubre 1621. G-118 f. 37v
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Domènec de la Seu a Joan Bordas, clergue, 28 octubre 1621; la possessió, f 45. G-118 f. 42
Martí Rich pren possessió de la sagristia de Calonge, vacant per òbit de Joan Martorià, 22 novembre 1621. G-118 f. 50
Narcís Planaferrana, beneficiat de Besalú, institueix un personat a convertir en aniversaris a celebrar a Sant Vicenç de Besalú, 12 desembre 1621. G-118 f. 53-55
Jeroni Marquès, clergue de Besalú, funda un personat a convertir en una missa setmanal a Sant Vicenç de Besalú, 2 desembre 1621. G-118 f. 56-57

Execució de lletres papals que confereixen el priorat de Santa Maria del Mar de Calonge a Albínia d’Alemany, monja de Sant Daniel, 26 desembre 1621; la possessió, f 61v. G-118 f. 58

Certificació de lletres papals que concedeixen altar privilegiat a la parroquial de Blanes. G-118 f. 63
Execució de lletres papals que confereixen a Àngel Bertó, beneficiat d’Illa (Elna), el benefici de Santa Maria de la Volta de Prada, 29 gener 1622. G-118 f. 64
El vicari general uneix les parròquies del Mor i Ausinyà, 2 febrer 1622. G-118 f. 68

Execució de lletres papals que confereixen a Bernat Blanxart, beneficiat d’Olot, el benefici de Sant Miquel de Montagut, 17 febrer 1622; la possessió, f 74. G-118 f. 71

Execució de lletres papals que confereixen a Jaume Falgons el benefici de Sant Pere de Santa Maria de Cervià, 26 febrer 1622; la possessió, f 78. G-118 f. 75

Narcís Reverter, domer de Sant Vicenç de Camós, fa procura a Manuel Comalada, resident a la cort reial, per acceptar una pensió de 500 reals castellans imposada a favor 
de Francesc de Cruquella, clergue de Girona, sobre el benefici de la Passió, els Dolors i Santa Bàrbara de la Seu que obté, 28 maig 1622.

G-118 f. 79

Atanasi Martí Roger, rector de Castell d’Aro i Fenals, fa procura a Antoni Bosch, Antoni Alsina i Joan Pau Vergés, preveres de Girona residents a Roma, per resignar a favor 
de Joan Agustí Pi, amb reserva de pensió de 52 lliures, 6 abril 1622. G-118 f. 81

Joan Agustí Pi, clergue, fa procura semblant per consentir a la imposició de pensió, 6 abril 1622. G-118 f. 83
Pere Casasús pren possessió d’una canongia de Sant Feliu de Girona, vacant per òbit d’Esteve Mallol, 14 febrer 1622. G-118 f. 85v



Exemplar imprès d’edicte sobre jutges conservadors, publicat pel bisbe de Lleida, 22 febrer 1622. G-118 f. 88
Esteve Pasqual pren possessió de la sagristia de Sant Gregori, vacant per òbit de Valentí Viguer, 17 abril 1622. G-118 f. 89

Els marmessors de Rafael Llauger, prevere, institueixen el benefici de Sant Roc, a la capella d’aquest Sant, del veïnat de Raset, parròquia de Cervià, 2 març 1622. G-118 f. 90-93

Execució de lletres papals que confereixen a Joan Entraigues, rector de Vilanova de la Muga, el benefici de les Onze Mil verges de la Seu, resignat per Pau del Rosso, 7 
maig 1622; la possessió, f 99v. G-118 f. 96

Joan Bosch i la seva esposa Caterina, de Grions, funden misses en aquesta parròquia, per compensar al rector de la cessió d’un camí, 2 juliol 1622. G-118 f. 105-107
Jerònima Calvó, Gualbes, Bret i de Puigesteve presenta Antoni Pau Surís, beneficiat de Santa Anna de Barcelona, per al benefici de Sant Hilari de Borgonyà, vacant per òbit 
de Jeroni de Gualbes, clergue, 14 maig 1622. G-118 f. 108

Bertran Tauler pren possessió de la rectoria de Sant Esteve de Guialbes, vacant per òbit de Joan Pou, 21 juny 1622. G-118 f. 111
El vicari general nomena notari Joan Riera i Cortils, 12 juny 1622. G-118 f. 112
Rafael Ribes, clergue, pren possessió de la sagristia de Llers, vacant per òbit de Baldiri Comalat, 7 juny 1622. G-118 f. 114v
Rafael Pigem, obtentor del benefici sisè de Sant Narcís de Sant Feliu de Girona, fa procura per resignar a Roma, a Francesc Pijoan, 25 juny 1622. G-118 f. 116
Felip Salvador, prevere, que ha obtingut el diaconil de Pineda resignat per Francesc Pijoan, resident a Roma, fa procura a Francesc de Santmartí i Francesc Balle, clergues 
residents també a Roma, per resignar els beneficis que obté amb reserva de 225 reals de Barcelona, 14 juliol 1622. G-118 f. 117

Joan Vives i Lladó, clergue, fa procura a Francesc Pijoan, resident a Roma, per concordar sobre el benefici de Santa Magdalena d’Hortsavinyà, 13 juliol 1622. G-118 f. 120

El vicari capitular uneix el benefici de Santa Maria de Riudellots amb la sagristia d’aquesta església, 8 juliol 1622; possessió per part de Joan Badia, f 123. G-118 f. 121-122

Presentació a instància d’Atanasi Martí Roger de reserva de pensió sobre la rectoria de Castell d’Aro, 9 setembre 1622. G-118 f. 124

Joan Ventós senior, prevere, domer de Begudà, fa procura a Francesc Pijoan, resident a Roma, per resignar amb reserva de pensió de 40 lliures, 25 agost 1622. G-118 f. 127

Joan Ventós junior fa procura semblant per acceptar imposició de pensió, 25 agost 1622. G-118 f. 129
Concòrdia entre el sagristà i els obrers de Sant Gregori, sobre distribució de les presentalles, 13 agost 1622. G-118 f. 131v
El capítol de la Seu consenteix a la unió dels dos beneficis de Sant Llorenç de Figueres, 12 agost 1622. G-118 f. 134
Execució de lletres papals que confereixen a Salvi Calçada el benefici de Sant Marc d’Hostalric, 16 setembre 1622; la possessió, f 137v. G-118 f. 135

Institució i fundaciò de la confraria del Santíssim a l’església parroquial de Sant Feliu de Pallerols, amb les ordinacions (TC) de la confraria, 16 maig 1621(= núm. 1711). G-118 f. 138v- 143

Jaume Garbí, procurador de Jaume Gifra, substituix en la procura Bartomeu Gifra, prevere de Sant Feliu de Girona, 26 octubre 1622. G-118 f. 144

Execució de lletres papals que confereixen la doma de Pampalona de Besalú vacant per promoció d’Esteve Pasqual, a Antoni Duran, 17 octubre 1622; la possessió, f 150. G-118 f. 147

Jaume Gifra permuta el benefici de Santa Maria de Gràcia de Sant Feliu de Girona amb Miquel Gifra, clergue d’Ermedàs, obtentor del benefici de Santa Anna de Santa 
Maria de Castelló, 28 octubre 1622; possessió, f 154; possessió del benefici de Santa Maria de Castelló, f 160. G-118 f. 151

Concòrdia entre don Bernat de Cardona i Francesc Vilella, canonge de la Seu, sobre el benefici de Sant Miquel de Santa Cristina d’Aro, 20 desembre 1622. G-118 f. 155

Rafael Torroella pren possessió de la doma de Sant Sadurní, vacant per òbit d’Antoni Ferrer, 20 desembre 1622. G-118 f. 157v
Ferran Beltran pren possessió de la doma de Gànix i Mata de Llagostera, resignada per Miquel Martinyó, 21 setembre 1622. G-118 f. 158v
Execució de lletres papals que confereixen a Macià Argelich, prevere d’Elna, que es proposa de professar, la cambreria de Sant Esteve de Banyoles, vacant per promoció 
d’Antoni, abat de Sant Pere de la Portella, 23 desembre 1622. G-118 f. 164

Butlles que confereixen a Francesc de Senjust la mitra de Girona. G-118 f. 168
Esteve Tomàs, clergue d’Elna, pren possessió del benefici de Santa Eulàlia de Pujals dels Pagesos, 2 gener 1623. G-118 f. 170
Ordre de donar possessió a Jacint Bisbe, clergue de Barcelona, del priorat d’Ullà, vacant per òbit d’Esteve Prada, 27 gener 1623. G-118 f. 172



Dispensa a favor de Rafael Fuster, clergue fill de prevere i casada, 27 gener 1623. G-118 f. 173
El vicari general publica la confirmació papal de la notaria de Besalú a favor de Pere Joan Fontanella, jurista, germà de Benet Fontanella, abat de Sant Pere de Besalú, 27 
gener 1623. G-118 f. 175-178

Miquel Quintana, obtentor del benefici de Sant Quirze de Viladamat, fa procura a Francesc d’Aimeric per resignar a favor de Pere Quintana, clergue, amb reserva de 
pensió de 84 ducats d’or de cambra, equivalents a 110 lliures, 28 març 1623. G-118 f. 181

Pere Quintana, clergue, fa procura semblant per consentir a la imposició de pensió, 28 març 1623. G-118 f. 183
Francesc d’Aimeric, procurador de Miquel Quintana, substitueix en la procura Francesc de Santmartí, clergue resident a Roma, 5 abril 1623. G-118 f. 185v
El bisbe, amb consentiment d’Antoni Adroher i Narcís Frigola, canonges de la Seu, nomena Jaume Pla, també canonge de la Seu, administrador del seminari, 29 març 
1623. G-118 f. 187

Jaume Suardell i Garriga, abans pagès, clergue de Juià, que havia fundat un personat a convertir en benefici del Roser de Juià, disposa que es converteixi en causapia per 
dotar donzelles i estudiar nois del mas Garriga de Juià, 15 abril 1623. G-118 f. 195- 199

Clara Cervera presenta Pere Quadrós, prevere, beneficiat de la Seu, per al benefici del Roser de la Bisbal, vacant per òbit d’Antoni Poch, 20 abril 1623. G-118 f. 200
Execució de lletres papals que confereixen a Joan Vives i Lladó, clergue, el benefici de Sant Narcís sisè de Sant Feliu de Girona. G-118 f. 201
Joan Pere Ferrer, prevere d’Olot, apel·la d’una sentència del vicari general en causa amb Joan Bosc, 5 abril 1523. G-119 f. 1

Presentació de lletres papals de reserva de pensió, a instància de Paolo del Rosso, a Joan Entraigues, obtentor del benefici de les Onze Mil verges de la Seu, 26 abril 1623. G-119 f. 3

Miquel Simon, pagès de Santa Pau, consenteix a la resignació del benefici de Santa Maria dels Arcs per part de Cristòfol Miquel canonge de la Seu, 30 abril 1623. G-119 f. 5v

Jaume Alzina, clergue de Blanes, fa procura a Francisco de Guzmán, ardiaca de Burgos, per acceptar beneficis, 13 maig 1623. G-119 f. 6
Joan Oliver pren possessió de la doma de Vila-sacra, vacant per òbit de Joan Llach, 17 maig 1623. G-119 f. 7

Execució de lletres papals que confereixen la sagristia major de Sant Esteve de Banyoles, vacant per òbit de Lluís des Call, a Miquel Garau, 23 maig 1623. G-119 f. 8

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Quirze de Viladamat, a Pere Quintana, rector de Colomers, 2 juny 1623; la possessió, f 14v. G-119 f. 11v

Jeroni Piferrer, sagristà i domer d’Esponellà, reconeix a Pere Coderch i Colom, canonge de la Seu, obtentor de la capellania del lloc, que aquest té un terç del delme del 
lloc, amb altres drets, 28 abril 1623. G-119 f. 17

Bernat Martí, clergue, pren possessió del benefici de Sant Antoni de Torroella de Montgrí, 6 juny 1623. G-119 f. 18
El bisbe, com a administrador del seminari, nomena Jaume Pla administrador de la casa, 19 juny 1623. G-119 f. 19
Antic Fradera pren possessió en nom de la cambra papal del benefici de Sant Miquel de Tordera, 21 juny 1623. G-119 f. 21
Execució de lletres papals que confereixen les rectories de Tués i Llas (Elna) a Feliu Metge, 7 juliol 1623. G-119 f. 23
Professió de fe de Miquel Prats, arxiprest de Vilabertran, a fi de prendre possessió del càrrec, vacant per òbit de Joan Gener, 31juliol 1623. G-119 f. 32
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Maria de Castelló fundat per Joan Despou a Ramon Renovau, clergue, 23 agost 1623. G-119 f. 34
Jacint Badia, clergue, pren possessió de la rectoria de Vilademuls, vacant per òbit de Jaume Vilar, 21 agost 1623. G-119 f. 37

Execució de lletres papals que confereixen l’arxiprestat de Vilabertran, vacant per òbit de Joan Gener, a Miquel Prats, beneficiat de la Seu, 27 agost 1623. G-119 f. 45

Joan Ordeig pren possessió del benefici de Sant Hilari de Borgonyà, 30 agost 1623. G-119 f. 49
El bisbe fa procura a Bernabé de Carvajal i Joan Pau Guerau, residents a la cort, per afers de la província eclesiàstica, 14 setembre 1623. G-119 f. 51
Joan Saguer, rector de Canet de Verges, insta la col·lació del benefici de Santa Maria dels Àngels i els Tres Reis de Figueres, a presentació de Margarida Salom i Guiamí, 14 
octubre 1623. G-119 f. 56

El vicari general uneix el benefici de la confraria de Santa Maria de Camallera amb la rectoria de la mateixa església, 14 octubre 1623. G-119 f. 57
Jeroni Paiet, clergue, pren possessió de la doma de Pedret i Marzà, vacant per òbit de Joan Gispert, 2 octubre 1623. G-119 f. 58v
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Joan de la Pera a Francesc Balle, 20 novembre 1623; la possessió, f 62. G-119 f. 59v



Jaume Banyoles, pescador de Blanes, funda el benefici de Sant Bernat a la seva parroquial, 6 novembre 1623. G-119 f. 65
Jaume Pla, negociant de Blanes, funda el benefici de Sant Jaume a la seva parroquial, 6 novembre 1623. G-119 f. 67v
Pere Usac fa procura a Ramon de Sentmenat i de Lanuza, ardiaca de Barcelona resident a Roma, per resignar la doma menor de Vidreres i obtenir la sagristia de Sant 
Gregori, vacant per òbit d’Esteve Pasqual, 24 novembre 1623. G-119 f. 70

Joan Pere Montaner, sagristà de Caldes, fa procura a Joan Bellver, prevere de Barcelona resident a Roma, per resignar la sagristia, 25 novembre 1623. G-119 f. 71v
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Maria de Castelló fundat per Joana Ollers a Ramon Busquets, clergue, 6 desembre 1623. G-119 f. 76
Miquel Fàbrega, prevere, fa procura a Francesc Avinyó, clergue de Girona resident a Roma, per a plets, 28 desembre 1623. G-119 f. 80
Vicenç Rolf, fiscal de la cúria, fa procura a Joan Bellver, resident a Roma, per a plets, 12 gener 1624. G-119 f. 81v
El bisbe fa procura a Joan Bellver, prevere de Barcelona resident a Roma, per a plets, 15 gener 1624. G-119 f. 82
Execució de lletres papals que confereixen a Mateu Tous, prevere de Barcelona, el benefici dels Tres Reis de Figueres, 4 gener 1624; la possessió, f 88. G-119 f. 85
Miquel Teixidor, rector de Cabanelles i natural d’Esponellà, funda tres aniversaris, amb descripció de les cerimònies a observar, i una almoina de pa a Esponellà, 8 abril 
1624. G-119 f. 89-93

El sínode diocesà fa procura a Joan Pere Montaner, domer major de Vidreres per a querelles criminals contra bandits i facinerosos, 17 abril 1624. G-119 f. 94
Rafael Parrinet, rector de Vilobí, fa procura a Joan Bellver per a plets a Roma, 5 maig 1624. G-119 f. 96
El bisbe fa procura a Joan Baptista Marcella per a plets a Roma, 7 maig 1624. G-119 f. 98
Bartomeu Puig, clergue de Sant Pere de Riu, insta la col·lació del benefici de Sant Miquel de Tordera, vacant per òbit de Joan Salvi Thió i Llobet, a presentació de Francesc 
Thió, propietari del mas Pas de Tordera, 11 maig 1624. G-119 f. 100

Pere Mir fa procura a Joan Bellver per resignar a Roma la sagristia de Pals i acceptar la sagristia de Sant Gregori resignada per Pere Usac, 30 maig 1624. G-119 f. 105

Presentació de lletres papals que concedeixen a Gaspar Pairet una pensió sobre la rectoria de Vilanna que obté Cristòfol Torrent, 4 juny 1624; foren també presentades al 
vicari general com a executor, f 110. G-119 f. 106v

Cristòfol Torrent pren possessió de la rectoria de Vilanna, resignada per Cristòfol Torrent, 4 juny 1624. G-119 f. 109
Pere Illafreda, prevere natural d’Aiguaviva, funda un personat a convertir en benefici dels sants Pere i Bernat a Sant Esteve d’Olot, 10 juny 1624. G-119 f. 113v-116
Miquel Arrufat fa procura a Jaume Pla, canonge de la Seu, resident a Roma, per consentir a la imposició de pensió sobre els beneficis dels Quatre Evangelistes segon de la 
Seu i de Santa Anna de Sant Llorenç de la Muga, que es proposa de resignar Joan Escofet, clergue, 8 juliol 1624. G-119 f. 117

Execució de lletres del nunci que confereixen a Jeroni Anglasell, clergue, el benefici de Santa Margarida de Rupià, 7 març 1624; la possessió, f 123. G-119 f. 120
Execució de lletres papals que confereixen la sagristia de Sant Pere de Rodes, vacant per promoció de Joan Blanxet a la pabordia de Viladamat, a Jaume Dalmau, monjo 
encara no profés, 16 juliol 1624. G-119 f. 126

Pere Recasens, prevere, fa procura a Francesc Avinyó, clergue, per complir lletres monitorials de l’auditor general de la cambra papal, 9 agost 1624. G-119 f. 129
Fundació i ordinacions (TC) de la confraria del Santíssim de Sant Marti Vell, 17 agost 1624. G-119 f. 131-133
Els marmessors d’Antic Colomer, rector del Torn, funden el benefici de Sant Josep a la capella de Sant Miquel del Corp, parròquia de les Preses, de patronat del mas 
Colomer de lesPreses, 20 setembre 1624. G-119 f. 133v-139

Benet de Cartellà, ardiaca de Besalú a la Seu, després de prendre possessió de l’ardiaconat, vacant per òbit de Lluís d’Alemany, fa procura a Francesc Pijoan, per a plets a 
Roma, 30 setembre 1624. G-119 f. 140

Pere Ferrarons, rector de Joanetes, cedeix el dret de patronat d’un personat que té fundat per instituir el benefici del Roser, a Miquel Ferrarons, pagès de Sant Privat, 3 
setembre 1624. G-119 f. 142v

Commutació de la candela de Palafrugell (TC) en llàntia i servei de sots-diaca a la missa major, 10 novembre 1624. G-119 f. 146-147
Josep Boquet i de Babau, novici de Sant Pere de Rodes, ratifica l’acceptació de pensió sobre la cambreria del monestir feta a favor de Joan Masó, resident a Roma, 22 
novembre 1624. G-119 f. 147

Autèntica d’una relíquia de Sant Isidre, destinada a la parròquia de Vilablareix, 24 novembre 1624. G-119 f. 149-152
Cecília de Blanes presenta Gaspar Taverner, clergue resident a Roma, variant una presentació anterior a favor de Miquel Campolier, per al benefici de Sant Agustí de Sant 
Feliu de Girona, vacant per òbit de Pere Feliu, 26 octubre 124. G-119 f. 157



Concòrdia entre Pere Recasens i Gaspar Vilar, clergue, sobre el benefici de Santa Maria i Jaume d’Avinyonet, del que s’ha produït provisió papal, 21 octubre 1624. G-119 f. 158

Gabriel Deu, prevere, fa procura a Benet Noguera, clergue, per a plets a Roma, 31 octubre 1624. G-119 f. 160
El sagristà i la comunitat de preveres de Palafrugell institueixen (TC) el benefici de la claveria, 18 novembre 1624. G-119 f. 162-167
Pere Cassà, prevere, pren possessió del benefici de Sant Antoni de l’església del Tura d’Olot, 28 novembre 1624. G-119 f. 167v
Josep de Puigmarí pren possessió de la rectoria de Martorell, vacant per òbit d’Ameri Casadevall, 16 desembre 1624. G-119 f. 174
Execució de lletres papals que confereixen la sagristia menor del monestir d’Amer, vacant per òbit de Joan Toralles, monjo, a Vicenç Valentí, clergue que es proposa de 
prendre l’hàbit, 17 gener 1625. G-119 f. 181

Execució de lletres papals que confereixen el benefici tercer de Sant Agustí de Sant Feliu de Girona a Esteve Calça, prevere. G-119 f. 185

Execució de lletres del nunci que ordenen donar possessió a Josep Ballester, clergue, del benefici de Sant Llorenç del Mont, 20 març 1625; la possessió, f 200. G-119 f. 197

Execució de lletres del nunci que confereixen la sagristia menor de Sant Vicenç de Besalú a Josep Ballester, clergue, 20 març 1625; la possessió, f 204. G-119 f. 201
El sínode diocesà fa procura a Pere Joan Montaner, domer major de Vidreres, per a querelles contra bandits i facinerosos, 9 abril 1625. G-119 f. 215
Execució de lletres papals que confereixen el benefici del Corpus de Rocacorba a don Joaquim de Malla, clergue. G-119 f. 217
Execució de lletres papals que confereixen a Pere Fluvià, clergue, la rectoria de Rabós, fallida en ser considerat dit Fluvià inhàbil, 2 setembre 1625. G-120 f. 1

Joan Gonfaus, canonge de la Seu, insta el consentiment de Martí d’Agullana per resignar el benefici de Sant Narcís de Sant Feliu de Girona, i no l’obté, 5 juliol 1625. G-120 f. 4-8

Joan Gonfaus, dit, permuta de forma especial el benefici de Sant Narcís de Sant Feliu de Girona amb Josep Pagès i de Vallgornera, clergue natural de Perpinyà, obtentor 
del benefici de Santa Maria de Vilaür, 9 juliol 1625. G-120 f. 9

Miquel Fuster, clergue fa procura a Joan Bellver per acceptar a Roma la rectoria de Sant Iscle de Colltort i Sant Miquel de Pineda, vacant per òbit de Pere Moner, amb 
reserva de pensió, 10 juliol 1625. G-120 f. 13

El bisbe fa procura per a la visita ad limina a favor de Narcís de Masdeu, clergue, 24 juliol 1625, amb l’informe a presentar, f 18-19. G-120 f. 15
Francesc Sbert, clergue de Vic, pren possessió en nom de la cambra papal del benefici dels Tres Reis de Figueres, 6 agost 1625. G-120 f. 20
Rafael Queralt, prevere de Barcelona, fa procura a Ramon de Sentmenat i de Lanuza per acceptar la rectoria de Sant Iscle de Vallalta i Canet de Mar, vacant per òbit de 
Miquel Bru i d’Oluja, amb reserva de pensió, 20 setembre 1625. G-120 f. 22

El capítol de la Seu dispensa Francesc Balle, canonge de Vic, de l’estatut militar per a obtenir una canongia diaconil, 7 juliol 1625. G-120 f. 27
El capítol de la Seu consenteix a la instància de Pau Cellés, canonge de la Seu, de permutar una canongia diaconil, 7 juliol 1625. G-120 f. 28
Pau Cellés permuta una canongia diaconil de la Seu amb Francesc Balle, canonge de Vic, 11 juliol 1625. G-120 f. 29
Concòrdia entre el bisbe i l’abat de Sant Pere de Rodes, sobre drets parroquials a la Vall de Santa Creu, 13 desembre 1625f 36. G-120 f. 34-36
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Maria de Sant Llorenç del Mont a Francesc Noguers, clergue de Barcelona, 18 novembre 1625; la possessió, 
f 42v. G-120 f. 39

Antoni Hostench pren possessió del benefici de Sant Antoni d’Olot, 19 novembre 1625. G-120 f. 44
El bisbe fa procura a don Bernat de Cardona i Francesc Pijoan per a les corts generals, 27 gener 1626. G-120 f. 49
Execució de lletres papals que ordenen donar possessió a Narcís Moler d’una canongia de Sant Feliu de Girona. G-120 f. 51

El bisbe fa donació al seu germà Jeroni de Senjust de 2.306 lliures, part d’una quantitat convinguda amb Francesc de Vallgornera i Senjust, 6 gener 1626. G-120 f. 56

Benet Sabater, rector de les Llosses (Vic), fa procura a don Ramon de Sentmenat i de Lanuza, ardiaca de Barcelona, per resignar la rectoria amb reserva de pensió de 40 
lliures, 9 febrer 1626. G-120 f. 58

Sadurní Pagès fa procura a Joan Bellver per resignar a Roma la sagristia de Cervià a fi d’obtenir la rectoria de Siurana, 10 febrer 1626. G-120 f. 60
Esteve Domingo pren possessió del benefici del Salvador de la Seu, 13 febrer 1626. G-120 f. 62
Execució de lletres papals que confereixen l’almoineria de Sant Pere de Galligants, vacant per òbit de Rafael Vilaplana, a Pere Fàbrega, monjo del mateix monestir, 26 
març 1626; la possessió, f 67v. G-120 f. 64



Jeroni Rotllan fa procura a Ramon de Sentmenat i Joan Bellver per acceptar imposició de pensió a Roma sobre la rectoria de les Llosses (Vic), 1 març 1626. G-120 f. 71

Execució de lletres papals que ordenen donar possessió a Joan Barril del benefici del claustre de la Seu vacant per òbit de Bartomeu Gifra, 30 abril 1626. G-120 f. 76

El sínode diocesà fa procura a Jaume Mascort, rector de Quart, per querellar-se contra facinerosos i bandits, 22 abril 1626. G-120 f. 79v
Miquel Fuster pren possessió de la rectoria de Sant Iscle de Colltort, 25 abril 1626. G-120 f. 81
Execució de lletres del nunci que ordenen donar possessió a Miquel Mongai, ardiaca d’Elna, del benefici de Santa Maria de Gràcia de Sant Feliu de Girona vacant per òbit 
de Bartomeu Gifra, 6 juny 1626; la possessió, f 88, reiterada f 92. G-120 f. 85

Andreu Raurell, rector d’Hortsavinyà, fa procura a Joan Bellver per resignar la rectoria i acceptar la de Sant Joan les Fonts, 6 juny 1626. G-120 f. 89
El bisbe fa procura a Joan Salaverri i Hortensi Pascucci per a plets a Roma, 15 juny 1626. G-120 f. 90
Joan Gonfaus, canonge de la Seu, fa procura a Jaume Pla i Joan Bellver per a plets a Roma, 28 juny 1626. G-120 f. 108
Josep Pagès i de Vallgornera fa procura semblant, 28 juny 1626. G-120 f. 109v
El bisbe que ha caigut malalt trobant-se a Pineda, fa procura a Francesc d’Aimeric, cabiscol major, i Maurici Sbert per a les corts generals a celebrar a Barcelona, 6 abril 
1626. G-120 f. 110

Rafael Francolí, prevere, obtentor del benefici dels sants Andreu i Mateu d’Olot, fa procura a Pere Joan Albert per resignar a Roma amb reserva de pensió, 23 juliol 1626. G-120 f. 112

El papa concedeix privilegi de cavaller de Loreto a Miquel Pau Sadurní, de Barcelona, 1619. G-120 f. 117
Còpia d’acte pel qual Joan Piferrer, rector de Flaçà, procurador de Salvador Balle, i substitut de Francesc Balle, clergue resident a Roma, requereix que es doni possessió al 
seu principal del benefici de Santa Anastàsia de la Seu, 29 octubre 1624. G-120 f. 118v

Maurici Sbert, prevere de Vic, fa procura a Antoni Molist, prevere de Vic, per a plets a Roma, 25 octubre 1626; altra procura del mateix a Francesc Oliver i Boteller, f 132. G-120 f. 130

Concòrdia entre el bisbe i l’abat de Sant Pere de Galligants sobre drets parroquials a l’església de Sant Nicolau de Girona, 24 novembre 1626. G-120 f. 133

El capítol de la Seu autoritza el bisbe, a petició del seu secretari, Jacint Manalt, a fer retaule a la capella de Sant Benet i prendre-hi sepultura, 28 novembre 1626. G-120 f. 136

Jaume Francolí, clergue, fa procura a Pere Joan Albert i Joan Bellver per consentir a la imposició de pensió, 26 desembre 1626. G-120 f. 138
El bisbe instituiex 12 aniversaris a la Seu, 27 novembre 1626. G-120 f. 141-145

Jeroni Franquesa, pagès d’Amenyà, bisbat d’Elna, funda un personat a convertir en causapia a favor de les donzelles de la seva descendència, 8 gener 1627. G-120 f. 148-153

Bartomeu Pruenca, clergue de Cogolls, funda un personat a convertir en benefici del Roser de Cogolls, 11 febrer 1627. G-120 f. 154
Antoni Casanoves pren possessió de la rectoria de Monells, vacant per òbit de Rafael Vila, 17 febrer 1627. G-120 f. 154
Miquel Casanoves, prevere, obtentor d’un personat fundat a Sant Miquel del Corb (les Preses), fa procura a Antoni Bosch per resignar-lo a Roma, i permutar amb Miquel 
Camps, 11 febrer 1627. G-120 f. 155

Miquel Camps fa procura semblant, 19 febrer 1627. G-120 f. 156v
Ferran Beltran, obtentor de la doma de Gànix i Mata a Llagostera, que té imposada pensió de 50 ducats a favor de Joan Martinyó, prevere d’Elna, fa procura a Pere Joan 
Albert i Francesc Frigola i de Llordat, per transferir-la a Lluís Flors, que permuta amb dit Martinyó, 28 febrer 1627. G-120 f. 164

Jeroni Pagès, clergue de Verges, insta la col·lació del benefici de Sant Joan de Torroella de Montgrí, vacant per òbit de Josep Camps i Senan, a presentació de Caterina Mir, 
viuda, 28 febrer 1627. G-120 f. 166

El mateix Pagès fa procura resignar l’anterior benefici a favor de Joan Cortada, clergue, 25 març 1627. G-120 f. 167

Execució de lletres papals que confereixen el personat fundat a Besalú per Joan Riera, a Nicolau Llop, rector d’Aitona (Lleida), 28 abril 1627; la possessió, f 171. G-120 f. 168

Ferran Beltran, domer de Gànix a Llagostera, fa procura a Pere Joan Albert per consentir a la traslació d’una part de la pensió que té imposada a favor de Miquel 
Martinyó, 28 febrer 1627. G-120 f. 172



Bernat de Cardona, ardiaca major en seu vacant, fa procura a Pere Pla i Jaume Bartrola per a afers d’Inquisició, 24 abril 1627. G-120 f. 176
Ordinacions (TC) per a la confraria de Sant Josep i els Quatre Màrtirs de fusters, mestres de cases, pintors, daguers, basters, serradors i carreters de la Bisbal, 20 febrer 
1627. G-120 f. 177-179

Magí Dulacs, obtentor del benefici de Sant Jaume de Dosquers, estableix a Pere Gimbernat, paraire de Dosquers, la casa i hort del benefici, 17 maig 1627. G-120 f. 180

El capítol de la Seu insta el bisbe que assigni distribucions als aniversaris que té fundats, 28 juliol 1627, amb recepció d’informes i autorització subsegüent. G-120 f. 183bis

Francesc Gualtieri, comissari per a l’espoli del bisbe Senjust, firma a Joan de Collferrer, donzell d’Olot, el delme de Santa Margarida de Bianya, per 60 lliures, 22 maig 1627. G-120 f. 184

Sebastià Simon, prevere de Sant Gregori, funda el benefici de Sant Sebastià a l’esmentada parròquia, 15 juny 1627. G-120 f. 187-189
Execució de lletres papals que confereixen la mongia de Sant Esteve de Bas, vacant per òbit de Baldiri Ferrer, clergue, a Jacint Marguí, beneficiat de Mediona (Barcelona), 
6 juliol 1627; la possessió, f 191v. G-120 f. 189v

Antoni Blanch, rector de Massanes, Dalmau Riera, prevere natural de Sant Martí Sapresa, Pau Moner, rector de Sant Martí Sapresa i Gaspar Payret, prevere d’Anglès, 
funden el benefici dels sants Isidre i Miquel a Blanes, 18 agost 1627. G-120 f. 193-195

Francesc Pijoan, canonge de la Seu, procurador de la cambra papal, pren possessió en nom de la mateixa cambra del benefici de Santa Maria de Gràcia de Sant Feliu de 
Girona, 28 agost 1627. G-120 f. 196

El vicari general executa una disposició pontifícia que autoritza el convent dels caputxins de Figueres a rebre la biblioteca de Vicenç Vilar, doctor en teologia, a canvi del 
compromís de celebrar-li certes misses, 2 setembre 1627. G-120 f. 198

Execució de lletres del nunci que confereixen la cambreria d’Ullà, vacant per òbit d’Esteve Ortal, a Agustí Clapés, clergue, 3 setembre 1627; la possessió, f 202v. G-120 f. 200

Antonio de Mantilla, abat del monestir de Banyoles, atès que el benefici de la capella de la casa de l’abat que obté Guillem Barceló, rector de Guèmol i Miànegues, 
parròquies que en total tenen set cases i donen al rector 80 lliures de renda, era de mitja porció canonical, l’augmenta a porció sencera, (transcripció incompleta).

G-120 f. 204

Còpia de la butlla que confereix la mitra de Girona a Pere de Montcada. G-120 f. 208
Miquel Ribes, prevere de Trullàs (Elna), funda un personat, 9 novembre 1627. G-120 f. 209v
Francesc Camps pren possessió de la doma major de Vidreres, vacant per òbit de Pere Joan Montaner, 3 gener 1628. G-121 f. 1
Pere Roure pren possessió de la rectoria de Cistella, vacant per òbit de Jaume Gibernau, 4 gener 1628. G-121 f. 2
Joan Gonfaus, canonge de la Seu, fa procura a Jaume Pla, canonge de la Seu, per acceptar beneficis a Roma, 10 gener 1628; amb procura per resignar el benefici de Sant 
Narcís de Sant Feliu de Girona, f 4. G-121 f. 3

Josep Pagès i de Vallgornera, clergue d’Elna, fa procura a Jaume Pla, canonge de la Seu, per acceptar col·lacions a Roma, 12 gener 1628; amb procura per resignar, f 6. G-121 f. 5

Execució de lletres papals que confereixen el diaconil de Peratallada a Pere Bresca, clergue, 15 gener 1628; la possessió, f 9v. G-121 f. 7
Andreu Planella pren possessió de la doma de Tordera, vacant per òbit de Pau Fortuny, 20 gener 1628. G-121 f. 11
Margarida Botó i Pons Salom, de Casavells, presenta Jacint Pont i Botó, clergue, per al benefici de Sant Miquel de Sant Sadurní, vacant per òbit d’Antoni Quer, 7 febrer 
1628. G-121 f. 12

Rafael Francolí, capellà major de la Bisbal, fa procura a Pere Joan Albert per resignar a Roma el benefici dels sants Andreu i Mateu d’Olot amb reserva de pensió de 40 
lliures a favor de Jaume Francolí, clergue, 7 febrer 1628. G-121 f. 13

Jaume Francolí fa procura semblant per acceptar imposició de pensió, 11 febrer 1628. G-121 f. 16
Baldiri Sadurní Ferrer pren possessió de la rectoria d’Hortsavinyà, vacant per resignació d’Andreu Rourell, 23 febrer 1628. G-121 f. 28
Joan Vila, prevere, fa procura a Pere Joan Albert per resignar a Roma, 21 febrer 1628. G-121 f. 30
El bisbe nomena vicari general per als afers d’inquisició Pere Pla i Jaume Bartrola, canonges de Barcelona, 14 febrer 1628. G-121 f. 33
El bisbe García Gil Manrique fa procura a Alfonso Téllez Girón, Alfonso Huete, per declarar vacants uns beneficis del Carpio i la Puebla de Montalbán a causa d’haver pres 
possessió de la dignitat episcopal, 28 febrer 1628; altra procura del mateix, f 35. G-121 f. 34



Baldiri Sadurní Ferrer fa procura a Pere Joan Albert per resignar a Roma la rectoria de Sant Marçal de Quarantelles, 2 març 1628. G-121 f. 36
Bartomeu Triter pren possessió del diaconil de Flaçà, 2 març 1628. G-121 f. 37
Pedro Jerónimo Martínez Rubio vicari general fa procura a Francisco de la Torre i altres per acceptar l’elecció de canonge de Saragossa, 11 abril 1628. G-121 f. 42

Els pabordes de la confraria dels sants Abdó, Senén i Isidre de Vilert, fan procura a Pere Joan Albert per agregar-la a la confraria de la Minerva de Roma, 4 maig 1628. G-121 f. 52

Execució de lletres del nunci que confereixen el diaconil de Riudellots de la Creu a Josep Portell, clergue, 25 juny 1628; la possessió, f 60. G-121 f. 58
Execució de lletres papals que confereixen el priorat de Pinarola, prop d’Anglesola, a Rafael Scura, clergue de Girona, 2 setembre 1628. G-121 f. 61
Concòrdia entre Joan Gonfaus, canonge de la Seu, i Josep Pagès i de Vallgornera, d’una part i Eleonor d’Agullana i Ignasi Codina, de part altra, sobre adjudicació del 
benefici de Sant Narcís de Sant Feliu de Girona, 30 setembre 1628; procura d’Agullana i Codina per confirmar-la, f 74. G-121 f. 66-68

Josep Pagès i de Vallgornera fa procura en virtut de la concòrdia anterior a Antoni Bosch i Miquel Vinyals per resignar a Roma, 21 setembre 1628; semblant féu Joan 
Gonfaus, f 70. G-121 f. 69

Joan Hostench, rector del Torn, presenta ppetres papals que li confereixen el benefici de Sant Antoni del Tura d’Olot, 29 setembre 1628. G-121 f. 71v
Didac Jover, clergue de Tarragona, pren possessió del priorat d’Ullà, vacant per òbit de Jacint Bisbe, 26 octubre 1628. G-121 f. 76
Ordinacions (TC) de la confraria del Roser de Caldes de Malavella, 30 setembre 1628. G-121 f. 77v-78v
Francesc Pagès i de Vallgornera, clergue, fa procura a Joan Masó i altres per resignar a Roma a favor de Josep Pagès i de Vallgornera, en vista a efectuar una concòrdia, 6 
novembre 1628. G-121 f. 81

Joan Hostench presenta lletres de l’auditor de Rota per prendre psosessió del benefici de Sant Antoni del Tura d’Olot, 20 novembre 1628. G-121 f. 83
Ordinacions (TC) de la confraria de Sant Roc o dels estrangers de Calella, 28 novembre 1628. G-121 f. 85v-87
Segimon Feixes pren possessió de la rectoria de Sant Pere de Riu, 30 novembre 1628. G-121 f. 88
Guerau Llorens, clergue, fa procura a Antoni Bosch i Jaume Vinyals per resignar a Roma el benefici de Santa Margarida de la Seu amb reserva de pensió de 20 lliures, 13 
gener 1629. G-121 f. 90

Salvi Rovira, clergue, fa procura semblant per acceptar la imposició de pensió, 13 gener 1629. G-121 f. 91v
Sentència del vicari general que adjudica a Joan Alrà, clergue, el benefici de Santa Maria de Vilobi, 13 gener 1629. G-121 f. 94
Dispensa a favor de Joan Balle, clergue fill de solter i soltera, 8 gener 1829. G-121 f. 110
El bisbe fa procura a Andrés Manrique, clergue resident a Roma, per obtenir les distribucions que el capítol de la Seu li nega, 9 gener 1629. G-121 f. 112

Execució de lletres papals que confereixen a Narcís Cases, clergue, el benefici de Sant Pere de Besalú vacant per òbit de Joan Pere Montaner, 18 febrer 1629. G-121 f. 117

El bisbe fa procura a favor de Joan Cortada, canonge d’Ullà, pera la visita ad limina, 28 març 1629. G-121 f. 121
Francesc Bofill, prevere de Figueres, fa donació de dos personats a Joan Cortada, canonge d’Ullà, 30 març 1629. G-121 f. 123v
El bisbe reconeix deure a la causapia fundada per Andrés Pacheco, inquisidor general, 14.963 reals de billó, 23 abril 1629. G-121 f. 125
Esteve Florit pren possessió del benefici de Sant Miquel de Pineda, 5 bril 1629. G-121 f. 131
Execució de lletres papals que confereixen a Pal·ladi Cerdanyola el benefici de Sant Nicolau de Camprodon, 10 abril 1629. G-121 f. 132
El sínode fa procura a favor de Cosme Casals, rector de Fornells, per a injúries rebudes pels eclesiàstics de bandits i facinerosos, d’acord amb un breu que es transcriu, 25 
abril 1629. G-121 f. 135

Execució de lletres papals que confereixen a Rafael Scura, clergue resident a Roma, el benefici de la confraria de Sant Pere d’Ordis; la possessió, f 139v. G-121 f. 136v

Antoni Llorens, clergue de Figueres, commuta el destí final d’un personat que té fundat, i funda una missa d’estaca a la parroquial de Figueres, 8 maig 1629. G-121 f. 140

Certtificació de lletres papals a favor del bisbe, que li limiten les pensions a satisfer. G-121 f. 142
Pere Galceran, clergue pren possessió del diaconil de Torroella de Montgrí, 5 juliol 1629. G-121 f. 144
Execució de lletres del nunci que confereixen a Josep Palou, clergue, el benefici de Sant Miquel de Cervià, 2 agost 1629; la possessió, f 148v. G-121 f. 146
Execució de lletres papals que confereixen a Salvi Rovira el benefici de Santa Margarida de la Seu, 25 agost 1629; la possessió, f 152v. G-121 f. 149v



Execució de lletres papals que confereixen a Agustí Vallespir la cambreria del monestir d’Amer, vacant per òbit de Miquel Serrat, 3 setembre 1629. G-121 f. 158
Rafael Roure, clergue de Blanes insta la col·lació del benefici del Sepulcre de Blanes, vacant per òbit de Pau Oms, a presentació dels jurats i les obreres de la capella, 11 
setembre 1629. G-121 f. 162

Execució de lletres papals que confereixen el diaconil de Massanes a Josep Llorens, clergue de Tarragona, 1 setembre 1629; la possessió, f 166. G-121 f. 163
Josep Pungol, clergue de Cardedeu, pren possessió de la clau de Tordera, 25 setembre 1629. G-121 f. 167

Execució de lletres papals que confereixen la infermeria del monestir de Banyoles, vacant per remoció d’Antoni Call, a Benet de Barutell i de Puigmarí, 15 setembre 1629. G-121 f. 169

Execució de lletres papals que confereixen Sebastià Güell, clergue, el benefici dels sants Pere i Pau de la Seu, 22 setembre 1629; la possessió, f 175. G-121 f. 172v
Execució de lletres del nunci que confereixen a Joan Massanes, prevere, el diaconil de Sant Iscle d’Empordà, 27 novembre 1629; la possessió, f 179v. G-121 f. 177
Don Antonio de Córdoba y Aragón, clergue, fill del duc de Sogorb, de 13 anys, fa procura a Dionisio Lamas i altres per acceptar la coadjutoría de l’ardiaconat de Castro de 
la catedral de Córdoba, 31 octubre 1629. G-121 f. 183

Baldiri Vergonyós, ardiaca d’Empordà, fa procura per a plets a Roma a Antoni Bosch, prevere, 1 novembre 1629. G-121 f. 187
Pau Duran, clergue de Barcelona auditor de Rota, pren possessió del benefici de Sant Esteve de la Seu, 12 novembre 1629. G-121 f. 189
Execució de lletres papals que confereixen a Josep Sastre, sagristà de Sant Pere, la cellereria del monestir de Sant Pere de Rodes, vacant per òbit d’Esteve Palau, 23 
novembre 1629. G-121 f. 191

Pere Finot, monjo de Sant Martí del Canigó, fa procura a Antoni Bosch i Pere Joan Atxer per resignar a Roma la infermeria del monestir a fi d’acceptar l’abadía de Sant 
Pere de Camprodon, vacant per òbit de Jaume Busquets, 8 desembre 1629. G-121 f. 195

Publicació de la pròrroga del subsidi i excusat, 1 setembre 1629. G-121 f. 207
El bisbe, que té pensió de 200 ducats sobre la mitra de Cuenca i la cedí per sis anys a Catalina Manrique, neboda seva i filla del seu germà Antonio Manrique Maldonado 
en vista al matrimoni que havia de contreure amb Mateo Arias, fa procura al dit Mateo Arias per cobrar, 17 desembre 1629. G-121 f. 211

El mateix bisbe fa procura per a plets a José de Villaviciosa, relator de la Inquisició a la cort, 19 desembre 1629. G-121 f. 214
El mateix fa procura a Joan Sala, ardiaca de Tarragona, per al concili provincial, 22 gener 1630. G-121 f. 216
Jaume Burgués, canonge de la Seu, fa procura a Antoni Bosch i Joan Atxer per acceptar la cabiscolia mitjana de la Seu que ha de resignar Onofre Lavall, canonge d’Urgell, 
amb reserva de pensió de 60 lliures, 17 febrer 1630. G-121 f. 218

Els marmessors de Baldiri Mata, prevere, funden el benefici dels sants Joan Baptista i Baldiri a la capella de Sant Sebastià de les Preses, 21 febrer 1630. G-121 f. 221-225

Josep Font, prevere d’Olot, funda un personat a convertir en misses o causapia, a precisar en el futur, 19 febrer 1630. G-121 f. 230
El bisbe fa procura a Andrés Manrique per a plets a Roma, 1 maig 1628; altra procura a favor del mateix Andrés Manrique, clergue i doctor en drets, per a la visita ad 
limina, f 237; l’informe a presentar, f 240-241. G-121 f. 235

El bisbe fa procura a Mateo Pardo i altres de Madrid per concordar amb el Consejo de Cruzada, 8 maig 1828. G-121 f. 141
Miquel Corts, religiós mercedari de Barcelona, presenta Miquel Oliva, canonge de la col·legiata, per al benefici de Santa Maria dels Àngels de Sant Feliu de Girona, vacant 
per òbit de Guillem Fuster, 11 maig 1628. G-121 f. 243

Pere Codina pren possessió del benefici de Santa Maria dels Arcs de Santa Pau, 24 maig 1628. G-121 f. 244
Pere Quer pren possessió de la doma de l’Armentera, 30 maig 1628. G-121 f. 245
Execució de lletres papals que confereixen a Guerau Goy, prevere, el benefici de la confraria de Sant Joan de Salelles, 5 juny 1628; la possessió, f 250. G-121 f. 247

Antoni Masdemont, prevere, institueix un personat a convertir en aniversaris a celebrar a Camprodon, institució que és confirmada pel vicari general el 21 juny 1628. G-121 f. 251-257

Joan Pere Ferrer pren possessió del benefici de la Santa Creu de Sant Feliu de Girona, 17 juny 1628. G-121 f. 258
Execució de lletres papals que confereixen a Pau Tristany, monjo de Cuixà, l’obreria de Sant Pere de Rodes, vacant per promoció de Francesc Climent a la pabordia d’Àger 
del monestir de Ripoll, 3 juliol 1628. G-121 f. 261

El bisbe García Gil Manrique nomena vicari general Agustín López Fernández, doctor en drets, 7 agost 1628. G-121 f. 264
Pacià Càrcer, clergue de Barcelona, pren possessió de la doma de Madremanya, 23 agost 1628. G-121 f. 270



Nicolau Canet, rector d’Agullana, fa procura a Antoni Bosch per resignar a Roma amb reserva de pensió de 50 lliures, 21 agost 1628. G-121 f. 271
Ameri Arola fa procura semblant per acceptar imposició de pensió, 21 agost 1628. G-121 f. 273
Joan Pere Vernet, prevere d’Elna, funda un personat a convertir en missa setmanal a celebrar a Tuïr, del dit bisbat, 3 setembre 1628. G-121 f. 278
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Antoni d’Hostalric a Baldiri Vergonyós, ardiaca d’Empordà. G-121 f. 281
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de la Serreda de Vilobí a Joan Coll, clergue de Girona, 8 gener 1630; la possessió, f 4v. G-122 f. 1
Execució de lletres papals que confereixen a Joan Jocavell el benefici dels sants Julià i Basilissa de Vinçà (Elna), 8 març 1630. G-122 f. 8
Execució de lletres del nunci que confereixen a Joan Nadal, clergue, el benefici de Santa Maria de Borrassà; la possessió, f 15. G-122 f. 11
Execució de lletres papals que confereixen a Francesc Pasqual, clergue de Barcelona que es proposa de professar, l’almoineria del monestir d’Arles, resignada per Francesc 
Camps, abat de Serrateix, 3 maig 1630. G-122 f. 16

Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Taurinyà, de la jurisdicció de Cuixà, a Gabriel Prada. G-122 f. 20
Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de Santa Coloma de Matella a Salvi Roig, prevere, 30 juny 1630; la possessió, f 29. G-122 f. 26
Jaume Jaubert, beneficiat de Perpinyà, procurador de Vidal Morer, Esteve Macip i Pere Llosa, pagesos de Tuïr, institueix un personat a convertir en causapia a favor dels 
nois i noies descendents de dits Morer, Macip i Llosa, s.d. G-122 f. 33-38

Execució de lletres papals que concedeixen a Guerau Llorens pensió de 40 ducats sobre el benefici de Santa Margarida de la Seu que ha permutat amb Joan Migera, 29 
juliol 1630. G-122 f. 39

Execució de lletres del nunci que confereixen a Miquel Ginesta i Fuster, clergue, la clau de Celrà, 8 juliol 1630; la possessió, f 43. G-122 f. 41

Antic Puigdesàlit, prevere d’Olot, insttiueix un personat a convertir en causapia per dotar donzelles i estudiar nois descendents de Josep Puigdesàlit, 4 setembre 1630. G-122 f. 44-46

Els marmessors de Joan Bassegoda funden el benefici de Sant Joan a la parroquial de Cervià, 16 setembre 1630. G-122 f. 47-52

Enric d’Alemany d’Alemany, sagristà major de Vic, fa procura a Antoni Bosch per resignar a Roma el benefici dels sants Jordi i Dalmau de la Seu, 11 octubre 1630. G-122 f. 56

Joan Riembau, prevere de Girona, fa procura similar per consentir a la imposició de pensió de 30 lliures sobre el referit benefici, 11 octubre 1630. G-122 f. 59
Agustín López Fernández, vicari general fa procura a Juan de Ejea i altres, per a plets a Roma, 13 octubre 1630; altra procura del mateix, f 69v. G-122 f. 68
Lletres del cardenal Aldobrandini, cambrer de l’Església al bisbe, que, atès que la mitra té 1.400 ducats d’or de cambra d’ingressos i ha de satisfer 1.650 ducats de 
pensions, a raó de 28 ducats d’or cada 100 ducats corrents, disposa que no se li carreguin pensions noves, 19 agost 1628. G-122 f. 79

El bisbe fa procura a la seva neboda Catalina Manrique, 22 novembre 1630. G-122 f. 81
Execució de lletres papals que confereixen la sagristia del monestir de Sant Pere de Rodes, vacant per promoció de Josep Sastre a la cellereria, a Esteve Fàbrega, clergue 
de Girona que es proposa de professar, 7 desembre 1630. G-122 f. 86

Agustín López Fernández, vicari general fa procura a Antonio Maicas i altres de Saragossa per a afers beneficials, 8 desembre 1630. G-122 f. 90
El capítol de la Seu admet el mestre de capella a les distribucions quotidianes, 14 desembre 1630. G-122 f. 96
El bisbe fa procura a Pedro Jerónimo Martínez Rubio, canonge de Saragossa resident a Madrid, per a cobrar de la cambra papal, 1 gener 1631. G-122 f. 101
Rafael Sicars, rector de Palamós, fa procura a Antoni Bosch per resignar la rectoria amb reserva de pensió de 48 lliures, 15 gener 1631. G-122 f. 103
Francesc Casanovas i Perals, prevere, fa procura semblant per acceptar la imposició de pensió, 15 gener 1631. G-122 f. 105
Francesc Casanovas i Perals, dit, fa procura per resignar la sagristia d’Ordis, 18 gener 1631. G-122 f. 108
Agustín López Fernández vicari general fa procura a Pedro Jerónimo Martínez Rubio resident a la cort, per cobrar de la cambra papal, 25 gener 1631. G-122 f. 109
Agustín López Fernández, dit, fa procura a Mateo Pardo, servidor del cardenal de Albornoz, per a plets a Roma, 17 febrer 1631. G-122 f. 111
Agustín López, dit, fa procura a Diego Antonio Antin, de Saragossa, per a plets, 17 febrer 1631. G-122 f. 113
Els canonges de Vilabertran confereixen una canongia, vacant per òbit de Joan Torà, a Esteve Domingo, 23 gener 1631. G-122 f. 114
Sebastià Pla, rector de Granollers de Rocacorba, fa procura a Antoni Bosch per resignar a Roma, amb reserva de pensió de 17 ducats d’or de la cambra equivalents a 25 
lliures, 19 febrer 1631. G-122 f. 115

Antoni Joan Moner, prevere de Sant Privat de Bas, fa procura semblant per acceptar la pensió, 19 febrer 1631. G-122 f. 117



Agustín López Fernández vicari general fa procura a Pedro Jerónimo Martínez Rubio per prendre possessió d’una canongia de Saragossa, 21 febrer 1631. G-122 f. 120
Joan Vilar pren possessió d’una canongia de la Seu, com a coadjutor de Joan Gonfaus, 20 febrer 1631. G-122 f. 121

Execució de lletres papals que ordenen donar possessió a Vicenç Cases de l’almoineria de Sant Pere de Besalú, vacant per òbit de Quirze Berart, 6 març 1631. G-122 f. 125

Vicenç Rolf, fiscal de la cúria, fa procura a Pedro Jerónimo Martínez Rubio i altres residents a la cort, 8 març 1631. G-122 f. 128
Agustín López Fernández fa procura a Juan Crisóstomo de Ejea, resident a Saragossa, 5 març 1631. G-122 f. 130
Còpia de la butlla que confereix a García Gil Manrique la mitra de Girona. G-122 f. 132
Execució de lletres papals que confereixen la sagristia mitjana de la Seu a Joan Agustí Clapés, 11 febrer 1631; la possessió, f 140. G-122 f. 135
Execució de lletres papals que confereixen la cambreria de Santa Maria de Roses, vacant per òbit d’Antoni Blanquet, a Carles Desgüell. G-122 f. 143
Vicenç Rolf, fiscal de la cúria, fa procura a Diego Gavirondo, resident la cort, 10 abril 1631. G-122 f. 149
Ordinacions (TC) de la confraria de Sant Pere dels pescadors de Palafrugell, 30 abril 1631. G-122 f. 155-156
Execució de lletres papals que confereixen el priorat de Sant Corneli de Sant Privat de Bas, vacant per òbit de Cristòfol Mainer, a Gabriel Hortet, beneficiat de la Selva 
(Tarragona), 7 maig 1631. G-122 f. 163

Joan Ametller fa procura per a acceptar pensió a Roma sobre la rectoria d’Arbúcies, vacant per òbit de Nicolau Morer, a Mateo Pardo, 9 juny 1631. G-122 f. 168
Don Benet de Cartellà, ardiaca de Besalú, de 61 anys, fa procura a Francesc Frigola i de Llordat, per demanar a Roma Joan de Cartellà, clergue, com a coadjutor, 17 juny 
1631. G-122 f. 170

El mateix fa procura al mateix per demanar a Roma Joan de Cartellà com a coadjutor de la pabordia de Xungla de Sant Feliu de Girona, 20 juny 1631. G-122 f. 175
Don Hug de Cardona, prior de Palera, procurador de don Bernat de Cardona, confereix a Tomás de Lanuza i de Raset el benefici primer de Sant Dalmau de la Seu, 29 juny 
1631. G-122 f. 177

Rafael Noguer pren possessió de la canongia vella de la Seu, 3 juliol 1631. G-122 f. 180
Execució de lletres papals que confereixen a Jacint de Montclús l’hospitaleria de Sant Pere de Rodes, vacant per promoció de Jaume Dalmau a la prepositura de Sant Pau 
del Camp, 6 juliol 1631. G-122 f. 183

Els marmessors de Baldiri Mata, prevere de les Preses, consignen un censal al benefici dels sants Joan i Baldiri de la capella de Sant Sebastià del lloc, 18 juny 1631. G-122 f. 186

Antic Gispert, rector de Vilavenut, fa procura a Antoni Bosch per resignar el benefici de Sant Esteve d’Olot a favor de Pere Joan Albert, clergue resident a Roma, amb 
reserva de pensió de 18 lliures, 7 juliol 1631. G-122 f. 197

Francesc Sais, prevere de Vic, fa procura a Mateo Pardo per acceptar la rectoria d’Arenys de Munt, vacant per òbit de Jaume Vilar, amb imposició de pensió, 7 juliol 1631, i 
per resignar la de Navata, f 204. G-122 f. 201

Josep Noguer, clergue, fa procura semblant per acceptar la rectoria de Navata resignada per Francesc Sais amb imposició de pensió, 13 juliol 1631. G-122 f. 202v
Presentació de lletres papals a Ramon de Montpalau, sagristà de Cuixà, que li notifiquen reserva de pensió de 200 ducats de cambra, equivalents a 25 ducats de 12 reals 
cada un, a favor d’Hug de Cardona, prior de Palera, 2 agost 1631. G-122 f. 205

Rafael de Bell-lloc, de Girona, fa procura a Antoni Bosch per plets a Roma, 8 setembre 1631. G-122 f. 208
Josep de Gelpí, clergue de Barcelona, fa procura semblant, 8 setembre 1631. G-122 f. 209v
Rafael de Bell-lloc fa procura a Antoni Bosch, per renunciar el priorat de Meià, cas que es declari que no és monjo benedictí, 8 setembre 1631. G-122 f. 210
Execució de lletres papals que confereixen a Josep Reig el benefici de Sant Joan de la parroquial de Palamós, 19 agost 1631; la possessió, f 214. G-122 f. 211
El bisbe firma definició general de comptes al seu vicari general, Agustín López Fernández, des de 5 novembre 1630, per 2.733 lliures d’ingressos i 2.733 lliures de 
despeses, 31 agost 1631. G-123 f. 1-4

El bisbe aprova a Pedro Jerónimo Martínez Rubio i Antonio Martínez Rubio, marmessors de Juan José Martínez Rubio, inquisidor d’Aragó, els comptes de diners rebuts per 
aquest en nom del mateix bisbe, 29 setembre 1631. G-123 f. 5

Pere Coderch i Colom, canonge de la Seu, fa procura a Antoni Bosch i Pere Joan Atxer per obeir mandats de l’auditor papal, 10 octubre 1631. G-123 f. 6
El mateix fa procura als mateixos per a plets, 10 octubre 1631. G-123 f. 8
Miquel Port pren possessió de la rectoria de Sils, vacant per òbit de Bernat Caldes, 31 octubre 1631. G-123 f. 10



El bisbe dona possessió de l’abadia de Sant Feliu de Girona a Joan Escofet, clergue de Pontós, 24 octubre 1631. G-123 f. 11
Jeroni Çaconomina pren possessió d’una canongia de la Seu, que tenia en coadjutoria per Jaume Çaconomina, 2 novembre 1631. G-123 f. 14
Josep Gasset, clergue d’Esparraguera (Barcelona), fa procura a Joan Miquel, prevere de Girona, per resignar el benefici segon de Sant Llorenç de la Seu de Barcelona a 
favor de Pere Pau Colomer, prevere de Girona, amb reserva de pensió, 21 novembre 1631. G-123 f. 17

Segimon Costa, prevere de la Cot, fa procura a Joan Miquel, prevere, per acceptar la rectoria de la Cot amb reserva de pensió per a Pere Pau Colomer, 21 novembre 1631. G-123 f. 19

Pere Pau Colomer fa procura a Joan Miquel per resignar la rectoria de la Cot amb reserva de pensió de 16 lliures, 21 novembre 1631. G-123 f. 21
Execució de lletres papals que confereixen a Jaume Boixeda, prevere de Vic, la canongia vella de la Seu resignada per Rafael Noguer, 23 desembre 1631. G-123 f. 23
Rafaela Balle presenta Josep Balle, clergue fill seu, per al benefici de Santa Maria del claustre de la Seu fundat per Miquel Balle, de Santa Margarida del Mercadal i de Sant 
Miquel de Flaçà, vacants per òbit de Joan Piferrer, 7 gener 1632. G-123 f. 30

El bisbe fa procura a favor d’Andrés Manrique, clergue i doctor en drets, per a la visita ad limina, 30 desembre 1631, amb l’informe a presentar, f 58-59. G-123 f. 56-57
Andrés Manrique, dit, fa procura a Miguel González de la Camera i Miguel de la Parra, de Molina (Sigüenza), per cobrar, 4 gener 1632. G-123 f. 60
Francesc Sais pren possessió de la rectoria d’Arenys de Munt, vacant per òbit de Jaume Vilar, 5 gener 1632. G-123 f. 62
Jaume Burgués, canonge de la Seu, procurador de la cambra papal, pren possessió de la capellania de Maià, 7 febrer 1632. G-123 f. 64
Dispensa a favor de Francesc Codina, clergue, que havia estat fiscal reial a Girona, 25 febrer 1632. G-123 f. 65

Execució de lletres papals que confereixen a Benet Abrich, clergue i novici, la infermeria de Sant Pere de Besalú, vacant per òbit de Francesc Sala, 19 febrer 1631. G-123 f. 71

Miquel Bonacasa, clergue d’Elna, funda un personat a convertir en aniversaris a celebrar a la Torre, bisbat d’Elna, 6 març 1632. G-123 f. 82
Ordinacions (TC) de la comunitat de preveres de Blanes, 12 març1632. G-123 f. 88-91
Josep Vilar pren possessió de la rectoria de Navata, 15 març 1632. G-123 f. 92
Presentació de lletres de l’auditor papal a Rafael Figueres, rector del Mercadal, a instància de l’abat de Sant Pere de Galligants, 16 març 1632. G-123 f. 93
Francesc Climent, paborde d’Àger al monestir de Ripoll, abat electe de Sant Pere de Besalú, fa procura a Francesc Frigola i de Lordat per resignar a Roma, i per acceptar la 
imposició d’una pensió de 55 lliures a favor de Jacinto Saiz, dominic, sobre l’abadia, 2 abril 1632. G-123 f. 99

Execució de lletres papals que confereixen la doma de Celrà a Baldiri Puigmiquel, 16 abril 1632. G-123 f. 102
Francesc Alrà, clergue, pren possessió del benefici de Santa Maria de Vilobí, 17 abril 1632. G-123 f. 105
Els marmessors d’Antic Moragues, rector de Reminyó, funden un aniversari a Reminyó, 22 abril 1632. G-123 f. 106
Llorenç Fita, veler de Girona, procurador de la cambra papal, pren possessió en nom d’aquesta de la sagristia de Bàscara, 24 maig 1632. G-123 f. 109
Jaume Puig, prevere de Solsona, pren possessió de dos personats, 6 juny 1632. G-123 f. 112
Dispensa d’irregularitat a favor de Miquel Avinyó, per ús d’arma de foc, 3 juny 1632. G-123 f. 114
Execució de lletres papals que confereixen a Francesc Cases, clergue de Barcelona, el priorat de Bellcaire, 12 juliol 1632; la possessió, f 120v. G-123 f. 118
Dimes Bofill i Porcioles, prevere de Barcelona, procurador de Pere Antoni Boera, clergue de Cadaqués, substitueix en la procura Narcís Jeroni Puig, escrivà de la cúria, 27 
agost 1632. G-123 f. 125

Execució de lletres papals que confereixen a Pere Joan Ferrer, prevere, el benefici de la Santa Creu de Sant Feliu de Girona, 3 agost 1632; la possessió, f 128v. G-123 f. 126

Execució de lletres papals que confereixen a Salvador Ros, clergue, cambrer d’Ullà, una canongia de Sant Feliu de Girona. G-123 f. 130
Jeroni de Vilamala, patró del benefici de les Onze Mil verges de Figueres, vacant per òbit de Vicenç Quintana, fa procura a Baldiri Galí, clergue, per gestionar l’expedició de 
lletres papals, 7 setembre 1632. G-123 f. 132

Agustí López Fernández fa procura a Pedro Jerónimo Martínez Rubio, per cobrar de la cambra papal, 12 octubre 1632. G-123 f. 134
Execució de lletres papals que confereixen la cambreria de Sant Pere de Rodes, vacant per òbit de Josep Boquet, a Ignasi de Ripoll, monjo del mateix monestir, 15 octubre 
1632. G-123 f. 141



Joan Aldu, diaca i fiscal de la cúria, fa procura a Pedro Jerónimo Martínez Rubio, canonge de Saragossa, Baltasar Oliveres i Diego de Gavirondo, residents a la cort, 20 
octubre 1632. G-123 f. 144

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Benet de la Seu a Joan Francesch, clergue, 2 novembre 1632; la possessió, f 152v. G-123 f. 150
Francesc Balle, canonge de la Seu, fa procura a Joan Masó, abat de Jau o Clariana, per demanar com a coadjutor el seu nebot, Josep Balle, clergue, 19 novembre 1632; 
hom fé una altra procura semblant per a la pabordia de l’Almoina del Pa, f 156. G-123 f. 154

Josep Balle, clergue, fa procura al mateix per acceptar la coadjutoria, 29 novembre 1632. G-123 f. 158
Francesc Sala, senyor de la casa de Sala d’Arenys de Munt, funda el benefici del Roser a la seva parroquial, 1 gener 1632. G-123 f. 165-166
Pere Benet Marçal, prevere de Camprodon, obtentor de la doma simple de Sant Pere Pescador, fa procura a Pere Joan Atxer i Joan Miquel per resignar a favor de Damià 
Costa, amb reserva de pensió de 50 lliures, 31 gener 1633. G-123 f. 168

Damià Costa fa procura semblant per acceptar imposició de pensió, 31 gener 1633. G-123 f. 170
Execució de lletres del nunci que confereixen el diaconil de Sant Martí Vell a Josep Puig, prevere, 7 febrer 1633; la possessió, f 175. G-123 f. 172
Execució de lletres papals que confereixen la sagristia de Pineda, permutada amb Miquel Rabassa, a Joan Sàbat, 22 març 1633. G-123 f. 176

Miquel Rabassa, prevere, pren possessió del benefici dels sants Bartomeu i Elm de Sant Cebrià de Vallalta que ha permutat amb Joan Sàbat, 29 abril 1633. G-123 f. 179

Joan Vila, prevere d’Hostalric, funda un personat a aplicar al benefici de Santa Maria del Sepulcre, de la Bisbal, 10 maig 1633. G-123 f. 181-187
Execució de lletres del nunci que confereixen el priorat de Panissars a Josep Noguer, 13 maig 1633; la possessió, f 190v. G-123 f. 188
Melcior Montfort pren possessió del priorat d’Ullà, 15 maig 1633. G-123 f. 192
Agustín López Fernández, fa procura a Jerónimo López Chalez, vicari perpetu de Miedez, de la comunitat de Calatayud, 18 maig 1633. G-123 f. 209
Execució de lletres papals que confereixen en comanda el priorat de Santa Maria de Finestres, resignat per Pau Duran, a Pere Joan Plaja, clergue de Vic, 30 maig 1633; la 
possessió, f 215v. G-123 f. 212

Esteve Garau, prevere, pren possessió del benefici de Sant Andreu, de la paroquial de Sant Andreu de Terri, 29 abril 1633. G-124 f. 1

El capítol de Vilabertran, cabreva al bisbe el delme de Vilartolí, a Sant Climent Sasebes, comprat a Antoni Pellisser, i l’amortitza a 30 sous anuals de cens, 17 juny 1633. G-124 f. 3

Joan Torèn, diaca d’Elna, funda un personat a convertir en causapia a favor de nois i noies descendents de Jaume Toren, estanyer de Perpinyà. G-124 f. 6-8
Rafael Castelló, prevere de la Bisbal, commuta dos personats que havia fundat destinats a causapia a favor dels descendents de Dalmau Castelló, notari de la Bisbal, en 
una missa d’estaca a celebrar a la Bisbal, 17 juny 1633. G-124 f. 9

Pere Guardiola, clergue, obtentor del benefici de Sant Joan de la Seu, fa procura a Onofre Rosselló, Jacint Mesades i Josep Sanou, clergues residents a Roma, per permutar 
amb Pere Pau Sanou, clergue de Vic, amb reserva de pensió de 40 lliures, 25 agost 1633. G-124 f. 13

Pere Pau Sanou, clergue de Vic, obtentor del benefici de Sant Honorat de la Seu, fa procura semblant per acceptar pensió sobre l’anterior benefici, 25 agost 1633. G-124 f. 15v

Execució de lletres papals que confereixen en comanda el priorat de Sant Tomàs d’Amer a Joan Serracanta, 16 setembre 1633; la possessió, f 21v. G-124 f. 18

Jeroni Çaconomina, veí de Girona i cavaller de Loreto, fa procura a Jaume Pijoan, prevere resident a Roma, per a afers del títol de cavaller, 20 setembre 1633. G-124 f. 28

Onofre Bausili, clergue, de Girona, pren possessió del benefici de Santa Maria de Castelló fundat per Bernat Llobet, 11 novembre 1633. G-124 f. 30
Bartomeu Solers, pagès d’Eus, bisbat d’Elna, funda un personat a convertir en causapia a favor de nois i noies descendents seus, 19 desembre 1633. G-124 f. 31-33
Els marmessors de Rafael Bernó, domer de Fornells a Besalú, fan procura a Pere Joan Atxer i Joan Miquel, residents a Roma, per a plets, 26 gener 1634. G-124 f. 49

Francesc Vilella, canonge de la Seu, fa procura a Antoni Bosch, prevere d’Urgell resident a Roma, per demanar Martí Rich com a coadjutor, 3 febrer 1634. G-124 f. 42

Martí Rich, prevere, fa procura semblant per acceptar l’anterior coadjutoría, 3 febrer 1634. G-124 f. 43v
Martí Rich, dit, fa procura a Antoni Bosch, dit, per resignar la sagristia de Calonge amb reserva de pensió de 85 lliures, 9 febrer 1634. G-124 f. 45
Joan Font, obtentor d’un personat, fa procura a Antoni Bosch per acceptar imposició de pensió sobre la rectoria de Calonge, 9 febrer 1634. G-124 f. 47



Execució de lletres papals que confereixen el benefici dels sants Bernat i Marta de la Seu a Martí de Lane, clergue de Barcelona, 4 març 1634; la possessió, f 55. G-124 f. 52

Josep de Barutell fa procura a Pere Joan Albert, ardiaca de Besalú i Joan Masó, abat de Jau residents a Roma per resignar una canongia de Solsona amb reserva de pensió 
de 80 lliures, 30 gener 1634. G-124 f. 58

Sebastià Bover, prevere, funda el benefici del Roser a Llorà, 5 març 1634. G-124 f. 60v
Marianna Civera i Carol, esposa de Jeroni Codina, de Girona, consenteix a la resignació del benefici de Sant Agustí tercer de Sant Feliu de Girona per part de Joan 
Francesch, 12 març 1634. G-124 f. 70

Josep Puig, domer de la Pera, fa procura a Juan Garcia Manrique, clergue resident a Roma, 27 abril 1634. G-124 f. 71

Execució de lletres papals que ordenen donar possessió del benefici dels sants Martí i Francesc de la Seu a Joan Tristany, clergue, 31 maig 1634; la possessió, f 76. G-124 f. 73

Joan Baptista Chiavari, ardiaca de Gènova, pren possessió del benefici de Santa Caterina de la Seu, 27 setembre 1634. G-124 f. 85

Rafael Castelló, prevere, fa procura a Antoni Bosch per resignar el benefici dels sants Antoni i Llorenç de la Bisbal que ha obtingut per lletres papals, 28 setembre 1634. G-124 f. 86

Antoni Busquets pren possessió de la rectoria de Vilacolum, vacant per òbit d’Antoni Marisch, 13 juny 1634. G-124 f. 87 i 93
Benet Abrich, clergue, professa com a monjo benedictí i pren possessió de la infermeria de Sant Pere de Besalú, 15 juny 1634. G-124 f. 91
Execució de lletres papals que confereixen la infermeria de Sant Pere de Rodes a Miquel Pinyol, monjo d’Amer, 24 juliol 1634. G-124 f. 94
Miquel Carreras pren possessió del benefici de Sant Agustí de Sant Feliu de Girona, resignat per Joan Francesch, 18 juliol 1634. G-124 f. 97

Concòrdia (TC) entre el bisbe i el capítol de la Seu sobre la paga d’una dècima de 6.000 ducats concedida al rei per a les guerres d’Alemanya, 14 agost 1634. G-124 f. 102-105

Execució de lletres papals que confereixen una canongia de Torrelles (Elna), a Julià Roca, clergue, 21 juliol 1634. G-124 f. 106
Ordinacions (TC) de la confraria del Roser de Salt, 14 agost 1634. G-124 f. 109-110
Antic Recasens, beneficiat de la Seu, fa procura a Pere Joan Atxer per resignar a Roma el benefici de Santa Caterina de la Seu amb reserva de pensió de 33 ducats d’or de 
cambra equivalents a 50 lliures a favor de Llorenç Blay i Recasens, 13 setembre 1634. G-124 f. 116

Nicolau Ferrer, clergue, fa procura a Joan Miquel, prevere, per a plets a Roma, 4 setembre 1636. G-124 f. 118
Salvi Codonyer, rector de Torrent, funda un personat a convertir en causapia a favor de nois i noies de casa Codonyer de Vidreres, 5 octubre 1634. G-124 f. 120-122
Miquel Font, domer de Vidreres, funda un personat a convertir en benefici de Sant Miquel al Mercadal de Girona, 5 octubre 1634. G-124 f. 123-127
Execució de lletres papals monitòries, emanades a instància de Pere Torrobia, beneficiat de Barcelona, que requereixen Anna Ferrer i Bescanó a donar el seu 
consentiment a la permuta del benefici de Sant Miquel i Bàrbara de la capella de Sant Benet de la Seu, 27 febrer 1635. G-124 f. 130

El bisbe Gregorio Parcero fa procura a Ramon de Montpalau, monjo de Ripoll, per rebre comptes de la sots-col·lectoria de la cambra papal a Ripoll, 5 desembre 1636. G-124 f. 131

Joan Fort, sagristà de Sant Andreu de Bages (Elna), nomenat per a la rectoria de Sant Miquel de Fluvià, vacant per òbit de Francesc Canyelles fa procura a Gonzalo Blanco 
de Castro per resignar a Roma, 21 abril 1635. G-124 f. 132

Joan Baptista Jordà, clergue, infermer de Santa Maria de Lladó, fa procura a Joan Miquel, canonge d’Elna, per a plets a Roma, 4 maig 1637. G-124 f. 133
Joan Agustí Clapés fa procura a Joan Masó per aconseguir l’adjudicació de la sagristia segona de la Seu, 8 abril 1635. G-124 f. 135

Joan Brugada, rector de Fitor, fa procura a Gonzalo Blanco de Castro per resignar i obtentir la rectoria de la Sala, vacant per òbit d’Antoni Pou, 26 abril 1635. G-124 f. 136

Joan Pujol, prevere, fa procura a Joan Miquel i Pere Joan Atxer per a plets a Roma, 30 abril 1635. G-124 f. 138
Dispensa a favor de Miquel Mas, clergue d’Elna, fill de prevere i casada, 1 juny 1635. G-124 f. 140
Andreu Masó, rector de Sant Mori, fa procura a Pere Joan Albert, ardiaca de Besalú, per resignar amb reserva de pensió de 40 ducats equivalents a 60 lliures, 25 juny 
1637. G-124 f. 142

Antoni Julià, prevere, fa procura a Pere Joan Albert per acceptar pensió sobre la rectoria de Sant Mori, 5 juliol 1637. G-124 f. 155
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Sulpici de Bulaternera (Elna) a Pere Reig, prevere, 25 juliol 1637. G-124 f. 158



El bisbe fa procura a Gonzalo Blanco de Castro per pagar a la cambra papal 39 florins per a l’expedició de les butlles del bisbat i acceptar pensió de 353 escuts sobre la 
mitra a favor de Fernando de Borja, 7 agost 1635. G-124 f. 162

Buenaventura Parcero de Bazán, clergue de Tuy, fa procura a Gonzalo Blanco de Castro per permutar a Roma un benefici de San Juan de Dorron amb l’ardiaconat de 
Cerbera de la Seu de Tuy, 15 agost 1635. G-124 f. 164

Execució de lletres papals que confereixen a Salvador Vives, clergue que es proposa de professar, la sagristia del monestir d’Amer, vacant per promoció de Miquel Pinyol a 
la infermeria de Sant Pere de Rodes, 20 agost 1635. G-124 f. 180

Pere Antoni Boera, prevere, fa procura a Joan Miquel per permutar a Roma el benefici diaconil de Sant Iscle d’Empordà, 23 agost 1635. G-124 f. 184
Francesc Alzina, canonge de la Seu, fa procura a Joan Miquel per a plets a Roma, 4 setembre 1635. G-124 f. 185
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Julià de Vinçà (Elna) a Jaume Garbí, clergue d’Elna, 5 setembre 1635. G-124 f. 187
Còpia “vidimus” de la butlla de promoció de Gregorio Parcero al bisbat de Girona. G-124 f. 190-191
Magí Puig i Pujol fa procura a Joan Masó, abat de Jau, per acceptar la rectoria de Sant Iscle de Vallalta i Canet de Mar, vacant per òbit de Rafael Queralt, amb reserva de 
pensió, 16 octubre 1634; nova procura per prometre pagar la pensió, f 198. G-124 f. 192

Execució de lletres del nunci Campeggi que confereixen el benefici de Santa Maria de Sant Daniel a Onofre Bausili, 11 novembre 1636; la possessió, f 197. G-124 f. 194

Joan Boscà, mercader de Vinçà, bisbat d’Elna, funda un personat a convertir en causapia a favor de nois i noies descendents seus (document parcialment transcrit). G-124 f. 215

El bisbe fa procura a Miquel Sala, canonge de Tarragona, per al concili provincial, 29 desembre 1635. G-125 f. 1
Execució de lletres papals que confereixen la sagristia del monestir de Breda, vacant per promoció de Pere a abat de Galligants, a Agustí Cortel, cambrer del mateix 
monestir, 11 gener 1636. G-125 f. 3

Antoni Hospital, propietari del mas Hospital i la casa de Maians de Maià, fa procura a Pere Güell, notari de València, per presentar per al benefici de Sant Miquel i tota la 
naturalesa angèlica de la capella de les Ànimes del Purgatori de l’església de Sant Martí de València, 12 febrer 1636. G-125 f. 7

Execució de lletres papals que confereixen la cambreria de Breda a Ramon Mas, monjo del mateix monestir, 26 març 1636. G-125 f. 13
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Joan de Perpinyà a Rafael Anglada, prevere, 31 març 1636. G-125 f. 16
Francesc Teixidor, prevere i rector de Sant Feliu de Buixalleu, funda el benefici de Santa Maria de l’altar major de Sant Vicenç de Besalú, dotat amb 100 lliures, 3 abril 
1636; per ingressar a la comunitat de preveres pagà 500 lliures, f 29. G-125 f. 25- 26

Joan Serracanter, canonge de Santa Anna de Barcelona, fa procura a Joan Masó, abat de Jau, per deixar el priorat de Sant Tomàs d’Amer amb reserva de pensió de 60 
lliures a Francesc Sais, rector d’Arenys de Munt, 27 abril 1636. G-125 f. 37

Jaume Carreu, prevere d’Urgell, pren possessió del priorat d’Ullà, 18 juny 1636. G-125 f. 39
Pere Golobardes, clergue, pren possessió de la capellania de Santa Llogaia d’Àlguema, 8 juliol 1636. G-125 f. 43
El bisbe, com a comissari del Breu, insta el concili provincial que demani al papa la supressió del mateix tribunal, 26 juny 1636. G-125 f. 50-54
Execució de lletres papals que confereixen el priorat de Sant Tomàs d’Amer a Francesc Sais, rector d’Arenys de Munt, 30 agost 1636; la possessió, f 64. G-125 f. 60
El bisbe accedeix a la petició dels veïns de Crespià, de no haver d’anar a Bàscara o a la Bisbal per a actes de justícia, 27 novembre 1636. G-125 f. 66-67

Lletres executòries a favor de l’abat de Sant Feliu de Guíxols i contra els jurats i pescadors del lloc, per obligar-los a reparar l’església parroquial, 27 abril 1637. G-125 f. 72-83

Execució de lletres papals que ordenen donar possessió a Martí Rich, canonge de la Seu, del benefici de Sant Brauget de Monells, 24 gener 1637; la possessió, f 90. G-125 f. 87

Francesc Ruiz, clergue, insta la col·lació del benefici de Sant Miquel de la Bisbal, vacant per òbit de Joan Comas, a presentació de Leonor d’Agullana, 10 febrer 1637. G-125 f. 91

Execució de lletres papals que confereixen la infermeria del monestir de Banyoles, permutada per Benet de Barutell i Puigmarí, a Marc de Ricart i de Cardona, monjo de 
Roses, 1 maig 1637. G-125 f. 98

El bisbe fa procura a Gonzalo Blanco de Castro per a plets a Roma, 25 abril 1637. G-125 f. 101
Execució de lletres papals que confereixen la cambreria del monestir de Roses a Benet de Barutell i Puigmarí, 4 maig 1637. G-125 f. 108



El bisbe, amb consentiment de Jaume Pla i Narcís Frigola, canonge de la Seu, fa procura a Gonzalo Blanco de Castro per a afers del seminari a Roma, 21 juny 1637; altra 
procura anàloga, f 115; els canonges procuradors del seminari feren també procura per Roma, f 117. G-125 f. 113

Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de Santa Maria de Lloret a Francesc Oliveres, 10 juliol 1637; la possessió, f 127v. G-125 f. 124
Execució de lletres papals que ordenen donar possessió del benefici de Santa Maria de Gràcia de Sant Feliu de Girona a Joan Carpenter, clergue, 21 desembre 1637; la 
possessió, f 136. G-125 f. 134

Miquel Vendrell, prevere i doctor en teologia de Canet, funda el benefici de Sant Miquel i Sant Antoni a Canet de Mar, dotat amb 200 lliures, 12 febrer 1638; per ingressar 
a la comunitat donà 105 lliures destinades a aniversaris, f 142v. G-125 f. 139-142

Dispensa matrimonial a favor de don Juan Sanz de Latrás, comte d’Atarés, i donya Magdalena d’Agullana, 4 agost 1637. G-125 f. 154

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Maria i Anna de Fortià a Narcís Frigola, canonge de la Seu, 29 agost 1637; la possessió, f 161. G-125 f. 158

Martirià Cendra, sagristà de Viladesens, dota amb 40 sous anuals l’ensenyament de catecisme a Cervià, funda sufragis i dota un infant que toqui amb la campaneta pel 
carrer l’oració pels difunts amb altres 40 sous, 4 agost 1637. G-125 f. 165

Butlla papal que confereix la rectoria de la Pinya i els Balbs, resignada per Rafael Joan Compte, a Esteve Llagostera, amb reserva de pensió de 75 ducats d’or a dit Rafael. G-125 f. 169v

El bisbe nomena Maties Amell, canonge de Barcelona, vicari general per a les causes d’inquisició, 31 octubre 1637. G-125 f. 175
Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de Santa Maria de Sant Daniel a Francesc Lloses, 4 novembre 1637; la possessió, f 179. G-125 f. 176
Lletres compulsòries en causa matrimonial entre Caterina Trasserra i Segimon Callís, 19 novembre 1637. G-125 f. 180
Execució de lletres papals que confereixen la infermeria del monestir de Breda, vacant per òbit de Llàtzer Ferrer, a Miquel Anglasell, 5 desembre 1637. G-125 f. 181
Concòrdia (TC) entre l’abat de Banyoles i els curats de Santa Maria dels Turers, que han de tenir tancat els vuit dies de festes anyals, sobre l’obligació d’aquests d’anar a 
confessar al monestir, i sobre la facultat del monestir d’enterrar i batejar, 4 gener 1638; la confirmació, f 132-134. G-126 f. 1-4

Execució de lletres papals que ordenen donar possessió de la rectoria de Sant Mori, resignada per Andreu Masó, a Antoni Julià, 26 desembre 1637; la possessió, f 8. G-126 f. 5

Execució de lletres papals que confereixen la cambreria del monestir de Banyoles, permutada per Joan Busquets, a Macià Cella i de Canet, monjo de Sant Pere de 
Galligants, 7 febrer 1638. G-126 f. 9

Gregori Massegur, rector d’Ermedàs i Vila-joan, fa procura a Gonzalo Blanco de Castro per resignar en vista a prendre possessió de la sagristia de Medinyà, vacant per òbit 
de Miquel Pla, 8 febrer 1638. G-126 f. 12

El bisbe fa procura a Juan Bautista López, vicari general de Barcelona, per assistir els inquisidors, 18 febrer 1638. G-126 f. 14

Narcís Cassart fa procura a Jaume Pijoan per resignar a Roma la doma major de Vidreres a favor de Jaume Albanell, amb reserva de 80 lliures de pensió, 6 març 1638. G-126 f. 15

Jaume Albanell, prevere de Vidreres, fa procura per acceptar l’anterior pensió, 6 març 1638. G-126 f. 17

Execució de lletres papals que confereixen a Tomàs Alegre, monjo de Sant Pere de Besalú, la sagristia del monestir de Sant Pere de Galligants, 26 març 1638. G-126 f. 20

Els cònsols de Peralada funden un benefici de mestre de cant amb dos escolans a la seva parroquial, 12 març 1638. G-126 f. 24-28
El bisbe uneix al benefici anterior els beneficis de Sant Jaume i de Sant Francesc de la mateixa església, 15 març 1638. G-126 f. 29
Francesc Teixidor, rector de Sant Feliu de Buixalleu, funda una plaça de col·legial al seminari, dotada amb 1.000 lliures, 19 febrer 1638. G-126 f. 33-35
Joan Maig, mercader de Lloret, funda dos beneficis, a invocació respectivament de Santa Maria i Sant Vicenç, a la seva parroquial, 20 abril 1638. G-126 f. 36-40 i 72-77
Baldiri Sadurní Ferrer fa procura a Francesc Frigola i de Llordat i Antoni Bosch per resignar a Roma la rectoria d’Hortsavinyà, 17 juliol 1638. G-126 f. 41
Jacint Vilaplana, prevere de Barcelona, fa semblant procura per acceptar la rectoria d’Hortsavinyà amb imposició de pensió de 40 ducats de cambra a favor de Tomás de 
Lanuza i de Raset, clergue de Girona, 17 juliol 1638. G-126 f. 43v

Tomás de Lanuza i de Raset, clergue de Girona, fa procura a Francesc Frigola i de Llordat per resignar el benefici dels sants Dalmau i Jordi de la Seu amb reserva de pensió, 
11 juliol 1638. G-126 f. 45

Fra Francesc de Valcárcel, monjo benedictí i secretari del bisbe Parcero, atès que Amador Bramon, rector de Vilamalla, ha mort intestat, funda misses d’estaca a Vilamalla 
amb l’herència del mateix, que de dret pertany al bisbe, 21 juliol 1638. G-126 f. 47



Execució de lletres papals que confereixen a Jaume Climent, clergue que es proposa de professar a Sant Pere de Rodes, l’almoineria d’aquest monestir, vacant per 
promoció de Josep Sastre a la cambreria de Colera, 28 juliol 1638. G-126 f. 53

Execució de lletres papals que confereixen a Jeroni de Raset i de Trullàs la cabiscolia de Sant Esteve de Banyoles, vacant per òbit de Fernando de Rebolledo, 15 juliol 1638. G-126 f. 67

Buenaventura de Parcero y de Bazán, clergue de Tuy, fa procura a Antonio Parcero de Castro, oncle seu, per acceptar la coadjutoria del degà de la catedral de Tuy, 7 juny 
1638. G-126 f. 86

Execució de lletres del nunci que ordenen donar possessió de la clau de Santa Coloma de Farners a Josep Llorà, 16 juny 1638; la possessió, f 90. G-126 f. 88
El marmessor de Joan Baptista Bohino, mercader de Girona, funda una missa d’estaca a la Seu, 6 juliol 1638. G-126 f. 91 i 98
El bisbe fa procura a Pedro Maria Vivaldi, resident a Madrid, per a plets, 18 agost 1638. G-126 f. 100
Informe per a la visita ad limina, que ha de presentar Antonio de Solanes, franciscà, 17 agost 1638. G-126 f. 102- 103
Josep Broquetes, prevere de Barcelona, pren possessió de la canongia de la Seu vacant per òbit de Julià Pellisser, 18 agost 1638. G-126 f. 109

Execució de lletres papals que confereixen el priorat de Santa Maria del Camp de Garriguella a Tomàs Alegre, monjo de Sant Pere de Galligants, 13 setembre 1638. G-126 f. 112

Narcís Cassart pren possessió del personat fundat per Jaume Albanell a la capella dels Dolors de Vidreres, 5 octubre 1638. G-126 f. 117
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de el benefici dels sants Dalmau i Jordi de la Seu resignat per Tomás de Lanuza i Raset a Baldiri Sadurní Ferrer, 18 
febrer 1639; la possessió, f 128. G-126 f. 121

Execució de lletres papals que confereixen a fra Benet Abric, infermer de Sant Pere de Besalú, la sagristia d’aquest monestir, vacant per òbit de Joan Cases, 19 gener 1639. G-126 f. 125

Vicenç Preixens pren possessió del benefici de les Onze Mil verges de la Seu, 11 març 1639. G-126 f. 130
Execució de lletres papals que confereixen la cellereria de Sant Pere de Rodes, permutada per Josep Sastre, a Jeroni Climent, 1639. G-126 f. 135
Bartomeu Prats, prevere d’Elna, fa procura a Gonzalo Blanco de Castro per acceptar la rectoria de Sant Miquel i Sant Martí de Campmajor, vacant per òbit d’Agustí 
Cubells, amb reserva de pensió, 3 juny 1639. G-126 f. 139

Execució de lletres papals que confereixen a Esteve Masbernat, prevere que es proposa de professar, la infermeria de Sant Pere de Besalú, resignada per l’abat Benet, 2 
agost 1639. G-126 f. 141

Pere Roca fa procura a Gonzalo Blanco de Castro per resignar a Roma la rectoria de Setcases a fi d’obtenir la doma de Llanars vacant per òbit de Josep Barceló, 13 agost 
1639. G-126 f. 145

Joan Vives, prevere, insta la col·lació del benefici de Santa Magdalena d’Hortsavinyà, vacant per òbit de Bernat Pigem, canonge de Sant Feliu de Girona, a presentació 
d’Antoni Montsant, pagès de Sant Cebrià de Vallalta, 13 agost 1639. G-126 f. 146

Rafael Pigem, canonge de Sant Feliu de Girona de 73 anys, fa procura a Jaume Pijoan per demanar a Roma Joan Vilar, com a coadjutor, 20 setembre 1639. G-126 f. 148

Joan Vilar fa procura semblant per acceptar, 20 setembre 1639. G-126 f. 150
Execució de lletres papals que confereixen a Francesc Garau, monjo d’Arles, la coadjutoria de Pere Nebot, prior de monestir de Cuixà, 19 octubre 1639. G-126 f. 151
Execució de lletres papals que confereixen l’almoineria de Sant Pere de Rodes a Joan Garriga, monjo del mateix monestir, 14 octubre 1639. G-126 f. 160
Pere Trias, canonge de la Seu, fa procura a Antoni Bosch per demanar a Roma Jaume Burgués, clergue, com a coadjutor, 29 gener 1640. G-126 f. 191
Jaume Burgués, clergue, fa procura semblant per acceptar l’anterior coadjutoria, 11 febrer 1640. G-126 f. 193
Jacint Vilar, prevere obtentor d’un personat, fa procura a Joan Homs per permutar-lo a Roma, amb Josep Riera, sagristà segon de la Seu, 19 febrer 1640. G-126 f. 195
Josep Riera, sagristà segon de la Seu, fa semblant procura per a la permuta anterior, 20 febrer 1640. G-126 f. 196v
El bisbe declara en forma de sentència arbitral la participació dels pobles de Parlavà i Ultramort en les talles imposades a Rupià, 6 març 1640. G-126 f. 206-207
Execució de lletres papals que confereixen a Manuel Darguines la infermeria del monestir d’Amer, vacant per òbit de Jaume Peller (sic), 13 març 1640. G-126 f. 208
El bisbe fa procura a Onofre Ciurana, canonge de la Seu, per al concili provincial, 9 maig 1640. G-126 f. 211
Baldiri Perpinyà, rector d’Orfes, fa procura a Jaume Pijoan per a plets a Roma, 21 febrer 1461. G-126 f. 221



Joan Martinyó, vicari perpetu de Ridaura i Sant Andreu del Coll, fa procura a Antoni Bosch, prevere de Girona i Josep Ninot, clergue de Barcelona, per resignar a Roma 
amb reserva de pensió de 50 lliures, 30 juliol 1641. G-126 f. 223

Domènec Jonquer fa procura semblant per acceptar la reserva de pensió, 30 juliol 1641. G-126 f. 225v
El bisbe nomena vicari general per a afers d’inquisició Jaume Pla, canonge de Barcelona, 1 octubre 1641. G-126 f. 234
Francesc Codina, prevere, obtentor del benefici de Sant Miquel i el Roser de la Bisbal, fa procura a Montserrat Serrarica, canonge de Vic, i Joan Oms, prevere de Girona, 
per resignar a Roma amb reserva de pensió de 120 lliures, 2 octubre 1641. G-126 f. 235

Francesc Prats, clergue, fa procura semblant per acceptar l’anterior pensió, 8 octubre 1641. G-126 f. 237v
Antoni Jordana, prevere, permuta els beneficis de Sant Narcís tercer de Sant Feliu de Girona i de Sant Pere de Corçà amb Joan Vives, obtentor del benefici quart de Sant 
Narcís de Sant Feliu de Girona i del de Santa Magdalena d’Hortsavinyà, 5 novembre 1641. G-126 f. 241

Agustí Sala pren possessió de la rectoria de Riudarenes, 17 novembre 1641. G-126 f. 243
Josep Ninot, clergue de Vic resident a Roma, pren possessió del priorat de Finestres, 5 gener 1643. G-127 f. 1
Execució de lletres papals que confereixen la sagristia del monestir de Camprodon, resignada per Narcís de Llupià, a Josep Cerdà, prevere de Camprodon que es proposa 
de professar, 22 gener 1643. G-127 f. 3

Pere Antoni Boera, canonge de Santa Maria de Besalú, fa procura a Plácido Suárez de Zúñiga i Josep Ninot, canonge de Barcelona, per acceptar la rectoria de Cadaqués 
que es proposa de resignar Francesc Torras, amb reserva de 150 lliures de pensió, 8 febrer 1643. G-127 f. 6

Sebastià Trèmols, clergue, fa procura semblant per permutar un personat amb l’anterior canongia de Santa Maria de Besalú, 8 febrer 1643. G-127 f. 8
Francesc Torras fa procura semblant per resignar la rectoria de Cadaqués amb reserva de 150 lliures de pensió, 8 febrer 1643. G-127 f. 9
Francesc d’Aimeric i Francesc Pijoan, vicaris generals, fan procura a Antoni Bosch per a plets a Roma, 6 març 1643. G-127 f. 11
Bernat Bertran, clergue de la Pera resident a Roma, pren possessió del benefici de Santa Maria de Palom de Lloret, 28 març 1643. G-127 f. 13
Joan Caixa, canonge de la Seu, procurador de la cambra papal, pren possessió del benefici de Santa Caterina de la Seu, 10 març 1643. G-127 f. 14
Pere Joan Coderch, clergue, fa procura per deixar en virtut de sentència el benefici de la Trinitat de Canet, 17 abril 1643. G-127 f. 17
Els marmessors de Joan Mata, prevere, funden el benefici de l’Àngel Custodi a les Preses, 18 abril 1643. G-127 f. 20-24
Els marmessors de Joan Iglesias, rector de Jafre, funden el benefici dels sants Joan i Bernat a la parroquial de Crespià, 13 abril 1643. G-127 f. 25
Joan Vilar pren possessió del benefici sots-diaconil de Sant Feliu de Girona, 10 juny 1643. G-127 f. 49
Francesc Blanquer, prevere, fa procura a Antoni Bosch per a plets a Roma, 20 juny 1643. G-127 f. 51
Execució de lletres papals que confereixen la sagristia del monestir de Sant Miquel de Cruïlles, vacant per òbit de Salvi Massanet, a Miquel Metge, monjo del mateix, 10 
agost 1643; la possessió, f 55v. G-127 f. 53

Execució de lletres papals que confereixen a Joan de Creixell, beneficiat de Sant Feliu de Girona i rector estat de Sort (Urgell), pensió de 130 lliures sobre la referida 
rectoria, 17 agost 1643. G-127 f. 57

Gaspar Taverner, capellà major de Sant Feliu de Girona, fa procura a Antoni Bosch per a plets a Roma, 24 setembre 1643. G-127 f. 62
Francesc Blanquer, prevere, fa procura a Antoni Ros, clergue resident a Roma, per a plets, 30 setembre 1643. G-127 f. 64
Provisió de la rectoria de Breda, vacant per òbit de Francesc Costa, a favor de Baldiri Subirà, després de concurs, 2 octubre 1643. G-127 f. 66
Francesc Pijoan, canonge de la Seu, fa procura a Antoni Bosch per a plets a Roma, 7 octubre 1643. G-127 f. 68
Bartomeu Torres, rector de Santa Eugènia de Ter, fa procura a Francesc Frigola per resignar a Roma amb reserva de 30 lliures, 14 octubre 1643. G-127 f. 70
Francesc Feliu fa procura semblant per acceptar la imposició de la pensió anterior, 14 octubre 1643. G-127 f. 72

Rafael Serra, prevere de Girona, presenta lletres papals que li confereixen el benefici de Sant Feliu de Girona vacant per òbit de Rafael Cruanyes, 26 novembre 1643. G-127 f. 101

Execució de lletres papals que confereixen a Francesc Andreu, clergue de Girona, els beneficis de la mongia d’Ullà, el de Castelló de Farfanya i el de Sant Joan de Lleida, 29 
novembre 1643. G-127 f. 104

Jaume Boixeda, canonge de la Seu, pren possessió del benefici dels sants Julià i Basilissa de la Seu, 8 gener 1644. G-127 f. 115
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Maria de Vinçà (Elna) a Miquel Camps, prevere, 7 març 1644. G-127 f. 117



Jeroni Llopart, prior d’Ullà, pren possessió del benefici de la Seu vacant per òbit de Josep Jover, 9 març 1644. G-127 f. 120

Execució de lletres papals que confereixen a Rafael Pastor, clergue d’Elna, el benefici de la Real de Perpinyà vacant per òbit de Jaume Oriol, 18 abril 1644. G-127 f. 121

Concòrdia (TC) entre els jurats de Figueres i la comunitat de preveres, sobre el capellà obrer i la celebració dels cultes, 17abril 1643. G-127 f. 126-133
Execució de lletres papals que confereixen una canongia de la Real de Perpinyà a Bartomeu Servat, prevere de Barcelona, 6 juny 1644. G-127 f. 152
Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Vilallonga (Elna) a Jaume Oveller, prevere d’Elna, 22 juny 1644. G-127 f. 156
Execució de lletres papals que confereixen la coadjutoria del priorat major de la col·legiata de Cornellà (Elna) a Francesc Pastor, clergue, 14 juny 1644. G-127 f. 167
Francesc Riera, prior de Lladó, jura fidelitat a la Santa seu, 28 juliol 1644. G-127 f. 177
Lletres papals que dispensen el bisbe Parcero de la residència, 6 gener 1645. G-127 f. 194

Jaume Pijoan, canonge de la Seu, fa procura a Josep Claresvalls, prior de Santa Anna de Barcelona, per resignar a Roma el priorat de l’Om, 27 maig 1645. G-127 f. 196

Execució de lletres papals que confereixen a Josep Abrich, clergue de Girona, la rectoria d’Oleta (Conflent), 27 narç 1645. G-127 f. 197
Josep Corneli pren possessió del benefici de Sant Mateu de la casa de l’Almoina del pa, 11 maig 1645. G-127 f. 201
Pere Piferrer, prevere de Crespià pren possessió d’una canongia de la Seu, 26 maig 1645. G-127 f. 203
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Maria de la Volta de Prada (Elna) a Joan Pere Sala, 29 maig 1645. G-127 f. 206
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Joan de Perpinyà fundat per Arnau Guaita a Gabriel Parés, 26 juny 1645. G-127 f. 220
Baldiri Perpinyà, prevere, fa procura a Antoni Ros, clergue, per a plets a Roma, 30 juny 1645. G-127 f. 223
Miquel Bodó, clergue, pren possessió del benefici de les Onze Mil verges de la Seu, 11 juliol 1645. G-127 f. 225
Execució de lletres papals que confereixen l’obreria del monestir de Sant Pere de Rodes, vacant per promoció de Pau Tristany a l’obreria de Sant Cugat del Vallès, a Joan 
Antoni Climent, monjo de Besalú, 17 juliol 1645. G-127 f. 226

Presentació de lletres papals a Antoni Joan Costa, clergue, a instància de Baldiri Badia, per obtenir la possessió del benefici de Sant Pere i Pau de la Seu, 24 juliol 1645. G-127 f. 220

Jaume Pijoan, canonge de la Seu, fa procura a Josep de Claresvalls per resignar a Roma el benefici del Salvador i el Corpus de la Seu, 30 juliol 1645. G-127 f. 232
Execució de lletres papals que confereixen el priorat de la Salvetat de Sant Feliu d’Amunt (Elna) a Jaume Pasqual Rovira, prevere de Vic resident a Roma, 5 agost 1645; 
altra col·lació a Josep Coli i Cardona, f 266. G-127 f. 250

Execució de lletres papals que confereixen a Joan Antoni Parent la canongia i sagristia de Cornellà (Elna), 4 setembre 1645. G-127 f. 258
Francesc Pijoan, ardiaca de Besalú confereix una canongia de la Seu vacant per òbit de Pere Joan Albert a Joan Massanes, prevere de Manresa, 22 novembre 1645; la 
possessiò, f 264. G-127 f. 263

Ordinacions (TC) de la comunitat de preveres d’Hostalric, 31 desembre 1645. G-127 f. 269-272
Jaume Geli fa procura a Josep Claresvalls per resignar la rectoria de Parets a fi d’obtenir la de Sant Miquel de Fluvià, 18 febrer 1646. G-128 f. 1
Pere Bodó, clergue, pren possessió del benefici de Sant Tomàs de la Seu, 7 febrer 1646. G-128 f. 3
Certs beneficiats de Sant Joan de Perpinyà presenten lletres papals, obtingudes a través del col·lector Vincenzo Candiotti, 21 febrer 1646. G-128 f. 4
Miquel Campolier pren possessió del benefici dels sants Pere, Pau i Anna de la Seu, 29 març 1646. G-128 f. 6
Execució de lletres citatòries a favor de Josep Casanova, rector de Codalet i Llec (Elna), 14 abril 1646. G-128 f. 8
Els marmessors de Joan Mata, prevere, funden el benefici dels sants Joan Baptista i Evangelista a les Preses, 13 maig 1646. G-128 f. 13-17

Presentació de lletres papals que confereixen a Francesc Morer, prevere d’Elna, la rectoria d’Espirà de l’Aglí, 15 juny 1646, amb negativa del vicari general d’executar-les. G-128 f. 18

Execució de lletres papals que confereixen la prepositura de Sant Pere de Rodes vacant per òbit de Joan Àngel Tallada, a Josep Sastre, 23 maig 1646. G-128 f. 22
Gaspar Soler, clergue resident a Roma, pren possessió d’una canongia de la Seu, 20 juny 1646. G-128 f. 26
Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Vernet (Elna) a Simó Agustí, 18 juny 1646. G-128 f. 55
Josep Viver, clergue de Barcelona, pren possessió d’una canongia de la Seu, 5 setembre 1646. G-128 f. 59



El vicari general concedeix llicència de celebrar a la capella domèstica del Roser de Rafael Camps, obtinguda a travès de breu pontifici, 6 octubre 1646. G-128 f. 62
Altra semblant a favor de Jaume Camps. G-128 f. 63v
Execució de lletres papals citatòries i inhibitòries del capítol de la Seu de Barcelona, a instància del rector de Sant Martí de Provençals, 6 octubre 1646. G-128 f. 65
Execució de lletres papals que confereixen un benefici de Sant Joan de Perpinyà a Domènec Galí, clergue, 14 octubre 1646. G-128 f. 70
Gaspar Taverner pren possessió del benefici dels sants Bartomeu i Nicolau de la Seu, 31 octubre 1646. G-128 f. 74
Els marmessors de Jacint Carbonell, rector de les Preses, funden el benefici del Santíssim i Sant Jacint a les Preses, 9 octubre 1646. G-128 f. 76-78

Execució de lletres papals que ordenen donar possessió a Joan Antoni Serradell de la rectoria de Sant Quintí dels Banys, jurisdicció del monestir d’Arles, 3 gener 1647. G-128 f. 101

Joan Entraigues, canonge de Sant Feliu de Girona, permuta el benefici dels Quatre Màrtirs de Sant Joan de Mollet amb Joan Garau, rector de Sarrià, obtentor d’un 
personat, 11 gener 1647. G-128 f. 105

Execució de lletres papals que ordenen donar possessió a Miquel Dedeu de la rectoria de Sant Iscle de Colltort, 14 abril 1647; la possessió, f 109. G-128 f. 107
Pere Antoni Coromina, prevere, fa procura a Antoni Bosch per resignar beneficis a Roma, a fi de permutar amb Pere Coromina, prevere, 17 juny 1647. G-128 f. 111
Pere Noguer i Almar, pagès de Púbol, fa procura a Antoni Bosch per a plets a Roma, 18 juliol 1647. G-128 f. 113

Pere Antoni Coromines, prevere de Montagut, fa procura a Antoni Bosch per resignar a Roma el benefici de Santa Justina de Sant Pere de Besalú, 12 febrer 1648. G-128 f. 115

Pere Coromines, rector de Sales de Llierca, fa procura semblant per al benefici de Sant Miquel de Montagut, 6 març 1648. G-128 f. 116

Fra Bernat de Santa Teresa, bisbe de Babilònia, fa procura a Joan Marxant, banquer de Roma, per a obtenir del papa un coadjutor del bisbat, 20 febrer 1648. G-128 f. 118

El vicari general, en vista d’autèntica, concedeix llicència de venerar certes relíquies de Sant Baldiri a la capella de Sant Baldiri de Figueres, 27 juny 1648. G-128 f. 120 i 127

Joan Roure, prevere de Blanes proveït de la doma de Tordera, fa procura a Ramon d’Aimeric per a plets a Roma, 13 juliol 1648. G-128 f. 122
Execució de lletres papals que confereixen a Sebastià Crosa el benefici de Sant Andreu de les Pasques de Serdinyà (Elna), 13 novembre 1648. G-128 f. 148

Salvador Botó i Pons Salom, pagès de Casavells, presenta Miquel Bassegoda, rector de Casavells, per al benefici de Sant Miquel de Sant Sadurní, 19 novembre 1648. G-128 f. 151

Execució de lletres papals que confereixen a Jeroni Bellvespre, clergue, un benefici porcioner de Sant Pere de Galligants, 12 desembre 1648; la possessió, f 155. G-128 f. 152

Jeroni Bellvespre, clergue, pren possessió del benefici de Sant Llorenç de Sant Feliu de Girona, 12 desembre 1648. G-128 f. 157
Alfons Çaconomina, Alfons Didac Palau, canonge de Barcelona, per demanar a Roma Francesc Prats, clergue de Girona com a coadjutor, 27 gener 1649. G-128 f. 159
Execució de lletres papals que confereixen a Jaume Climent, clergue de Besalú, el benefici de Sant Antoni de Sant Pere de Besalú, 28 març 1649. G-128 f. 161
Els canonges de la Seu estatueixen que en conferir parròquies i beneficis no es consumeixi torn fins que s’hagi sentenciat la causa que tenen a la Rota amb el bisbe, 9 abril 
1649. G-128 f. 164

La vila de Torroella de Montgrí fa procura a Gaspar Taverner, prevere resident a Roma, per prendre Santa Caterina com a patrona i celebrar-la amb igual solemnitat que 
ho fan amb Sant Genís, 25 abril 1649. G-128 f. 165

Execució de lletres papals que confereixen la sagristia de Sant Pere de Besalú a Benet Saló, 23 maig 1649. G-128 f. 165bis
Execució de lletres papals que confereixen l’obreria de Sant Pere de Besalú a Vicenç Cases, monjo, 4 juny 1649. G-128 f. 168
Execució de lletres papals que confereixen el priorat de Santa Maria dels Camps de Garriguella, vacant per òbit de Tomàs Alegre, a Ignasi de Ripoll, cambrer de Sant Pere 
de Rodes, 13 juny 1649; la possessió, f 198. G-128 f. 195

Jaume Burgués, canonge de la Seu, fa procura a Antoni Bosch per demanar Francesc Prats com a coadjutor, 24 novembre 1649. G-128 f. 199
Francesc Roig, prevere, fa procura a Carles Menuzzi per acceptar la rectoria de Sant Pere de Riu amb imposició de pensió a favor de Jaume Ferrer, 13 gener 1650; la 
procura per acceptar la pensió, f 206. G-128 f. 201

Jaume Ferrer fa procura per resignar la rectoria de Sant Pere de Riu amb reserva de pensió de 180 ducats de cambra, iguals a 300 lliures, 13 gener 1650. G-128 f. 204 i 209



Execució de lletres papals que confereixen l’almoineria del monestir de Banyoles a fra Jeroni Abrich, 22 març 1650. G-128 f. 212
Execució de lletres papals que confereixen la dispeseria del mateix monestir a Benet Bassedas, 30 març 1650. G-128 f. 216
Els marmessors de Montserrat i Maria Basart institueixen el benefici del Roser a la parroquial de Santa Maria d’Aro, 9 gener 1651. G-129 f. 1-7
Execució de lletres papals que confereixen la infermeria de Sant Pere de Rodes a Jeroni Climent, monjo, 15 desembre 1651. G-129 f. 8
Execució de lletres papals que confereixen a Rafael Ros i de Bellarac, clergue, la coadjutoria de l’ardiaconat de la Selva que obté Francesc de Meià, 26 gener 1651; la 
possessió, f 18. G-129 f. 11

Gaspar Freixet, canonge de Calaf, pren possessió del benefici de Santa Anna de la Seu, 8 febrer 1652. G-129 f. 21
Pau Torner, clergue de Barcelona, pren possessió del benefici de Sant Jaume de la Seu, 18 febrer 1652. G-129 f. 22
Ramon Aimerich, clergue, pren possessió del benefici de Sant Nicolau de la Seu, 12 març 1652. G-129 f. 23
Ramon d’Aimerich pren possessió del benefici de Sant Llorenç de Sant Feliu de Girona, 12 març 1652. G-129 f. 25
Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Santa Maria de Breda a Bartomeu Subirà, 11 abril 1652. G-129 f. 27
Fra Jacint Serroni, bisbe d’Orange, fa procura a Ulissend Cesar vicari general seu, per recuperar certs documents, 12 abril 1652. G-129 f. 31
El vicari general adjudica els fruits d’un personat fundat per Ignasi Prats als fills del mateix, 24 gener 1652. G-129 f. 33
Execució de lletres papals que confereixen el priorat de Sant Pere del Burgal d’Escaló a Antoni Bosch, plebà de Ponts, 23 juliol 1652. G-129 f. 35
Execució de lletres papals que confereixen la vicaria perpètua de Ripollet (Barcelona) a Joan Nualart, 24 juliol 1652. G-129 f. 39
Pere Bascompte, prevere de Solsona, pren possessió del benefici de Sant Miquel de la Seu, 5 octubre 1652. G-129 f. 42
Jaume Vilar fa procura a Ramon d’Aimeric, clergue, per resignar la doma de Riudellots de la Selva a fi de prendre possessió de la rectoria de Sant Miquel de Campmajor, 
vacant per òbit de Bartomeu Prats, 5 novembre 1652. G-129 f. 43

Pere Benet Atxer, canonge de Barcelona, pren possessió del benefici de Santa Caterina de la Seu, 5 novembre 1652. G-129 f. 44v

Fra Ignasi de Ripoll fa procura per resignar el priorat del Camp de Garriguella a Pere Fàbrega, cellerer del monestir d’Arles resident a Roma, 7 novembre 1652. G-129 f. 46

Didac Arnau de Bell-lloc, clergue d’Elna, pren possessió del benefici de Sant Privat de la capella del castell del Mallol, 19 octubre 1652. G-129 f. 47
Joan Massanet, canonge de la Seu, pren possessió del diaconil de Sant Iscle d’Empordà, 10 gener 1653. G-129 f. 48v

Jeroni Llaguna, prevere de Vic, fa procura a Ramon d’Aimeric per acceptar la sagristia d’Olot, vacant per òbit de Josep Alguer amb reserva de pensió, 10 febrer 1653. G-129 f. 50

Pere Benet Atxer, clergue resident a Roma, pren possessió de la sagristia simple de Bàscara, 22 abril 1653. G-129 f. 52
Tomàs Perich, prevere d’Urgell resident a Roma, pren possessió del benefici de Sant Vicenç de Sant Feliu de Girona, 21 maig 1653. G-129 f. 53v
Joan Pagès i de Vallgornera, prior de la catedral de Tortosa, declara que els beneficis de Vilaür i Sant Esteve de Bas que posseeix no són afectats per la seva condició de 
canonge augustinià, 10 octubre 1653. G-129 f. 55

Jaume Antoni Torrent, clergue resident a Roma, pren possessió del benefici de Santa Caterina de la Seu, 22 octubre 1653. G-129 f. 56
Publicació de cinc proposicions de Janseni condemnades pel papa, 26 octubre 1653. G-129 f. 57v-58
Jeroni Baixa, sagristà de Cervià, fa procura a Francesc Frigola i Ramon d’Aimeric per resignar, en vista a prendre possessió de la rectoria de la Selva de Mar, vacant per òbit 
de Pere Vidalba, 8 gener 1654. G-129 f. 58v

Don Bernat de Cardona, bisbe electe de Girona, fa procura a Josep Ribera, secretari del Consejo de Inquisición per a acceptar la presentació reial al bisbat, 20 febrer 1654. G-129 f. 60

Ameri Camós, clergue de l’Armentera, pren possessió del benefici de les Onze Mil verges de la Seu, 2 juny 1654. G-129 f. 61v
Carles Flaquer, beneficiat de Figueres, pren possessió del benefici de Sant Esteve primer de Sant Feliu de Girona, 2 juliol 1654. G-129 f. 63
Gispert Amat i Desbosc, abat de Sant Pere de Galligants i electe de Sant Cugat del Vallès, fa procura a Josep Fuentes, ardiaca de Vila-seca, per al concili provincial, 17 juliol 
1654. G-129 f. 66

Fra Jeroni Abrich, monjo de Sant Esteve de Banyoles, fa procura a Melcior Coma, resident a Roma, per resignar a fi de prendre possessió de la pabordia i cambreria unides 
de Sant Pere de Galligants, vacant per òbit de Jeroni Blasco, 20 juliol 1654. G-129 f. 68



Execució de lletres papals que confereixen a Jacint Vilar la coadjutoria de la canongia que obté Narcís Frigola, 13 agost 1654; la possessió, f 78. G-129 f. 70

Execució de lletres papals que confereixen el deganat de la Seu, vacant per òbit de Lluís Copons, a Francesc Antoni Erill, clergue, 3 agost 1654; la possessió, f 84. G-129 f. 81

Josep Prats, rector de Viladamí, fa procura a Francesc Frigola i de Llordat per resignar a fi d’obtenir la rectoria de Queixàs, 4 desembre 1654. G-129 f. 87
Antoni Perpinyà pren possessió de la canongia de la Seu vacant per òbit de Joan Vilar, 12 desembre 1654. G-129 f. 88v
Execució de lletres papals que confereixen a Francesc Fulcarà, monjo de Banyoles, la pabordia i cambreria de Sant Pere de Galligants, vacant per òbit de Jeroni Blasco, 7 
gener 1655; la possessió, f 96. G-129 f. 92v

El vicari general confereix el benefici de Santa Maria de Castelló a Luis Pérez de Vivanco, clergue de Tortosa, 10 març 1655. G-129 f. 97v

Execució de lletres papals que confereixen a Josep Camps la coadjutoria de la canongia de la Seu que obté Joan Massanes, 17 agost 1655; la possessió, f 107. G-129 f. 99v

Dimas Puig, rector de Quart, fa procura a Francesc Frigola per resignar a fi de prendre possessió de la sagristia de Rupià, vacant per òbit de Pere Colobret, 15 novembre 
1655. G-129 f. 109v

Miquel Riera, rector de Sant Climent d’Amer, fa procura a Francesc Frigola per resignar a fi de prendre possessió de la rectoria de Casavells, vacant per òbit de Miquel 
Bassegoda, 21 desembre 1655. G-129 f. 113

Felip Serralta, prevere de la Bisbal, fa procura a Francesc Frigola per acceptar la sagristia d’Olot, vacant per òbit de Miquel Font, amb imposició de pensió, 18 desembre 
1655. G-129 f. 115

Don Bernat de Cardona fa procura a Francesc Frigola i de Llordat per resignar l’ardiaconat major a fi de prendre possessió de la mitra, 15 gener 1656. G-129 f. 117
Don Bernat de Cardona fa procura a Francesc Frigola per intimar a Roma la seva presentació a la mitra de Girona, 15 gener 1656; altra procura per acceptar pensions, f 
120; altra per a la visita ad limina i per prestar obediència al papa, f 121v. G-129 f. 118v

Miquel Vilardell, clergue, pren possessió de la capellania d’Esponellà, 5 novembre 1556. G-129 f. 124
El vicari general confereix la sagristia de la Cellera, vacant per òbit d’Esteve Cuch, a Cristòfol Vicenç Huguet, prevere, 2 abril 1655. G-129 f. 125v
Josep Llorenç, prevere de Solsona, pren possessió de l’abadia de Sant Feliu de Girona, 3 febrer 1656. G-129 f. 128 i 131

Francesc Pijoan, ardiaca d’Empordà, fa procura a Francesc Frigola per resignar a fi d’acceptar l’ardiaconat major, resignat per don Bernat de Cardona, 28 febrer 1656. G-129 f. 133

“Vidimus” de butlla de Gregori XIII que uneix el priorat de Sant Miquel del Fai de Barcelona a l’ardiaconat major de la Seu. G-129 f. 135v-139
Miquel Vidal fa procura a Francesc Frigola per resignar la rectoria de Sant Marçal de Quarantelles, 27 maig 1656. G-129 f. 140
Pere Boris, rector de Riumors, fa procura a Francesc Frigola, per resignar, 5 juny 1656. G-129 f. 141
Paladi Aulí fa semblant procura per resignar la rectoria de Dosquers, 13 juny 1656. G-129 f. 142
Jaume Bru fa semblant procura per resignar la sagristia de Llers, 27 maig 1656. G-129 f. 142v
Tomàs Perich pren possessió de la canongia de la Seu vacant per òbit de Jaume Pla, 7 abril 1656. G-129 f. 143
Benet Carreres fa procura a Francesc Frigola per resignar la rectoria de Sant Climent de Peralta, 22 agost 1656. G-129 f. 145v
Joan Guàrdies, rector de Santa Maria de Castelló, fa procura semblant, 10 setembre 1656. G-129 f. 146v
Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Camprodon, vacant per òbit de Bernat Sitjar, a Paladi Aulí. G-129 f. 147
Rafael Costa pren possessió del benefici porcioner de Sant Pere de Galligants, 26 novembre 1656. G-129 f. 149
Llorenç Costa, prevere, fa procura a Francesc Frigola per acceptar la rectoria de Lloret amb imposició de pensió, 27 octubre 1656. G-129 f. 150
Francesc Alou pren possessió del benefici dels sants Pere i Pau de la Seu, 5 març 1655. G-129 f. 152
Execució de lletres papals que confereixen la cambreria del monestir de Camprodon a Benet Badia, monjo del mateix monestir, 21 gener 1657. G-129 f. 153v
Salvador Font, clergue, fa procura a Francesc Frigola per a plets a Roma, 24 abril 1657. G-129 f. 157v
El bisbe fa procura a Francesc Frigola per a afers a Roma, 6 maig 1657. G-129 f. 159v
Jeroni Piferrer fa procura a Francesc Frigola per resignar la doma de Besalú, 11 juliol 1657. G-129 f. 161v
L’ardiaca major constitueix fra Tomàs de Vallgornera dominic vicari general per a afers d’inquisició, 23 agost 1657. G-129 f. 162



Miquel Jordi fa procura a Francesc Frigola per resignar la rectoria de Llofriu, 1 setembre 1657. G-129 f. 163v
Llorenç Costa, rector de Lloret, fa procura a Francesc Frigola per a plets a Roma, 12 setembre 1657. G-129 f. 164v
Jaume Costa, rector de Corts i Mata fa procura semblant, 10 setembre 1657. G-129 f. 167v
Joan Arrufat, canonge de Sant Feliu de Girona, fa procura semblant, 5 agost 1657. G-129 f. 167v
Llorenç Costa pren possessió de la rectoria de Lloret, vacant per òbit de Joan Llorens, 12 agost 1657. G-129 f. 168
Francesc Pijoan fa procura a Francesc Frigola per acceptar l’ardiaconat major amb reserva de pensió, 28 novembre 1657. G-129 f. 169v
Jaume Vinyes fa procura a Francesc Frigola per resignar la rectoria de Vilamacolum, 26 març 1658. G-129 f. 171
Execució de lletres papals que confereixen la cellereria de Sant Pere de Rodes a Francesc Fina, monjo, 19 març 1658. G-129 f. 172
Francesc Ardèvol pren possessió del benefici dels sants Pere i Pau de la Seu, 28 març 1658. G-129 f. 176
Miquel Simon, pagès de Santa Pau, presenta Miquel Simon, clergue, per al benefici de Santa Maria dels Arcs de Santa Pau, vacant per òbit de Paolo del Rosso, 26 maig 
1658. G-129 f. 177v

Concurs a la rectoria d’Arenys de Munt, vacant per òbit de Francesc Sais, adjudicada a Andreu Escales, prevere d’Urgell, 3 novembre 1658. G-129 f. 180

Francesc Pijoan fa procura a Francesc Frigola per resignar l’ardiaconat d’Empordà i acceptar l’ardiaconat major 4 abril 1659; altra procura per confirmar l’elecció, f 182v. G-129 f. 181v

Jeroni Falgués pren possessió de la rectoria de Bescanó, 25 novembre 1659. G-129 f. 183v
Execució de lletres papals que confereixen la cambreria de Colera del monestir de Sant Pere de Besalú, vacant per promoció de Jaume Climent a l’abadia de Breda, a 
Francesc Cabessa, monjo, paborde de Llançà a Sant Pere de Rodes, 15 abril 1650. G-129 f. 184

Execució de lletres papals que confereixen l’ardiaconat del Vallespir d’Elna a Tadeu d’Oms, 29 maig 1660. G-129 f. 187
Execució de lletres papals que confereixen la infermeria del monestir d’Amer a Isidre Bellapart, monjo del mateix monestir, 15 juny 1660. G-129 f. 192
Execució de lletres papals que confereixen la pietaria del monestir de Besalú, vacant per òbit de Felicià Salers, a Miquel Figueres, clergue de Girona que es proposa de 
professar, 6 juliol 1660. G-129 f. 194v

Lletres monitorials que ordenen donar possessió a Josep Peronella, clergue, d’una porció de Vilabertran, 21 juliol 1660. G-129 f. f. 197
Concurs per a la rectoria de Malgrat, vacant per òbit de Jaume Pasqual, adjudicada a Roc Oller, 23 setembre 1660. G-129 f. 199
Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Vilamacolum, vacant per promoció de Joan Vinyes a Palol de Revardit, a favor de Jaume Pagès, clergue de Navata, 
20 novembre 1660. G-129 f. 200v

Execució de lletres papals que confereixen l’hostaleria de Sant Pere de Rodes, vacant per promoció de Joan de Barutell, a Joan Pujol, clergue de Girona que es proposa de 
professar, 26 novembre 1660. G-129 f. 203v

Ponç Esteve, clergue, pren possessió de la rectoria de Fontanilles, vacant per òbit de Miquel Geli, 18 novembre 1660. G-129 f. 207v
Joan Ximénez i Quintana, clergue de Barcelona, pren possessió del benefici dels sants Just, Paulí, Sici i Germà de la Seu, 27 desembre 1660. G-129 f. 209
Execució de lletres papals que confereixen la doma d’Ullastret a Rafael Pallarès, 30 desembre 1660. G-129 f. 210v
Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Darnius, resignada per Francesc Jacomet, a Rafael Favar, 1 febrer 1661. G-129 f. 213
Joan Burgués, prevere, pren possessió de la doma simple de Sant Jordi Desvalls, 5 febrer 1661. G-129 f. 215v
Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Cruïlles, vacant per promoció de Joan Navarro a Verges, a Julià Alenyà, 22 març 1661. G-129 f. 216v
Execució de lletres papals que confereixen la doma simple de Corçà a Joan Costa i Bartes, 5 abril 1661. G-129 f. 220
Jeroni Nogareda pren possessió del benefici de Santa Maria de la Tallada, 15 maig 1661. G-129 f. 222v
Dispensa d’irregularitat a favor de Ramon Mates, clergue, que havia participat en guerres, 26 maig 1661. G-129 f. 223v
Execució de lletres papals que confereixen a Miquel Casadevall la coadjutoria de la canongia de Sant Feliu de Girona que obté Joan Vives, 27 maig 1661; la possessió, f 
232. G-129 f. 225v

Didac Puig, notari reial i procurador de les confraries de Girona, apel·la d’una amonestació del bisbe Fageda als pabordes de les mateixes, que pretenia obligar-les a 
assistir a la processó de l’octava de Corpus, 23 juny 1661. G-129 f. 239

Bernat Meronda, prevere, i Jeroni Ayral, beneficiat de la Seu, donen fe de que les confraries foren absents a la susdita processó, 23 juny 1661. G-129 f. 240



Execució de lletres papals que confereixen la sagristia del monestir de Sant Pere de Galligants a Esteve Fàbrega, monjo, 24 juny 1661. G-129 f. 241
Carta del marquès de Mortara al bisbe, ordenant-li que no obligui els jurats de la ciutat a anar en forma consular a la catedral, 12 juliol 1661. G-129 f. 243v

Execució de lletres papals que confereixen la sagristia de Sant Pere de Rodes, vacant per òbit de Francesc Ferreres, a Pere Benet Climent i Català, 5 agost 1661. G-129 f. 245

Pere Pardàs pren possessió del benefici dels sants Andreu i Restitut de la Seu, 11 agost 1661. G-129 f. 247
Execució de lletres papals que confereixen la sagristia del monestir de Banyoles, vacant per òbit de Francesc Fulcarà, a Lluís Bru, clergue de Barcelona que es proposa de 
professar, 22 agost 1661. G-129 f. 248v

Dispensa del nunci a favor de Joan Heres, clergue, fill de solter i soltera, 29 agost 1661. G-129 f. 252

Execució de lletres papals que confereixen la infermeria del monestir de Banyoles, vacant per òbit de Felip Alentorn, a Francesc Soler, monjo, 28 setembre 1661. G-129 f. 255

Bartomeu Serra, prevere resident a Roma, pren possessió de la doma simple de Celrà, 1 octubre 1661. G-129 f. 259
Antoni Planes pren possessió de la doma simple de Torroella de Montgrí, vacant per òbit de Pau del Rosso, 15 octubre 1661. G-129 f. 260v
Antoni Ros, cabiscol de la Seu, pren possessió del benefici dels sants Iu i Honorat de la mateixa seu, 15 octubre 1661. G-129 f. 261v
Execució de lletres papals que confereixen el priorat de l’Om de Meserac a Salvador García, 31 desembre 1661. G-129 f. 264
Dispensa del nunci a favor de Llorenç Pol, clergue, fill de prevere i casada, 21 gener 1662. G-129 f. 267
Llicència, concedida amb breu papal, de celebrar missa a la capella domèstica de Jeroni Real i Francesca Real i de Copons, situada a Girona, al carrer de l’Albereda, 18 
gener 1662. G-129 f. 269

Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de les Planes, vacant per promoció de Martí Rich a Arenys de Mar, a Pere Masjoan, 31 gener 1662. G-129 f. 270v

Execució de lletres papals que confereixen la doma curada d’Olot, vacant per promoció de Gabriel Dedeu a Sant Cebrià de Vallalta i Sant Pol de Mar, a Gabriel Botines, 
prevere de Vic, 7 febrer 1662. G-129 f. 274

Execució de lletres papals que confereixen la sagristia del monestir d’Amer, vacant per promoció d’Isidre Bellapart a la infermeria, a Narcís Sarsaneda, clergue que es 
proposa de professar, 7 febrer 1662. G-129 f. 276v

Joan Lleopart, prior de Lladó, pren possessió del benefici dels sants Bernat i Antoni de la Seu, 13 febrer 1662. G-129 f. 280
Joan Gimper, clergue, pren possessió del benefici de Sant Joan de Sant Marti Vell, 2 març 1662. G-129 f. 281v
Còpia de constitució papal que declara la jurisdicció del tribunal de la nunciatura de Madrid sobre els religiosos, amb la seva intimació als monestirs de benedictins de la 
diòcesi. G-129 f. 284

Narcís Burgués, vicari general fa procura a Jaume Ferrer, prevere resident a Madrid, per a plets, 4 abril 1662. G-129 f. 287
Llorenç Costa pren possessió de la sagristia de Calonge, vacant per òbit de Josep Colomer, 31 març 1662. G-129 f. 288
Publicació de constitució papal sobre la Immaculada Concepció, 16 abril 1662. G-129 f. 288v-293
El bisbe fa procura per a plets a Roma, a Francesc Frigola i de Llordat, 7 maig 1662. G-129 f. 293v

Execució de lletres papals que confereixen la cambreria de Colera del monestir de Sant Pere de Besalú a Francesc March, monjo del mateix monestir, 8 maig 1668. G-129 f. 295

“Vidimus” d’autèntica de relíquies extretes del cementiri de Sant Ciríac, de Roma, i lliurades a Bartomeu Pol, canonge de Girona, 3 maig 1662. G-129 f. 297v
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Eloi de Camprodon a Josep Vinyoles, prevere, 23 abril 1662. G-129 f. 298v
Execució de lletres papals que confereixen la sagristia de Sant Miquel de Cruïlles a Jeroni de Raset, monjo, 9 juny 1662. G-129 f. 301
Joan Francesc Cadarcet, domer de Llagostera, fa procura a Francesc Frigola per a plets a Roma, 9 juny 1662. G-129 f. 303v
Monitòria de l’auditor de la cambra papal Pròsper Caffarelli, sobre obligació dels regulars de servar els entredits a Girona, 7 juliol 1662. G-129 f. 305
Miquel Dedeu pren possessió de la rectoria de Sant Cebrià de Vallalta, vacant per òbit de Rafael Garra, 1 maig 1661!. G-129 f. 307
Antoni Fornés, canonge de Santa Anna de Barcelona, permuta la cabiscolia de Santa Maria de Castelló amb Bartomeu Gelabert, prevere de Sant Llorenç de la Muga, 
obtentor d’un personat, 23 febrer 1662. G-129 f. 308



Francesc Ribas, rector de Vilabertran, permuta el benefici de Santa Maria de Castelló fundat per en Caragol amb Matias de Biedma, clergue de Toledo i familiar del bisbe, 
obtentor d’un personat, 3 abril 1662. G-129 f. 310

Miquel Mas resigna la doma primera de Maçanet de la Selva, 6 agost 1662. G-129 f. 312v

El capítol de la Seu requereix el bisbe que observi la concòrdia de 1455 sobre pagament de procuració de visita, 24 setembre 1662, i apel·la de providència d’aquest, f 4-6. G-130 f. 1-3

Joan Alzina i Mas, mercader de Vilanova de Palafolls, com a marmessor d’Anna Riera i Mas, viuda de Joan Riera i Cortils, institueix el benefici del Sant Crist de Vilanova de 
Palafolls o Malgrat, 11 agost 1662. G-130 f. 7-9

Execució de lletres papals que confereixen l’ardiaconat major de la Seu, resignat per don Pasqual d’Aragó, cardenal de Santa Balbina, a Francesc Dou, ardiaca de Vic, 22 
setembre 1662. G-130 f. 9v

Execució de lletres papals que confereixen la cellereria de Sant Pere de Camprodon a Francesc Ferrer i de Montfort, monjo de Sant Pere de Galligants, 10 octubre 1662. G-130 f. 14

Execució de lletres papals que confereixen la doma simple d’Ultramort a Joan Faqui, clergue de Perpinyà, 24 octubre 1662; la possessió, f 20v. G-130 f. 17

Execució de lletres papals que confereixen la dispeseria major del monestir de Ripoll a Antoni Planella, monjo de Sant Cugat del Vallès, 27 octubre 1662. G-130 f. 22

Execució de lletres papals que confereixen l’ardiaconat major de Vic, resignat per Francesc Dou, a Esteve Mercadal, 27 novembre 1662. G-130 f. 25
La congregació de Ritus trasllada la festa del Roser a la Seu quan coincideix amb la de la Dedicació de la mateixa seu, 20 novembre 1662. G-130 f. 32
Execució de lletres papals que confereixen a Silvestre Aldor, sagristà d’Ullastret, el benefici de [la Trinitat] de Sant Feliu de Girona vacant per òbit de Jaume Coromines, 4 
agost 1662; la possessió, f 35v. G-130 f. 33

Joan Costa i Bartes pren possessió de la doma simple de Corçà (no transcrit), 10 abril 1661!. G-130 f. 37

Execució de lletres papals que confereixen a Francesc Dou, ardiaca major, uns personats que obtenia Esteve Mercadal, actual ardiaca major de Vic, 18 desembre 1662. G-130 f. 38-47

Execució de lletres papals que confereixen l’arxiprestat de Vilabertran, vacant per òbit de Domènec Camps, a Vicenç Huguet, 19 gener 1663. G-130 f. 48
Francesc Morató, escrivà major de la cúria, pren possessió del benefici de Sant Joan de Tordera, 13 març 1663. G-130 f. 54
Execució de lletres papals que confereixen la sagristia del monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona, vacant per òbit d’Antoni Lledó, a Ignasi de Planella, monjo, 26 
maig 1663. G-130 f. 55v

El capítol presenta al bisbe lletres de la cúria romana sobre la jurisdicció del bisbe sobre els canonges, 24 abril 1663. G-130 f. 59v

Llorenç Costa, domer de Calonge, Joan Bacó, sagristà de Palafrugell, Pere Vehí, rector de Navata, Pere Torrent, rector de Caldes de Malavella, Jeroni Llaguna, sagristà de 
Torroella de Montgrí i Jaume Puig, sagristà de Fortià, col·lectors del Subsidi, fan procura a Rafael Bacó, resident a Roma, per a plets, 19 juny 1663.

G-130 f. 63

Ordinacions (TC) de la confraria de Santa Llúcia de Pineda, 27 juny 1663. G-130 f. 65-66

El síndic del capítol de la Seu intima al bisbe lletres citatòries de l’auditor papal en resposta a haver-se el mateix bisbe querellat contra el capítol per injúria, 2 abril 1663. G-130 f. 66v, 69v i 73v

Notes sobre els ornaments i joies heretats pel capítol de la Seu del bisbe Francesc Pejoan, 4 juny 1664. G-130 f. 76-80
Execució de lletres papals que confereixen la prepositura de Viladamat de Sant Pere de Rodes, vacant per promoció de Josep Sastre i Prats a l’abadia d’Amer i Roses, a 
Josep Pellisser, monjo, 13 juliol 1663. G-130 f. 105

Execució de lletres papals que confereixen l’almoineria de Sant Pere de Galligants, vacant per promoció d’Antoni de Saló a la sagristia, a Pere Badia, monjo, 27 juliol 1663; 
la possessió, f 112v. G-130 f. 109

Execució de lletres papals que confereixen la prepositura de Llançà del monestir de Sant Pere de Rodes a Joan Serapi, monjo, 1 agost 1663. G-130 f. 114

Joan Bacó, sagristà de Palafrugell i Jeroni Llaguna, sagristà de Torroella de Montgrí, fan procura a Francesc Frigola i de Llordat per a plets a Roma, 9 agost 1663. G-130 f. 117v

Erecció i ordinacions (TC) de la confraria del Roser de Llambilles, 22 juliol 1663. G-130 f. 119v-122

Execució de lletres papals que confereixen l’almoineria del monestir de Banyoles, vacant per òbit de Joan Escura, a Francesc Coromines, monjo, 11 setembre 1663. G-130 f. 123



Don Fernando de Borja comanador major de Muntesa, firma carta de pagament al bisbe de 441 lliures, part de les 495 que li deu de pensions, 20 gener 1663. G-130 f. 127

Nicolau Oliver pren possessió de la rectoria de Valveralla, 10 octubre 1663. G-130 f. 128
Joan Verdalet, síndic del capítol de la Seu, presenta requisitòria al bisbe, a fi que executi anteriors manaments del tribunal papal, 16 novembre 1663. G-130 f. 141
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Miquel de Maçanet de la Selva a Antoni Sala i Codina, canonge de Vic, 16 gener 1664. G-130 f. 145
Bernat Meronda, procurador del bisbe, intima resposta d’aquest al síndic del capítol de la Seu, 30 gener 1664. G-130 f. 152

El vicari general, a instància de Bartomeu Pol, canonge de la Seu, redueix les càrregues del benefici de Sant Bartomeu de Segalars (Sant Gregori), 10 març 1664. G-130 f. 154

Reducció de càrregues i misses de les parròquies de Taialà i Fontajau, 20 març 1664; a continuació hom troba semblant acte a favor de la parròquia de Cassà de la Selva, f 
156v, per a la de Vilanna, f 166, per a la de Falgons, f 172, i per a la de Tossa, f 173. G-130 f. 155-156

Jaume Climent, prior d’Ullà, presenta el bisbe lletres sobre el Subsidi, 17 abril 1663. G-130 f. 158v
El cardenal Ginetti que havia ordenat al bisbe prescindir dels serveis de Narcís Burgués com a vicari general, li permet de retenir-lo, 31 agost 1663. G-130 f. 162v
Brauli Sunyer, bisbe de Vic, promet fidelitat a la Seu apostòlica, 4 maig 1664. G-130 f. 163-165
El bisbe declara haver cancel·lat empares de béns que diversos laics devien al capítol de la Seu, i reitera l’acte, 20 maig 1664. G-130 f. 168
Certificació extreta del “Llibre de dades i rebudes de la capella de Sant Ferriol de Besalú”, on consta la definició feta pel bisbe Fageda el 1662 i que la capella deu a Joan 
Lloreda, domer de Fornells, 427 lliures. G-130 f. 170

El cardenal Bonelli, nunci a Madrid, revoca el títol de notari de la cambra papal conferit a Josep Escot, capellà major de Sant Feliu de Girona, 25 octubre 1664. G-130 f. 171

Josep Ninot pren possessió de la dignitat episcopal de Girona, 5 març 1565. G-131 f. 1-2
Rafael de Ros i de Bellarac, ardiaca de la Selva, pren possessió del benefici de Sant Miquel de Brunyola, 12 març 1665. G-131 f. 16
Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Sautó i Fetges (Elna) a Joan Antoni Noes, 14 març 1665. G-131 f. 17
Execució de lletres papals que confereixen la cambreria del monestir de Banyoles, resignada per Macià Cella i de Canet, a Narcís Cella i de Canet, monjo del mateix 
monestir, 19 març 1665. G-131 f. 20

Lletres citatòries de la cúria metropolitana de Tarragona, a instància dels Aniversaris de la Seu, en causa amb Francesc Metge, clergue, 28 març 1665. G-131 f. 27
Pere Màrtir Febrer, vicari general, nomena vicari general per causes d’inquisició Tomàs de Vallgornera dominic, 5 maig 1565. G-131 f. 28v
Silvestre Prats i Falgons, clergue de Llagostera, fa procura a Francesc Frigola i de Llordat per a plets a Roma, 27 abril 1665. G-131 f. 29v
Narcís Cassart, vicari general, concedeix llicència per erigir altar de Sant Roc a l’església de Llagostera, 15 abril 1665. G-131 f. 30v
Execució de lletres papals que concedeixen el traspàs d’un personat que obtenia Baldiri Riba, prevere, a favor de Joan Ferrerons, clergue, 2 juny 1665. G-131 f. 32

Jaume Pasqual Rovira, cambrer de Sant Pere de Rodes, pren possessió del priorat de Santa Maria del Camp de Garriguella, vacant per òbit d’Ignasi de Ripoll, 8 agost 1665. G-131 f. 34

Cristòfol Claras pren possessió de la rectoria de Sant Jordi Desvalls, vacant per òbit de Guerau Vidal, 23 setembre 1666!. G-131 f. 38
El vicari general comunica als curats la mort del rei Felip IV, 15 octubre 1665. G-131 f. 42
Dispensa a favor de Pere Noguer, canonge de Vilabertran, per manca de l’ull esquerre, 28 setembre 1665. G-131 f. 44

Còpia de la col·lació de la rectoria d’Arbúcies, vacant per òbit de Joan Regàs, conferida per Joan Gansa, monjo cambrer de Breda a Joan Prats, 13 juny 1589. G-131 f. 45

El bisbe concedeix llicència per erigir la congregació i Escola de Jesucrist a Girona, 28 desembre 1665. G-131 f. 46
El bisbe prohibeix difondre llistes de persones insaculades i el joc de l’auca (TC), 12 desembre 1665. G-131 f. 47
Concòrdia (TC) entre els curats i els altres preveres de la parroquial de Figueres, 26 novembre 1665. G-131 f. 49
Execució de lletres papals que confereixen el benefici dels sants Dalmau i Jordi de la Seu a Pere Solà, 8 gener 1666; la possessió, f 56v. G-131 f. 53
Còpia de partides del llevador del benefici de Sant Domènec de la Seu, 1570-1631. G-131 f. 58v
Llicència a la vila de Blanes de prendre com a patrons els sants Bonosi i Maximià, 18 desembre 1666. G-131 f. 59v



Joan Otger, clergue resident a Roma, pren possessió del benefici de Sant Nicolau de la Seu, 4 març 1666. G-131 f. 60v

Execució de lletres papals que confereixen el deganat de la Seu, vacant per promoció de Francesc d’Erill, a Serapi Berart i de Vesià, 12 agost 1666; la possessió, f 65. G-131 f. 61v

Lletres citatòries de la cúria metropolitana de Tarragona, a instància d’Isidre Torrent, rector de Vilablareix, contra la comunitat de preveres de Blanes, 17 març 1666. G-131 f. 66v

El bisbe confereix un personat fundat per Antoni Miquel, prevere, al fundador, 7 abril 1666. G-131 f. 67v
Salvador Francesch pren possessió de la doma de Maçanet de la Selva, vacant per òbit de Jaume Vidal, 21 febrer 1666. G-131 f. 69
Jaume Nogués pren possessió de la doma de Cabanes, vacant per òbit de Josep Lloansí, 17 març 1666. G-131 f. 69v
Dispensa a favor de Joan Maliant, clergue fill de prevere i soltera, 17 novembre 1666. G-131 f. 70
Execució de lletres papals que confereixen en comanda a Josep de Masdovelles el priorat de Santa Maria de Finestres, 17 abril 1666. G-131 f. 72v
Llicència de pescar els diumenges concedida als pescadors de Palamós, per destinar la dècima part a la reparació de l’església parroquial, 20 abril 1666; semblant a Begur, 
f 107v. G-131 f. 79

Execució de lletres papals que confereixen a Ignasi Bru el benefici de Sant Miquel i el Roser de la Bisbal, 4 maig 1666; la possessió, f 84. G-131 f. 80v
Llicència de celebrar missa a la capella domèstica de Jaume Viader, del lloc de Montiró, 28 maig 1666. G-131 f. 96
Ameri Camós, rector de Gaserans, Joan Baptista Rigort, rector de Reminyó, Antoni Coromines i Joan Roure, domers de Tordera, Joan Illes, rector de Blanes, Celedoni 
Mateus, rector d’Arbúcies i Magí Arau, rector de Pineda, fan procura a Cristòfol Torrent, resident a Roma, per a plets, 13 agost 1666. G-131 f. 87v

El bisbe fa procura a Cristòfol Torrent i Carles Serra per a plets a Roma, 20 setembre 1666. G-131 f. 89
El vicari general redueix les misses del benefici de Sant Hilari de Borgonyà. G-131 f. 90v

Joan Antoni Saló, monjo de Sant Pere de Galligants, suplica al bisbe que no obligui el rector de Sant Nicolau a lliurar les claus de l’església, 10 novembre 1666. G-131 f. 91

Pere Joan Torres, prevere d’Arenys de Mar, fa procura a Cristòfol Torrent per consentir a la imposició de pensió sobre la rectoria de Campllong, vacant per òbit de Miquel 
Vidal, 22 desembre 1666. G-131 f. 92

El bisbe fa procura a Cristòfol Torrent per concordar a Roma amb l’abat de Breda, 24 agner 1667. G-131 f. 94
Execució de lletres papals que confereixen a Agustí Prats la coadjutoria de la canongia de la Seu que obté Magí Soler, 11 març 1667; la possessió, f 102, i la professió de fe, 
f 104. G-131 f. 95

Pere Joan Torres pren possessió de la rectoria de Campllong, vacant per òbit de Miquel Vidal, 7 maig 1667. G-131 f. 105
Monitòria als barons eclesiàstics a fi que facin pagar el maridatge de l’emperadriu d’Alemanya, 2 abril 1667. G-131 f. 106
Llicència de pescar concedida pel papa els dies de festa a Begur per reparar l’església parroquial, 10 maig 1667. G-131 f. 107v
Execució de lletres papals que confereixen a Pere Benet Campa el benefici del Corpus de la parroquial de Camprodon, 30 maig 1667. G-131 f. 109
Baldiri Parés pren possessió de la sagristia de Verges, vacant per òbit de Joan Navarro, 30 maig 1667. G-131 f. 113v
Ignasi Gispert pren possessió de la rectoria d’Ultramort, vacant per òbit de Jacint Rigau, 31 maig 1667. G-131 f. 114v
Josep Vilalba pren possessió de la doma de Llers, vacant per òbit de Pere Batlle, 1 juny 1667. G-131 f. 115v
Execució de lletres papals que confereixen a Isidre Averó el priorat del monestir de Breda, 17 juny 1667. G-131 f. 116v
Execució de lletres papals que confereixen la clau de Pineda a Miquel Joan de Taverner, clergue de Barcelona, no transcrita; la possessió, f 122. G-131 f. 119
Execució de lletres papals que confereixen el benefici dit porteria de la Seu a Isidre Torra, clergue, 20 setembre 1667; la possessió, f 126v. G-131 f. 123v
Execució de lletres papals que confereixen a Andreu Ponsatí la sagristia major de Sant Feliu de Girona, 15 octubre 1667; la possessió, f 132. G-131 f. 128v
Absolució i dispensa d’irregularitat a favor del Dr. Josep Gay, de Figueres, que havia intervingut en una pena capital, 31 octubre 1667. G-131 f. 134
Monitòria (TC) per denunciar els béns de francesos, 8 novembre 1667. G-131 f. 136v
Monitòria (TC) per observar el descans dominical, 24 novembre 1667. G-131 f. 137v
La universitat de Blanes sol·licita de prendre per patrons els sants Bonosi i Maximià, 25 novembre 1667. G-131 f. 138v
Comissió per obrir una arca amb les relíquies de Santa Sabina, portades de Roma a Olot, 25 novembre 1667. G-131 f. 140



Informació presa per ordre de l’auditor de la nunciatura sobre la doma de Castell d’Empordà, 22 desembre 1667. G-131 f. 140-145

Execució de lletres papals que confereixen a Miquel Adroher la coadjutoria de la canongia de la Seu que obté Miquel Gironella, 21 desembre 1667; la possessió, f 152v. G-131 f. 145v

Joan Gualba, clergue, pren possessió del benefici dit hospitaleria de la Seu, 4 gener 1668. G-131 f. 155
Josep Alrà, rector de Vilavenut, pren possessió del benefici dit priorat de Sant Bartomeu de Torres, 21 desembre 1667. G-131 f. 157
Josep Vilardaga, cabiscol de la Seu de Barcelona, pren possessió de la doma simple de Castell d’Empordà, 18 gener 1668. G-131 f. 158
Execució de lletres papals que confereixen a Joan Baptista Oliveres la coadjutoria de la canongia de la Seu que obté Domènec Pere Orri, 21 gener 1668; la possessió, f 
166v. G-131 f. 159

Andreu Garriga pren possessió de la sagristia de Pontós, vacant per òbit d’Isidre Noguer, 5 febrer 1668. G-131 f. 169
Francesc Duran, clergue de Tortellà, pren possessió de la rectoria de Vilavenut, vacant per òbit de Pere Mas i Darder, 4 febrer 1668. G-131 f. 170
Jaume Pere Ferrer, clergue de Sant Sadurní, pren possessió de la doma de Santa Cristina d’Aro, vacant per òbit d’Antoni Rubiol, 10 febrer 1668. G-131 f. 171
Postulatòria del bisbe per a la canonització del beat Lluís Bertran dominic, 15 febrer 1668. G-131 f. 172
Presentació del benefici de Santa Maria de les Escaletes de Calonge a favor de Pere Martorià, sagristà de Sant Feliu de Boada, 22 febrer 1668. G-131 f. 172v

El bisbe recomana al papa Joan de Rocabertí, clergue resident a Roma, per a la coadjutoria de la canongia que obté Narcís Cassart, ardiaca d’Empordà, 14 març 1668. G-131 f. 173

Dispensa papal a favor de Joan Agustí Martí, escolar de Calonge, fill de prevere i soltera, 15 març 1668. G-131 f. 173v-177
Execució de lletres papals que confereixen el diaconil de les Planes a Francesc Roura, prevere, 25 març 1668; la possessió, f 180. G-131 f. 178
El bisbe Francesc Dou, per comissió del nunci, fa la professió de fe, 2 maig 1668; nova professió de fe, G-132, f 67. G-131 f. 183-185
Execució de lletres papals que confereixen l’hospitaleria de Sant Pere de Rodes a Pau Santacreu, monjo de Besalú, 19 maig 1668. G-131 f. 186
Hom publica la resignació del benefici de Sant Esteve de la Seu a favor de Ponç Juià i Bevià, 15 agost 1667. G-131 f. 190
Francesc Bonanat pren possessió de la doma de Calonge, vacant per òbit de Llorenç Costa, 20 desembre 1666. G-131 f. 190v
Presentació de lletres del bisbe a l’abat de Sant Benet de Bages, sobre la col·lació de la rectoria de les Preses, 3 juliol 1668. G-132 f. 1
Execució de lletres papals que confereixen la prepositura del monestir de Breda a Jeroni Climent, monjo, 6 juliol 1668. G-132 f. 3
Execució de lletres papals que confereixen la infermeria del monestir de Sant Pere de Rodes a Josep Climent, 6 juliol 1668. G-132 f. 8
Edicte de publicació dels sants Bonosi i Maximià com a fills de Blanes, 8 juliol 1668. G-132 f. 12
El bisbe redueix els aniversaris i misses fundades d’Estanyol, 25 agost 1668. G-132 f. 14
Jeroni Ayral insta la col·lació de la pabordia de Santa Maria del Roure, vacant per òbit de Josep Reverter, canonge de Barcelona, a presentació dels pabordes del Corpus de 
Darnius, amb possessió, 25 juny 1667. G-132 f. 14v

El vicari general redueix les misses del benefici del Remei de les Planes, 12 setembre 1668. G-132 f. 16v
El vicari general redueix les misses del benefici dels sants Abdó i Senèn de Camprodon, 12 setembre 1668. G-132 f. 17v
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Anastàsia de la Seu a Joan Baptista d’Olzina, 11 juny 1668; la possessió, f 22v. G-132 f. 18v
Nomenament de notari apostòlic a favor d’Ignasi Ponsach, de Conflent, bisbat d’Elna, 30 octubre 1668. G-132 f. 23v
Presentació de lletres papals que confereixen el priorat de Santa Maria de Besalú a Pere Gelencas, 23 novembre 1669. G-132 f. 26
Comissió del nunci al bisbe per rebre la professió de fe de Jeroni Climent, infermer de Sant Pere de Rodes, elegit abat d’Amer i Roses, 21 gener 1669. G-132 f. 29
Francesc Parés, clergue de Vic, pren possessió de la rectoria de Bordils, 20 gener 1669. G-132 f. 32
El vicari general redueix les misses del benefici dels sants Pere i Bernat d’Olot, 26 gener 1669. G-132 f. 33
El vicari general redueix les misses fundades a Crespià, 29 gener 1669. G-132 f. 34
Execució de lletres papals que confereixen l’ardiaconat major de la Seu a Jaume Vilar, 5 febrer 1669; la possessió, f 39. G-132 f. 35

Execució de lletres papals que ordenen donar possessió de la sagristia de Pontós, vacant per òbit d’Andreu Garriga, a Jaume Boadella; la possessió, f 45. G-132 f. 41



Execució de lletres papals que ordenen donar possessió de la rectoria de Fontclara a Pere Màrtir Toralles, 8 febrer 1669; la possessió, f 50. G-132 f. 46v

Execució de lletres papals que ordenen donar possessió del benefici de Sant Nicolau de la Seu a Josep Vergés, clergue de Vic, 16 gener 1669; la possessió, f 61. G-132 f. 58v

El bisbe fa procura a favor de Francesc Oller i Penya, clergue de Mataró, per a la visita “ad limina”, 20 febrer 1669; l’informe a presentar, f 65-67; la resposta de la 
congregació, f 136v. G-132 f. 62

El bisbe Francesc Dou fa professió de fe, 3 desembre 1668. G-132 f. 67
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de les Onze Mil verges de Peralada a Ramon Clara, clergue, 1 març 1669. G-132 f. 69
Dispensa d’irregularitat a favor de Francesc Riurans, sots-diaca de Blanes, per haver exercit l’orde del diaconat, 1 març 1669. G-132 f. 73v
Súplica presentada al bisbe pels jurats de Vila-romà, que han concedit l’ermita de Bell-lloc a Josep Canalonga i Joan Bta. Brunengo, ermitans de Sant Pau, per confirmar 
l’acte, 3 abril 1669. G-132 f. 76

Autèntica de relíquies dels sants Gaudenci, Just, Liberat, Víctor i Timoteu, presentades per Joan de Rocabertí, ardiaca de la Seu, 10 abril 1669. G-132 f. 77

Execució de lletres papals que confereixen Lluís Vidal, clergue de Barcelona, la doma simple de Santa Maria de Castelló, 11 abril 1669; la possessió, f 84. G-132 f. 80

Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Vilopriu, vacant per òbit de Rafael Fogueres, a Joan Rotllant, 2 maig 1669; la possessió, f 89v. G-132 f. 85v

Execució de lletres papals que confereixen la rectoria d’Esponellà, vacant per òbit de Joan Baptista Cases, a Paladi Pagès, 4 maig 1669; la possessió, f 95v. G-132 f. 91

Dispensa del nunci a favor de Josep Fet, clergue d’Amer, fill de clergue i soltera, 12 juny 1669. G-132 f. 97

Execució de lletres papals que confereixen a Josep Roig la coadjutoria de la canongia de la Seu que obté Ramon Çanou, 11 juny 1669; la possessió, f 108. G-132 f. 99v

Jaume Vilar, ardiaca major, fa professió de fe, 5 febrer 1669. G-132 f. 112
El bisbe nomena vicari general per a afers d’inquisició José Antonio de Urrea, 10 juliol 1669. G-132 f. 114
Execució de lletres papals que confereixen la sagristia de Calonge, resignada per Joan Font, a Montserrat Margarit, 19 juliol 1669. G-132 f. 115
Lletres citatòries de la cúria metropolitana a Bernat Vives, administrador de la causapia fundada per Francesc March, en causa amb Miquel March, fuster de Falset, 23 
juliol 1669. G-132 f. 120

Execució de lletres papals que ordenen donar possessió de la rectoria de Falgons, vacant per òbit de Joan Galí, a Joan Parés, 1 agost 1669; la possessió, f 125v. G-132 f. 121v

Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Briolf, resignada per Joan Obrador, a Josep Vergés, clergue del Far, 14 agost 1669. G-132 f. 127
Jacint Puig, clergue de Solsona, pren possessió del benefici de Sant Domènec de la Seu, 15 setembre 1669. G-132 f. 132
Nomenament de notari apostòlic a favor d’Antoni Valentí, prevere de Cadaqués, 4 octubre 1669. G-132 f. 134
Resposta de la congregació del Concili al bisbe en la visita ad limina, 28 setembre 1669. G-132 f. 136v
Execució de lletres papals que confereixen la infermeria de Sant Pere de Rodes a Joan Garriga i Climent, monjo, 8 novembre 1669. G-132 f. 137
Execució de lletres papals que confereixen el diaconil i la clau d’Ullastret a Pere Almar i Comas, 8 novembre 1669; la possessió, f 145v. G-132 f. 142
El bisbe fa procura a Francesc Oller i Penya per plets a Roma, 14 novembre 1669. G-132 f. 147
Instrucció donada pel bisbe a Francesc Oller, procurador seu, sobre drets de patronat a diverses parròquies pretesos per l’abat de Breda. G-132 f. 150-151
Onofre Alsina, clergue de Sant Esteve de Bas, fa procura a Francesc Oller i Penya per consentir a la imposició de pensió sobre la clau de Sant Feliu de Girona, 24 novembre 
1669. G-132 f. 152

Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de les Preses, vacant per òbit de Jacint Marguí, a Miquel Lluch, 21 novembre 1669; requisitòria per a la possessió, f 
162. G-132 f. 156v

Pere Vehí, rector de Navata, funda el benefici del Santíssim a la seva parròquia, 5 desembre 1669. G-132 ern entre f. 161  
Dispensa papal a favor de Josep Ivorra, escolar de Camprodon, fill de solter i soltera, 9 desembre 1669. G-132 f. 165
Execució de lletres papals que confereixen a Jaume Agustí la coadjutoria de la canongia de Sant Feliu de Girona que obté Bernat Boris, 11 desembre 1669; la possessió, f 
174. G-132 f. 167



Dispensa d’irregularitat a favor de Gabriel Daví, prevere, per haver intervingut en una pena capital, 21 desembre 1669. G-132 f. 176
Postulatòria de la canonització de fra Lluís Beltran, dominic, 30 novembre 1669. G-132 f. 178v
Josep Miralpeix, clergue resident a Roma, pren possessió del benefici de Sant Antoni d’Hostalric, 4 gener 1670. G-132 f. 179v
Dispensa d’irregularitat a favor de Josep Pomés, de Castelló d’Empúries, per haver exercit la cirurgia, 20 desembre 1669. G-132 f. 181

Execució de lletres papals que ordenen donar possessió de la doma de Llançà, vacant per òbit d’Antoni Ferrer, a Joan Honrat, 10 gener 1670; la possessió, f 187. G-132 f. 183v

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Maria de Sant Daniel a Josep Xambó, clergue, 22 gener 1670; la possessió, f 192v. G-132 f. 189
Ponç Juià i Bevià, procurador dels Aniversaris de Sant Feliu de Girona, presenta apel·lació al vicari general en causa contra Josep Escot, capellà major de la mateixa 
església, 14 febrer 1670. G-132  194, 195v i 19

Presentació de provisió papal del priorat d’Ullà a favor de Magí Ribes, clergue resident a Roma, 16 març 1670; la possessió, f 199v. G-132 f. 198v
Josep Xambó fa procura a Francesc Oller i Penya per a plets a Roma, 14 abril 1670. G-133 f. 1

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Rafael del claustre de la Seu a Jeroni Saló, clergue d’Hostalric, 15 abril 1670; la possessió, f 5v. G-133 f. 3

Extracció de relíquies de Sant Hipòlit, d’un reliquiari del convent de carmelites descalços de Girona, per lliurar-les a la parròquia de Sant Hipòlit de Voltregà, 9 abril 1670. G-133 f. 7

Llicència de celebrar missa a la capella domèstica de Francesc Canoves, del veïnat de Menola a Pineda, 24 juny 1670. G-133 f. 9
Execució de lletres papals que ordenen donar possessió a Martirià Batlle del benefici de Santa Cecília de Santa Maria dels Turers i del de Sant Martí de Sant Esteve de 
Banyoles, 7 octubre 1670; les possessions, f 46. G-133 f. 11

Joan Soler, clergue de Sant Hilari Sacalm, funda un personat, 15 juliol 1670. G-133 f. 14

Execució de lletres papals que confereixen a Miquel Vinyoles la coadjutoria de la canongia de la Seu que obté Josep Viver, 25 octubre 1670; la possessió, f 55v. G-133 f. 14bis

Joan Baptista Rigort, rector de Reminyó, fa procura a Narcís Delàs i Francesc Oller i Penya per permutar amb Joan Soler a Roma, 15 juliol. G-133 f. 15
Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Monells, vacant per òbit d’Antoni Casanoves, a Joan Rovira, beneficiat de Sant Feliu de Girona, 23 octubre 1670; 
la possessió, f 62. G-133 f. 17

Joan Soler, clergue de Sant Hilari Sacalm, fa procura semblant, 15 juliol 1670. G-133 f. 22v

Execució de lletres papals que ordenen donar possessió de la rectoria de Romanyà, vacant per òbit de Gabriel Corretger, a Baldiri Claveria, 30 octubre 1670. G-133 f. 32

Presentació de lletres papals que confereixen a Joan Postils, clergue, un benefici de la Seu i el de Sant Francesc de Tàrrega, 29 juliol 1670. G-133 f. 38
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Maria de les Escaletes de Calonge a Pere Martorià, prevere de Sant Feliu de Boada, 6 novembre 1670; la 
possessió, f 73. G-133 f. 41v

Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Canet d’Adri, vacant per òbit de Jaume Vidal, a Josep Desprat, 11 agost 1670; la possessió, f 21. G-133 f. 48
Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Reminyó, permutada per Joan Baptista Rigort, a Joan Soler, clergue de Vic, 7 novembre 1670; la possessió, f 78; la 
col·lació del personat permutat, f 79. G-133 f. 58v

Execució de lletres papals que confereixen a Francesc Burgués, clergue, la coadjutoria de la canongia de la Seu que obté Jaume Burgués, 29 agost 1670; la possessió. G-133 f. 63v

Presentació de lletres papals que confereixen el diaconil de Sant Feliu de Girona a Joan Blanch, prevere, 26 novembre 1670; la possessió, f 84v. G-133 f. 68
Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Saldet, vacant per òbit de Pere Pau Alfaràs, a Joan Carreres, 26 agost 1670; la possessió, f 36. G-133 f. 74v
Execució de lletres papals que confereixen la sagristia de Sant Vicenç de Besalú (acte no transcrit). G-133 f. 83v
El bisbe intima la convocatòria del concili provincial, 16 setembre 1670, amb lletres de resposta, f 40. G-133 f. 87
Execució de lletres papals que confereixen a Cristòfol Vicenç Huguet, arxiprest de Vilabertran, el priorat de Sant Tomàs d’Amer i la capellania de Castell d’Empordà, 29 
desembre 1670. G-133 f. 91



Execució de lletres papals que confereixen a Salvador Sunyer, clergue, la rectoria de Juià, vacant per òbit de Joan Batlle, 29 gener 1671; la possessió, f 100v. G-133 f. 96

Execució de lletres papals que confereixen l’almoineria de Sant Pere de Galligants, vacant per promoció de Bartomeu Tubart a la pabordia de Breda, a Jaume Felip, clergue 
que es proposa de professar, 22 febrer 1671. G-133 f. 102

La universitat dels homes de Blanes fa procura a Francesc Oller i Penya, per prendre part en causa contra l’abat de Breda per la col·lació de la rectoria, 28 abril 1671; 
semblant féu la de Reminyó, f 109, la de Tordera, f 111. G-133 f. 107

Execució de lletres papals que confereixen a Joan Nató el diaconil de Bordils, 9 març 1671; la possessió, f 116. G-133 f. 113
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de les Ànimes d’Argelaguer a Isidre Fàbrega, rector d’Oix, 16 març 1671. G-133 f. 117v

Lletres inhibitòries de la cúria metropolitana de Tarragona, a instància de Baldiri Ribas, sagristà de Batet, en causa amb Josep de Cortada, clergue de Vic, 5 maig 1671. G-133 f. 122

Dispensa a favor d’Emerenciana Masades, novícia de Cadins, a causa de ser cega, 28 abril 1671. G-133 f. 123v
“Vidimus” d’autèntica de relíquies dels sants Vicenç, Benigne, Pius i Flora, lliurades a Vicenç Salers, 12 maig 1671. G-133 f. 126
El bisbe revoca tots els seus procuradors a Roma i nomena Carles Manuli, 18 maig 1671. G-133 f. 127
Dispensa matrimonial a favor de Josep Masses i Eugènia Martí, de la Tor de Querol, 29 maig 1671. G-133 f. 128v
Llicència de celebrar a la capella domèstica de Francesca de Seguí, Puigvert i Manresa, de Blanes, 6 juliol 1671. G-133 f. 130
Publicació de privilegi papal sobre la predicació i administració de sagraments per part dels religiosos, 22 maig 1671. G-133 f. 133-137
Informació sobre la doma de Vulpellac, 15 juliol 1671. G-133  37v-141 i 146-1
Onofre Melcion pren possessió d’una canongia diaconil de la Seu, vacant per òbit de Joan Guanter, 21 juliol 1671. G-133 f. 142
Dispensa matrimonial a favor de Joan de Cruïlles i Maria de Sarriera, 3 agost 1671. G-133 f. 148
Llicència de reconciliar el cementiri de Calonge, 30 agost 1671. G-133 f. 150v
Els marmessors de Jaume Vidal, rector de Canet d’Adri, funden el benefici del Corpus de Tossa, 11 desembre 1671. G-133 ern entre f. 151  

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Quirze de Viladamat a Jeroni Quintana, clergue de Colomers, 26 octubre 1671; la possessió, f 156. G-133 f. 152

“Instructiones para las testificationes de pobreza, las quales se hacen por los obispos y ordinarios de los lugares para los que piden dispensas matrimoniales”. G-133 f. 158-159

Execució de lletres papals que confereixen la doma curada de Garriguella, vacant per òbit de Joan Boner, a Salvi Oliva, 2 novembre 1671. G-133 f. 159v
Miquel Quintana, clergue de Barcelona, pren possessió de la doma simple de Vulpellac, 4 novembre 1671. G-133 f. 163v

Execució de lletres papals que confereixen la rectoria d’Estanyol, vacant per òbit d’Antoni Malavila, a Onofre Alsina, 11 desembre 1671; la possessió, f 169v. G-133 f. 165v

Execució de lletres papals que confereixen a Francesc Casanoves, clergue de Vilafranca del Penedés, una canongia de Vilabertran, vacant per òbit d’Antoni Colomer, 1 
gener 1672. G-133 f. 171

Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Domeny, vacant per òbit de Ramon Bordas, a Bartomeu Casassas. G-133 f. 176v
El bisbe lleva l’entredit general fulminat a tot el bisbat a causa d’un sacrilegi comès al convent de Sant Martirià de Banyoles, i disposa predicacions a totes les esglésies de 
Girona, 24 febrer 1672. G-133 f. 182

Informació sobre el benefici de Santa Maria de Fortià, 2 març 1672. G-133 f. 184-188
Dispensa matrimonial a favor de Vicenç Capell i Teresa Soler, de Peramola, bisbat d’Urgell, 2 abril 1672. G-133 f. 189
Miquel Verdaguer pren possessió de la rectoria de Sant Pere Espuig, vacant per òbit de Miquel Badosa, 17 juliol 1671. G-133 f. 191
Dos canonges de la Seu testifiquen que don Pedro Antonio de Aragón, duc de Cardona, prengué possessió d’una canongia de la Seu, 25 maig 1672. G-133 f. 193
El bisbe ordena a l’abat de Camprodon no fer processons fora del claustre, 28 juny 1672. G-133 f. 194

Publicació de lletres del nunci que ordenen que en endavant les peticions de dispensa matrimonial es facin expressant els cognoms i no el nom dels pares, 21 juny 1672. G-133 f. 195v



Erecció i capítols (TC) de la confraria del Roser a Palol d’Onyar, 13 setembre 1672. G-133 f. 196v198v
Rafael Milsocos pren possessió del benefici de Santa Anastàsia de la Seu, 2 abril 1672. G-133 f. 199
Publicació de breu papal que mana celebrar la festa del Roser el primer diumenge d’octubre. G-133 f. 200v
“Vidimus” de relíquies dels sants Jacint, Vicenç, Fèlix, Pere, Sèptima, August, Vitus i Víctor, procedents del cementiri de Priscil·la i destinades a la parròquia de Cadaqués, 
30 juliol 1672. G-133 f. 203

Postulatòria per a la beatificació del venerable Joan de la Creu, carmelita, 4 agost 1672. G-133 f. 208v

Execució de lletres papals que confereixen el benefici porcioner menor de Vilabertran a Josep Cabanes, clergue de Vila-sacra, 6 agost 1672; la possessió, f 206. G-133 f. 205

Publicació d’edicte del nunci contra els frares de l’orde de la Santíssima Trinitat de València que donen veneració pública a Pere de Figueres, 6 agost 1672. G-133 f. 208-210

Pau Lladó, prevere, funda el benefici de Santa Maria i Sant Elm a Arenys de Mar, 12 agost 1672. G-133 f. 211v-214v
Decret de la congregació de Ritus sobre ús de pontificals per part dels prelats no-bisbes. G-133 f. 214v-220
Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Palamós a Francesc Salvador, clergue de Lloret, 30 agost 1672. G-133 f. 221v
Informació sobre el diaconil de Corçà, 20 setembre 1672. G-133 f. 224
“Vidimus” d’autèntica de relíquies dels sants Jocund, Adaucte, Ferm i Primus, presentada pel P. Bonaventura d’Anglès, 23 setembre 1672. G-133 f. 230
Lletres citatòries de la cúria metropolitana a Oròsia Escuder, a instància de la comunitat de preveres de Figueres, 3 octubre 1672. G-133 f. 230
El vicari general redueix les misses a celebrar pel beneficiat de Santa Anna d’Argelaguer, 14 novembre 1672. G-133 f. 234
Mateu Costa, mestre d’accent de la Seu, pren possessió del diaconil de Corçà, 19 octubre 1672. G-133 f. 234v
Execució de lletres papals que confereixen a Climent Vaquer la rectoria de Sant Andreu de Terri, vacant per òbit de Feliu Figaró, 17 novembre 1672. G-133 f. 236
Presentació de lletres de l’auditor papal contra Magí Ribes, prior d’Ullà, per deute de 160 escuts, 18 novembre 1672. G-133 f. 238v
Josep Puigtió i Molins, pagès de Gaserans, pren possessió del mas Puigtió del Puig, de Maçanet de la Selva, 15 setembre 1672. G-133 f. 243
Informació presa sobre el benefici de Sant Valentí de Beget, que té 63 lliures de renda, 22 desembre 1672. G-134 f. 1-9
Informació sobre el fet que el canonge Francesc Frigola morí intestat, 5 gener 1673. G-134 f. 9
Joan Verdalet, procurador de la comunitat de preveres de Figueres, requereix Jeroni Xifre, escrivà de la cúria, que li dóni còpia de la causa de ma mateixa comunitat amb 
Isidre Pujades i Oliveres, pagès de Palol de Vila-sacra, 23 gener 1673. G-134 f. 10v

Josep Vilardaga pren possessió del benefici de Sant Valentí de Salarsa, 27 gener 1673. G-134 f. 11v
Joan Viver i Torres, clergue resident a Madrid, insta informació sobre la doma de Celrà, 7 febrer 1673. G-134 f. 12v
Pere Sala pren possessió de la doma simple d’Ullastret, 27 febrer 1673. G-134 f. 18v
El vicari general, ateses les diferències entre els preveres de Santa Maria de Camprodon i els monjos a propòsit d’enterraments, solventa provisionalment les qüestions de 
precedència, 8 abril 1673. G-134 f. 19v

Benedicció de la capella de Santa Maria, construïda prop de la casa Roca de la Barca, 26 abril 1673. G-134 f. 20v
Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Pujarnol, vacant per òbit de Miquel Matheu, a Antoni Brunet, 30 abril 1673. G-134 f. 22
Francesc Bordas pren possessió del benefici de la Santa Creu de la Seu, 7 maig 1673. G-134 f. 24
Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Llampaies a Antoni Joan Bover, 18 maig 1673. G-134 f. 26
L’ardiaca major autoriza l’abat de Camprodon a fer processons per la vila, 25 maig 1673. G-134 f. 27
Magdalena Pujol, Savarrés i Alrà cedeix el patronat dels beneficis fundats per Miquel Alrà a Vilobí a Montserrat Gelabert i Alrà, i determina els beneficiaris de l’annexa 
causapia, 17 octubre 1672. G-134 f. 28

Execució de lletres papals que confereixen el benefici del Salvador de Sant Esteve de Bas a Joan Castellar, domer de Vilanant, 20 maig 1673; la possessió, f 37. G-134 f. 32v

Transcripció de lletres del nunci sobre la manera de computar els fruits dels beneficis, 30 juny 1673. G-134 f. 38
L’auditor de la cambra papal pren possessiò de la doma d’Ordis, 12 juliol 1673. G-134 f. 38



Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Cecília de Santa Maria dels Turers de Banyoles a Martirià Balle, 22 setembre 1673. G-134 f. 40
Presentació de lletres papals que confereixen a Pau Carreres, clergue de Tarragona, el priorat de Santa Maria de l’Om, vacant per òbit de Salvador García, 21 agost 1673; 
execució de les lletres, f 44v. G-134 f. 41

Esteve Riera pren possessió d’una canongia de Santa Maria de Besalú, 10 agost 1673. G-134 f. 45v
Josep Font pren possessió de la doma simple de Celrà, 14 novembre 1673. G-134 f. 47
Francesc Morató pren possessió de la rectoria de Salt, 7 juny 1673. G-134 f. 48
Execució de lletres papals que confereixen a Ramon Garau l’almoineria del monestir de Banyoles, 16 abril 1674; la possessió, f 111v. G-134 f. 99
Certificació de partida sobre els beneficis de l’altar de Sant Vicenç de la Seu. G-134 f. 101
Joan Font, prevere, funda el benefici de Sant Joan de la capella de l’hospital de Calonge, 8 maig 1673. G-134 f. 102-106v
Presentació de sentència de l’auditor del nunci a favor de Joan Viver i Torres sobre la provisió de la doma simple de Celrà, 8 maig 1674. G-134 f. 106v
Certificació de partida de baptisme de Jeroni Company i Amer, clergue de Manresa. G-134 f. 112v
Lletres inhibitòries de la cúria metropolitana de Tarragona a instància dels carmelites d’Olot, en causa contra la comunitat de preveres, 12 juny 1674. G-134  113v i 132-13
El bisbe fa procura a Antoni Pasqual per a plets a Roma, 13 juny 1674. G-134 f. 114v
Jaume Alsina pren possessió de la doma de Sant Sadurní, vacant per òbit de Pere Canet, 17 abril 1674. G-134 f. 117
Els marmessors de Bernat Boris, canonge de Sant Feliu de Girona, funden el benefici de les Onze Mil Verges de la Seu de Girona, 31 maig 1673. G-134 f. 118v-120
Informació presa sobre el benefici de Sant Joan, de Sant Llorenç de la Muga, 5 agost 1674. G-134 f. 121-126
Postulatòria per a la beatificació de Pau de Santa Maria, dominic, 22agost 1674. G-134 f. 127
Lletres inhibitòries de la Rota en la causa sobre dret de patronat de l’abat de Breda en algunes parròquies, 10 setembre 1674. G-134 f. 127v
Antoni Alou pren possessió de la rectoria de Palamós, 26 setembre 1674. G-134 f. 131

Execució de lletres papals que confereixen la infermeria del monestir de Banyoles a Joan de Marimon, monjo de Sant Cugat, 12 setembre 1674; la possessió, f 137. G-134 f. 134v

Pere Escuder, metge, certifica la malaltia d’Antoni Ros, canonge de la Seu, que demana coadjutor, 7 maig 1674. G-134 f. 137v
Francesc Llinayros, rector de Marenyà, fa procura a Antoni Pasqual per resignar a Roma, a fi d’obtenir la de Constantins, 17 setembre 1674. G-134 f. 138v
Llicència d’erigir a Quart la confraria del Roser, 4 octubre 1674; igual es donà a Sant Martí Sapresa. G-134 f. 141
Onofre Peresteve, prevere natural de Ripoll, pren possessió d’una rectoria curada de Santa Maria de Castelló, 7 octubre 1674. G-134 f. 142
Pere Barril pren possessió del benefici de Sant Joan de Sant Llorenç de la Muga, 8 octubre 1674. G-134 f. 142v
Ponç Juià i Bevià pren possessió del benefici de Sant Esteve de la Seu, 23 octubre 1674. G-134 f. 144
Rafael Bacó, canonge de Barcelona, pren possessió del benefici de Sant Miquel de Brunyola, 28 octubre 1674. G-134 f. 145v
Esteve Vila, beneficiat de la Seu, dota una beca al seminari, s.d. G-134 f. 149
Institució i capítols (TC) de la confraria de Sant Salvi, a la seva capella de la parròquia de Sant Miquel de Cladells, 16 octubre 1674. G-134 f. 156
Fra Ildefonso de Balmaseda pren possessió de la dignitat episcopal de Girona, 8 desembre 1673. G-134 f. 160
Antoni Bou pren possessió de la clau de Sant Genís de Palafolls, 25 novembre 1672. G-134 f. 172v
Joan Oliveres, clergue d’Anglès, pren possessió de la rectoria de la Selva de Mar, 6 gener 1674. G-134 f. 174
Segrest de les rendes del benefici de Sant Quirze de Viladamat, 2 gener 1674. G-134 f. 175-180
Execució de lletres papals que confereixen el benefici dels sants Llorenç i Antoni de la Bisbal a Miquel Romaguera, clergue, 20 gener 1674. G-134 f. 181
El bisbe concedeix al rector d’Arenys de Munt el privilegi de portar armussa negra, 25 gener 1674. G-134 f. 185 i 189v
Estatuts per a les esglésies de Santa Maria i Sant Vicenç de Besalú, 26 gener 1674. G-134 f. 185v-187
El bisbe fa procura a Antoni Pasqual per a plets a Roma, 26 gener 1674; procura semblant féu a favor de Josep Valls. G-134 f. 187
El bisbe fa donació de certes relíquies de Sant Llorenç a Llorenç Mateu i Sans, cavaller de l’orde de Muntesa, 21 febrer 1674. G-134 f. 190



Execució de lletres papals que confereixen a Esteve Dorrius, clergue de Saragossa 137 ducats d’or de cambra de pensió sobre l’abadia de Breda, conferida a Narcís Barutell 
per òbit de Jaume Climent, 26 febrer 1674. G-134 f. 190v

Martí Rich pren possessió de la rectoria d’Arenys de Munt, 20 maig 1661(!). G-134 f. 193
Informació sobre els masos de Franciac que paguen primícia i comestions, 4 abril 1674. G-134 f. 194v
Josep Falgueres pren possessió de la rectoria de Garrigàs, 16 març 1674. G-134 f. 196
Execució de lletres papals que confereixen l’almoineria del monestir de Banyoles a Ramon Garau, monjo del mateix monestir (continúa al núm. 2421). G-134 f. 197-198
“Vidimus” de relíquies de les Santes Justa i Rufina, destinades a la parroquial de Vilanova de Palafolls o Malgrat, 29 octubre 1674. G-134 f. 199
Galceran Torrent pren possessió de la sagristia d’Olot, 13 octubre 1674. G-134 f. 200
Francesc Bordas pren possessió del benefici dels sants Dalmau i Jordi de la Seu, 31 octubre 1674. G-134 f. 201
Informació presa sobre el diaconil de Cruïlles i partida de baptisme de Fèlix Orench, 19 desembre 1674. G-134 f. 202-207
Execució de lletres papals que confereixen el benefici d’Esponellà a Pere Vila-seca, clergue resident a Roma; la possessió, 7 gener 1675, f 209. G-134 f. 207v
El bisbe demana al papa que es reconegui el culte immemorial de Sant Oleguer, 8 gener 1675. G-134 f. 210
Erecció de la confraria del Roser de Quart, 4 novembre 1675. G-134 f. 210v
Execució de lletres papals que confereixen l’almoineria de Sant Pere de Rodes, vacant per òbit de Pere Benet Català, a Francesc Godó, monjo del mateix monestir, 19 
gener 1675; la possessió, f 222. G-134 f. 213

Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Ridaura, resignada per Joan Bataller, a Jeroni Bataller amb reserva de pensió, 31 gener 1675; la possessió, f 220v. G-134 f. 216v

Feliu Orench, clergue de Blanes, pren possessió del diaconil de Cruïlles, 1 febrer 1675. G-134 f. 223
Lluís Gibert pren possessió de la rectoria de Bordils, vacant per òbit de Francesc Parés, 31 gener 1675. G-134 f. 224v
Informació presa sobre el priorat de Jonqueres, 6 març 1675. G-134 f. 228-233
Informació presa sobre el benefici de Sant Pere Màrtir de Camprodon, 13 març 1675. G-134 f. 233-239
El bisbe confirma a Josep Marquès, Cors, Sord i de Camós, successor de Bernat Sord, cavaller, el dret de tenir banc i sepultura a la capella de Sant Joan de Torroella de 
Montgrí, 15 març 1675. G-134 f. 239v

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Pere del priorat de Cervià a Damià Prats; la possessió, 29 març 1675, f 244. G-134 f. 240v
Pau Güell, clergue de Vilafranca del Penedés, pren possessió del priorat de Jonqueres, 12 abril 1675. G-134 f. 245
Jaume Ramon, clergue de Figueres, pren possessió de la doma de Terrades, vacant per òbit d’Onofre Pons, 5 abril 1675. G-134 f. 246
Francesc Soler, clergue, pren possessió del benefici de Santa Magdalena de Peralada, 20 abril 1675. G-134 f. 247
Joan Baptista Anglada pren possessió de la rectoria de Santa Pellaia, vacant per òbit d’Antoni Bou, 6 maig 1675. G-134 f. 248v
Ignasi Sucasas, clergue d’Elna, pren possessió de la doma de Llanars, vacant per òbit de Climent Melcion, 9 maig 1675. G-134 f. 249v
Presentació de lletres papals a Antoni Arenyas, hospitaler de la Seu, 15 juny 1675; l’interessat pren possessió de l’hospitaleria, f 253. G-134 f. 251
Constitució papal sobre la beatificació de Joan de la Creu, carmelita. G-134 f. 255-256
El bisbe nomena vicaris generals per a afers d’inquisició fra Agustí Judice OSA i fra Jaume Castellar, mercedari, residents a Barcelona, 10 juliol 1675. G-134 f. 256v
Blai Lacasa, clergue de Maçanet de Cabrenys, pren possessió de la rectoria d’Adri, vacant per òbit de Martirià Bell-lloc, 21 juliol 1675. G-134 f. 257

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Maria de Maià a Josep Morer, canonge de Vilabertran; la possessió, 24 juliol 1675, f 261. G-134 f. 258v

Diego de Rat, procurador de Joan Francesc Ramon Folch de Cardona, comte d’Empúries, pren possessió de la preeminència d’una canongia de la Seu, 31 juliol 1675. G-134 f. 262

El bisbe demana al papa l’extensió de l’ofici de Sant Narcís concedit per la Santa Seu amb data de 8 abril 1628 a l’església universal, 15 agost 1675; a continuació, les 
cartes del bisbe al col·legi cardenalici i de la reina al papa. G-134 f. 263v

Domènec Giralt pren possessió de la sagristia d’Olot, vacant per òbit de Galceran Torrent, 7 agost 1675. G-134 f. 266v
El bisbe dispensa Ildefonso Tomás de Varela, familiar seu, de naixement il·legítim, 12 agost 1675. G-134 f. 267v



El bisbe redueix els aniversaris de les Planes, 30 agost 1675. G-134 f. 268
Certificació de matrimoni de Juan de Lima i Marianna de Aleón, 1675. G-134 f. 169
El bisbe fa procura per a la visita “ad limina” a favor d’Antoni Pasqual, ardiaca de la Selva a la Seu, 3 setembre 1675; a continuació, informe a presentar a la congregació, f 
273-274. G-134 f. 270

El bisbe dispensa Cristòfol Vicenç Huguet, arxiprest de Vilabertran, de la residència, 9 setembre 1675. G-134 f. 274v
Joan Viader pren possessió del benefici de la Seu dit dels manats, 22 setembre 1675. G-134 f. 277

El bisbe concedeix als beneficiats de la Seu qui siguin exemptes dels vicaris generals, per als plets que porten, 8 octubre 1675; privilegi de no poder ser capturats, f 291. G-134 f. 279

Execució de llicència papal a favor de Josep de Caramany i Almar, per poder fer celebrar al seu oratori, situat al terme de Quart, 11 setembre 1675; benedicció de la 
capella, f 289v. G-134 f. 283v

El bisbe confereix a Pere Barril la capellania major de Sant Feliu de Girona, 28 setembre 1675. G-134 f. 285v
El capítol recorre contra el bisbe en afers del cobrament del subsidi i excusat, 12 octubre 1675; nou recurs, f 292v. G-134 f. 187v
Execució de lletres papals que confereixen a Isidre Geli la coadjutoria de la canongia de la Seu que obté Joan Riera; possessió, f 9. G-135 f. 1
“Vidimus” de relíquies dels màrtirs Pacífic, Rector, Sever i Càndida, destinades a la parròquia de les Planes, 4 desembre 1674. G-135 f. 10v

Salvador Francesch fa procura a Antoni Pasqual per acceptar a Roma la rectoria del Mercadal vacant per òbit de Joan Quer, amb reserva de pensió, 3 desembre 1675. G-135 f. 11v

Francesc Vinyoles, rector de les Encies, institueix el benefici del Roser de Vulpellac, 12 desembre 1675. G-135 f. 14
Sentència de la Rota en causa dels bisbes de la Tarraconense contra l’arquebisbe, sobre expedició d’inhibitòries i apel·lacions, 8 juny 1674; intimació a l’arquebisbe, f 21-
32. G-135 f. 19

Execució de lletres papals que confereixen a Jeroni Areny, clergue d’Urgell una canongia de la Seu, vacant per òbit de Jeroni Ayral, 27 desembre 1675; la possessió, f 37. G-135 f. 33

Josep Torracabota pren possessió del benefici dit porteria de la Seu, 27 desembre 1675. G-135 f. 39
Els marmessors d’Antic Palau, prevere, funden el benefici de Sant Josep d’Arenys de Mar, 31 desembre 1675. G-135 f. 40-46
Execució de lletres papals que confereixen la infermeria del monestir d’Amer, vacant per òbit d’Isidre Bellapart, a Pere Pau Carbonell i Climent, infermer del monestir de 
Roses, 21 gener 1676. G-135 f. 46

El vicari general redueix les misses i aniversaris de Vilaür, 30 gener 1676. G-135 f. 50
Execució de lletres papals que confereixen l’obreria del monestir de Sant Pere de Rodes, vacant per promoció de Joan Antoni Climent a l’abadia d’Amer, a Jeroni de Mora, 
monjo de Sant Cugat del Vallès, 19 gener 1676. G-135 f. 53

Ramon Valls pren possessió de la rectoria d’Avinyonet, 27 desembre 1675. G-135 f. 57
Salvador Francesch pren possessió de la rectoria del Mercadal de Girona, 1 gener 1676. G-135 f. 58
Jeroni Pons pren possessió del benefici de l’hospitaleria de la Seu, 14 febrer 1676. G-135 f. 59
Execució de lletres papals que confereixen la infermeria del monestir de Roses a Josep Teixidor, clergue que es proposa de professar, 21 febrer 1676. G-135 f. 62v
Joan Surís, metge, certifica que Josep Pagès, canonge de la Seu, està malalt i necessita coadjutor, 26 febrer 1676. G-135 f. 65
Executòries de l’auditor de la cambra papal contra els rectors d’Arbúcies, Blanes i altres, sobre dret de presentació de l’abat de Breda. G-135 f. 66
El bisbe sol·licita de la congregació de Ritus l’extensió de l’ofici de Sant Narcís a l’església universal, 10 març 1676. G-135 f. 69
Pere Escubós, metge, certifica que Mateu Martí i Gou, canonge de la Seu, està malalt i necessita coadjutor, 11 març 1676. G-135 f. 69v
Execució de lletres papals que confereixen a Antoni Salvi la doma simple de Cervià; la possessió, 25 març 1676, f 74. G-135 f. 70v
Execució de lletres papals que confereixen la pabordía de Viladamat de Sant Pere de Rodes a Galderic Sanjust i Pagès, monjo de Ripoll, 1 abril 1676. G-135 f. 75
Josep Vaguer pren possessió del benefici de Santa Maria del castell de Farners, 23 abril 1676. G-135 f. 79

El bisbe concedeix un fragment de l’estola de Sant Narcís a D. Pedro Fernández del Campo, marquès de Mejorada, secretari del Despacho Universal, 20 abril 1676. G-135 f. 80v



Execució de lletres papals que concedeixen a Jacint Vilar, canonge de la Seu, un coadjutor en la persona de Francesc Noguer, clergue, 4 maig 1676; la possessió, f 89. G-135 f. 81

Pere Riera pren possessió de la sagristia de Sant Vicenç de Camós (acte no transcrit). G-135 f. 92
Narcís Garriga pren possessió de la rectoria de Casavells (acte no transcrit). G-135 f. 93
Llicència donada per breu de celebrar a la capella domèstica de l’ardiaca major de la Seu, 19 juliol 1676. G-135 f. 94-96
Jaume Calderó pren possessió de la capellania major de Sant Feliu de Girona, 2 agost 1676 (acte no transcrit). G-135 f. 96
Pere Barril pren possessió de la capellania major de la Bisbal (acte no transcrit). G-135 f. 98
Pere Vidal, clergue de Mont-ras, funda un personat a convertir en causapia no especificada, dotat amb 600 lliures, 11 agost 1676; la possessió, f 101v. G-135 f. 99
Pere Vidal, dit, fa procura a Tomàs Rafael Montagut, prevere, per resignar a Roma l’anterior personat, 12 agost 1676. G-135 f. 103
Pau Martell pren possessió de la rectoria de Fontcoberta (acte no transcrit). G-135 f. 104v
Joan Nadal pren possessió de la rectoria de Sant Medir, vacant per òbit de Pere Serrats, 27 agost 1676. G-135 f. 105v
Felip Boixeda pren possessió de la sagristia de Maià (acte no transcrit). G-135 f. 196v
Josep Martí pren possessió de la coadjutoria de Mateu Martí i Gou, canonge de la Seu, 29 agost 1676. G-135 f. 107v
Francesc Noguer pren possessió de la coadjutoria de la canongia de la Seu que obté Jacint Vilar, 30 agost 1676. G-135 f. 110
Joan de Rocabertí pren possessió de l’ardiaconat d’Empordà, 5 setembre 1676. G-135 f. 112v

Cristòfol Pagès pren possessió d’una coadjutoria de la canongia de la Seu que obté Josep Pagès, 12 setembre 1676; l’execució de lletres papals que la confereixen, f 117v. G-135 f. 114v

Dispensa papal a favor de Pere Corretger, clergue de Girona fill de prevere i soltera, 14 setembre 1676. G-135 f. 125v
Joan Ciurana pren possessió de la coadjutoria de la cabiscolia major de la Seu que obté Antoni Ros (acte no transcrit). G-135 f. 128
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Miquel de Sant Sadurní a Joan Vidal, clergue de Casavells, 18 novembre 1676; la possessió, f 134v, amb 
monitòria, f 136. G-135 f. 131

Lletres citatòries presentades al bisbe de Girona de part de Francesc Romaguera, que li pledeja tasques de la Bisbal, 7 gener 1677. G-135 f. 139
Pere Verneda pren possessió de la rectoria d’Agullana, vacant per òbit de Josep Campdoràs, 22 gener 1677. G-135 f. 142v
El bisbe fa procura a Manuel de Arroyo, familiar del cardenal Nithard, per a plets a Roma, 25 gener 1677. G-135 f. 143v
Estatuts (TC) per a les esglésies de Santa Maria i Sant Vicenç de Besalú, 8 febrer 1677. G-135 f. 145v
Concòrdia (TC) firmada entre el prior de Santa Maria de Besalú i la comunitat de Sant Vicenç de Besalú, 7 febrer 1677. G-135 f. 147-149v
Publicació de la resignació del benefici de Sant Esteve segon de la Seu, a instància de Ponç Juià i Bevià, 7 febrer 1677. G-135 f. 150
Dispensa papal a favor de Miquel Joan Pons, clergue fill de prevere i casada, 10 febrer 1677. G-135 f. 152-154
Monitòria (TC) del bisbe als eclesiàstics que van amb capa curta i armes, 20 febrer 1677. G-135 f. 155
Notificació al capítol de la Seu de que el bisbe li ha demanat per tres vegades que nomenés adjunts per procedir criminalment, 14 desembre 1676. G-135 f. 156
Còpies “vidimus” d’actes de reunions de la comunitat de beneficiats de la Seu, 1501-1677, 19 maig 1677. G-135 f. 158-202
El vicari general redueix els aniversaris i misses d’estaca de Terrades, 12 desembre 1675. G-135 f. 203-205
Postulatòria per a la beatificació de Francisco de Lanuza dominic, bisbe d’Albarracín i Barbastro, 28 febrer 1677. G-135 f. 206
Jaume d’Oriola i de Tord fa procura a Antoni Pasqual per acceptar la rectoria de Sant Iscle de Colltort amb reserva de pensió, 3 març 1677. G-135 f. 207
Concòrdia (TC) entre el bisbe Josep Ninot i el capítol de la Seu, sobre obediència dels canonges al bisbe, nomenament de rectors de 36 parròquies, manteniment de la font 
del bisbe i altres coses, 20 octubre 1665. G-135 f. 209-212

Notificació al bisbe de lletres remissòries de la Rota a Ponç Juià i Bevià, 12 març 1677. G-135 f. 212v
Dispensa a favor de Martí Planes, clergue fill de prevere i soltera, 7 abril 1777. G-135 f. 213v
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de la Santa Creu de Sant Feliu de Girona a Jeroni Montaner, 3 abril 1677; la possessió, f 219. G-135 f. 216



Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Sant Quintí de Bas, vacant des de fa dotze anys, a Josep Dou, 12 abril 1677; la possessió, f 222v. G-135 f. 220

“Vidimus” d’autèntica de reliquies dels sants Aurèlia, Victòria, Casi i Benigne, donades a Jaume Ferrer, de la Miana, 3 juliol 1677. G-135 f. 224

Execució de lletres papals que confereixen el benefici dels sants Martí i Francesc de la Seu a Narcís Xifreu, clergue de la Bisbal, 21 juny 1677; la possessió, f 229. G-135 f. 225v

Ponç Reyó pren possessió de la sagristia de Sant Feliu de la Garriga i Viladamat (acte no transcrit). G-135 f. 230

Escriptura presentada a Francesc Domènec, canonge de la Seu, comissari del Sant Ofici, a instància del vicari general Pere Barril (acte no transcrit), 3 agost 1677. G-135 f. 232

Pau Martell pren possessió de la rectoria de Fontcoberta, vacant per òbit de Salvi Viader, 26 agost 1677. G-135 f. 233
Joan Nadal pren possessió de la rectoria de Sant Medir (acte no transcrit), 26 agost 1677. G-135 f. 234
El bisbe fa procura a Nicolás Antonio per a plets a Roma, 9 agost 1677. G-135 f. 235
Nomenament de notari a favor de Pere Llonch, 9 agost 1677. G-135 f. 235v
Llicència de celebrar a l’oratori domèstic de Joan Baptista i Francesc Oliveres i Palomeres, de Sant Genís de Palafolls, 10 juliol 1677. G-135 f. 238
Còpia de la butlla que mana que el dia de Sant Agustí sigui festa de precepte als regnes d’Espanya. G-135 f. 240
El bisbe, atès que els canonges no l’han anat a saludar al seu retorn de Madrid, els comunica que no assistirà a la processó, 15 agost 1677. G-135 f. 242
Execució de lletres papals que confereixen la cellereria del monestir de Camprodon a Jeroni Nadal, monjo de Sant Cugat del Vallès, 14 setembre 1677. G-135 f. 251
Execució de lletres papals que confereixen a Narcís de March la sagristia major del monestir de Banyoles, 15 setembre 1677. G-136 f. 1
Execució de lletres papals que confereixen la mongia del monestir de Banyoles, permutada per Narcís de March, a Josep de Bru, 15 setembre 1677. G-136 f. 7

El bisbe, atès que el capítol de la Seu ha adreçat al Consell d’Aragó un memorial o “libel infamatori”, sobre la forma de proveïr els beneficis curats, enumera els beneficis 
que ha proveït i disposa que els obtentors justifiquin la forma com hi han accedit i com han obtingut llicències de confessar, 20 setembre 1677.

G-136 f. 8-11

Monitòria de la cambra papal contra Josep Cordomí, que deu 50 escuts a Francesc Nicolau de Silva, cavaller, amb motiu de reserva de pensió sobre la cabiscolia de 
Castelló d’Empúries, 17 setembre 1677. G-136 f. 12

Execució de lletres papals que confereixen el benefici dels sants Andreu i Restitut de la Seu a Quirze Caselles, clergue, 11 octubre 1677; la possessió, f 17. G-136 f. 14

El bisbe declara al capítol de la Seu que, si nomena adjunts els donarà seient un a la seva dreta i l’altre, a la seva esquerra; el capítol respon que no especifica quins honors 
els donarà a l’entrada i a la sortida, 18 setembre 1677. G-136 f. 18v-20v

Josep Veguer pren possessió del benefici de Sant Miquel d’Anglès, 19 octubre 1677. G-136 f. 21
Execució de lletres papals que confereixen la rectoria d’Aja (Urgell) a Jeroni Tor, 4 novembre 1677. G-136 f. 23
Martirià Balle, prevere de Banyoles, pren possessió del benefici de Santa Anna de la Seu, 27 novembre 1677. G-136 f. 26
El bisbe intima la convocatòria del concili provincial, 9 desembre 1677. G-136 f. 28
Execució de lletres papals que confereixen la infermeria del monestir de Camprodon a Benet Brandia, monjo del mateix, 23 desembre 1677. G-136 f. 30
Bonaventura Taixonera pren possessió de la rectoria de Constantins (acte no transcrit). G-136 f. 33
Eudald Pelegrí, clergue de Vic, fa procura a Domingo de la Fuente per a plets a Roma, 25 gener 1678. G-136 f. 34
Francesc de Pons, abat de Sant Cugat del Vallès, atès que Maria de Miquel, priora de Sant Daniel, havia transferit a la seva neboda Victòria Pol un censal de 21 lliures de 
pensió, ordena que l’abadessa no posi obstacles al seu cobrament, 8 gener 1678. G-136 f. 36

Execució de lletres papals que confereixen a Salvador Amir el benefici de la Mare de Déu de Gràcia de Sant Feliu de Girona, 28 gener 1678; la possessió, f 41v. G-136 f. 38

Jaume Vilar, clergue, pren possessió d’una canongia de la Seu (acte no transcrit). G-136 f. 43
Execució de lletres papals que confereixen un personat a Joan Miquel Prat, 16 febrer 1678; la possessió, f 48. G-136 f. 45
Sentència arbitral sobre la marmessoria de Joan Guerau Brull, paraire de Besalú, 11 març 1678. G-136 f. 49v



Bernat Baretja pren possessió del benefici de Santa Margarida de la Seu, 12 març 1678. G-136 f. 52
Llàtzer Miralles pren possessió del benefici dels sants Jordi i Dalmau de la Seu, 16 març 1678. G-136 f. 53v
Jaume Cusí pren possessió del benefici de Santa Maria de Gràcia de Sant Feliu de Girona, 26 març 1678. G-136 f. 55
Josep Bou pren possessió de la sagristia de Sant Esteve de Bas (acte no transcrit). G-136 f. 55v
Execució de lletres papals que confereixen a Joan Pagès la sagristia segona de la Seu, 7 abril 1678. G-136 f. 57
Execució de lletres papals que confereixen a Domènec Balle la coadjutoria de l’ardiaconat de Besalú que obté Rafael Balle, 13 abril 1678. G-136 f. 62

Execució de lletres papals que confereixen la cambreria del monestir de Breda, vacant per òbit de Pere Martí, a Josep Pi, monjo de Cruïlles, 14 abril 1678. G-136 f. 68v

Execució de lletres papals que confereixen la pabordia i la sagristia del monestir de Breda a Antoni Domènech, 14 juny 1678. G-136 f. 73

Miquel Solés, procurador del bisbe, requereix a Joan Gualba, canonge de la Seu, que li dóni pa canonical, 29 setembre 1678; nova requisitòria, f 87v i 102. G-136 f. 76

Llicència de celebrar a la capella domèstica de Josep Pasqual, d’Arenys de Mar, 3 octubre 1678. G-136 f. 77
Vicenç Carreras, clergue de Barcelona, pren possessió de la doma simple de Vulpellac, 12 octubre 1678. G-136 f. 79
El vicari general redueix alguns ciris fundats a Juià, 3 novembre 1678. G-136 f. 80v
El vicari general redueix els aniversaris i misses de Segueró, 3 novembre 1678. Reducció semblant a favor de la parròquia de Cabanes, 7 novembre 1678, f 89v-92; 
d’Esponellà, f 100-101; d’Espolla, f 107; del Mercadal de Girona, f 143; de Valveralla, f 155; de Ventalló, f 158. G-136 f. 81v-83v

Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Sant Quintí de Bas a Salvi Ombrabella, 4 novembre 1678; la possessió, f 96, no fou transcrita. G-136 f. 84
Pere Pau Pomera franciscà lliura al rector i als cònsols de Flaçà relíquies de Sant Fermí, procedents de Pamplona, 10 novembre 1678. G-136 f. 92
Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Vilacolum a Josep Gay, clergue d’Elna, 26 novembre 1678; la possessió, f 95. G-136 f. 94
Dispensa papal a favor de Josep Tort, clergue fill de prevere i soltera, 22 novembre 1678. G-136 f. 97v
Dispensa a favor d’Esteve Julià, per poder ordenar-se a pesar d’haver exercit la cirurgia, 11 desembre 1678. G-136 f. 105
Llicència a Bordils, de remoure un altar de Sant Bartomeu i posar-ne un altre de la confraria de la Puríssima Sang, 26 gener 1679. G-136 f. 110
Llicència de fundar l’oració de les Quaranta Hores a la parroquial de Camprodon, 22 febrer 1679. G-136 f. 111
Execució de lletres papals que confereixen la cambreria del monestir de Roses a Jaume Felip, monjo de Sant Pere de Galligants, 17 febrer 1679. G-136 f. 111v
El vicari general autoritza l’erecció de la confraria dels Dolors al monestir de Gràcia, dels servites d’Empúries, 9 març 1679. G-136 f. 116
El vicari general autoritza l’erecció de la confraria de la Mare de Déu de la Fossa a Ullà, 10 maig 1679. G-136 f. 116v
Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Fonolleres a Josep Vernet, prevere de Perpinyà. G-136 f. 117
“Vidimus” d’autèntica de relíquies dels sants Climent, Fortunat, Constància i Justa, donades a Josep Serra, franciscà, per a Sant Feliu de Pallerols. G-136 f. 120
Publicació de la resignació de la doma d’Ordis per part de Joan Maliant a favor de Joan Gay, clergue resident a Roma, 11 abril 1678. G-136 f. 122
Execució de lletres papals que confereixen a Antoni Bover la rectoria de Castell d’Aro (acte no transcrit), 14 maig 1679. G-136 f. 122
Execució de lletres papals que confereixen la rectoria d’Arenys d’Empordà a Josep Pla (acte no transcrit), 17 maig 1679. G-136 f. 125
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de la Santa Creu de la Seu vacant per òbit de Francesc Bordas a Joan Viader (acte no transcrit), 20 maig 1679; la 
possessió, f 130. G-136 f. 128

Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Salselles (Vic) a Pau Gonfaus, 26 maig 1679. G-136 f. 131v
Execució de lletres papals que confereixen un personat fundat a Ripoll a Benet Eures, 26 maig 1679. G-136 f. 136
Sentència arbitral de Josep Jubero, vicari general i Pere Ignasi Deu en causa entre la comunitat de preveres de Palamós i l’administrador de la causapia fundada per Jaume 
Ravell, 30 maig 1679. G-136 f. 141

El vicari general redueix les misses i aniversaris de l’església del Mercadal, 2 juliol 1679. G-136 f. 143 i 148v
Execució de lletres papals que confereixen la rectoria dels Horts, vacant per promoció de Joan Pagès a la sagristia segona de la Seu, a Miquel Daunis, clergue natural del 
lloc, 5 juliol 1579; la possessió, f 150. G-136 f. 144v



Execució de lletres papals que confereixen el diaconil de Sant Feliu de Girona a Joan Baptista Resplant, 7 juny 1679; la possessió, f 152v. G-136 f. 151
Reducció de misses del benefici dels sants Martí, Cosme i Damià fundat per Damià Aldrich a Sant Cebrià de Lledó, 7 juliol 1679. G-136 f. 154
El vicari general redueix les misses i aniversaris de Valveralla, 9 juny 1679. G-136 f. 155
El vicari general redueix les misses i aniversaris de Ventalló, 29 juny 1679. G-136 f. 158
“Vidimus” d’autèntica de relíquies de Santa Clara a favor del convent de Santa Clara de Girona, 15 juliol 1679. G-136 f. 160
Pere Thió, prevere, funda el benefici de Sant Cosme i Damià a Sant Cebrià de Vallalta, 19 juliol 1679. G-136 f. 162-174

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Magdalena de la Seu a Josep Llopart, clergue de Barcelona, 27 juny 1689; la possessió, f 183v. G-136 f. 175

Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Centenys a Josep Carreres (acte no transcrit), 24 juliol 1679. G-136 f. 181
Francesc Gondahí, rector de Vilanna, funda el benefici dels sants Josep i Francesc a Anglès, 20 juliol 1679. G-136 f. 185

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Miquel de Palafrugell, vacant per òbit de Jaume Pons, a Jaume Gispert, clergue de Cruïlles (acte no transcrit). G-136 f. 190

Francesc Artimbau, clergue de Blanes, pres possessió de la doma simple d’Ullastret, 1 maig 1679. G-136 f. 192v
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Maria d’Amer vacant per òbit de Joan Cos, a Josep Vergés (acte no transcrit). G-136 f. 193v
Execució de lletres papals que confereixen la sagristia d’Orfes a Josep Creus (acte no transcrit), 5 setembre 1679; la possessió, f 200v. G-136 f. 199
Execució de lletres papals que confereixen la doma de Tortellà a Narcís Riera, clergue de Navata (acte no transcrit), 19 setembre 1679. G-136 f. 201v
El vicari capitular publica el decret de la congregació del Concili sobre la comunió diària, 7 octubre 1679. G-136 f. 205
Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Sant Cristòfol les Fonts a Feliu Benages, prevere d’Arenys de Mar (acte no transcrit), 7 octubre 1679; la possessió, 
f 208. G-136 f. 207

Ignasi Bofill, clergue de Girona, pren possessió del benefici dels sants Iu i Honorat de la Seu, 11 novembre 1679. G-136 f. 209
Pere Antoni Pujol, clergue de Sadernes, institueix un personat a destinar a causapia no especificada, i dotat amb 1.925 lliures, 18 novembre 1679. G-136 f. 210
Pere Corretger pren possessió de la rectoria de Fares i Capellada (acte no transcrit). G-136 f. 214
Certificació de l’escriptura d’erecció del ferial de la Seu, copiada del cartoral de Rúbriques Vermelles. G-136 f. 215
Certificació de l’estatut que permet de testar als canonges de la Seu, treta del mateix cartoral. G-136 f. 216v
Jaume Masberenguer pren possessió del benefici diaconil o de les cordes de Sant Pere de Galligants, 4 gener 1680. G-136 f. 222v
El monestir de Sant Feliu de Guíxols notifica el nomenament de jutge conservador a favor de Narcís Burgués, canonge de la Seu, 10 gener 1680. G-136 f. 224
Butlles que confereixen a Sever Tomàs Auter la mitra de Girona, 2 gener 1680. G-136 f. 225
Sever Tomàs Auter pren possessió de la mitra de Girona, 24 gener 1680. G-136 f. 226
El bisbe accepta Francesc Ferrer com a vicari general del gremi dels canonges, 24 gener 1680. G-136 f. 229v
Sever Tomàs Auter, bisbe electe de Girona, en ser consagrat fa jurament de fidelitat a l’església romana, 11 febrer 1680. G-136 f. 237
Execució de lletres papals que confereixen un personat a Narcís Puig, prevere de Girona, 21 febrer 1680; la possessió, f 241v. G-136 f. 238
Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Sant Esteve de Llémena a Pere Antoni Pujol, clergue de Sadernes (acte no transcrit). G-136 f. 242v
“Vidimus” de relíquies dels sants Claudi, Càndida i Teodora, per a la parroquial de Caldes de Malavella, 3 novembre 1679. G-137 f. 1- 3
Altre de relíquies dels sants Candi i Clemència, per als caputxins d’Arenys de Mar, 3 novembre 1679. G-137 f. 3-4
“Vidimus” amb facsímil de làpida tombal del cementiri de Ciríac de Roma, suposada de màrtir, amb el nom d’Amància, que acompanya relíquies lliurades a D. Josep 
Pasqual i Lleu. G-137 f. 4v-5v

Josep Fuster, clergue, pren possessió del benefici de la Santa Creu de la Seu, vacant per òbit d’Antic Regàs, 23 febrer 1680 (acte no transcrit). G-137 f. 5v
Miquel Català, diaca de Girona, pren possessió del benefici de la Santa Creu de la Seu vacant per òbit de Joan Viader, 27 febrer 1680. G-137 f. 8
Dispensa de manca de l’ull esquerre a favor de Jaume Esponellà, clergue, 2 març 1680. G-137 f. 9
La comunitat de beneficiats de la Seu insta la confirmació de privilegis concedits pel bisbe Joan de Margarit, 5 març 1680. G-137 f. 11v



Miquel Boscà pren possessió de la rectoria de Sant Julià del Llor, vacant per òbit de Joan Cristina, 4 març 1680. G-137 f. 13
“Vidimus” d’autèntica de relíquies dels sants Celestí, Daulí, Eusebi, Justí i Veneranda, lliurades al rector de Sant Sadurní, 13 març 1680. G-137 f. 14
Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Llambilles a Bartomeu Garau, amb reserva de pensió per Joan Maranges, darrer rector. G-137 f. 15
Edicte (TC) del bisbe sobre la visita de monuments, processons, representació de la Passió i altres devocions de Setmana Santa, 10 abril 1680. G-137 f. 21-22
“Vidimus d’autèntica de relíquies dels sants Magnus, Fortunat, Celestí i Innocenci, lliurades a Salvador Sura, prevere, 12 abril 1680. G-137 f. 23

“Vidimus” d’autèntica de relíquies dels sants Auveli, Victòria, Juli i Innocenci, lliurades a Miquel Vinyoles, canonge de la Seu, per al rector de Llagostera, 1 maig 1680. G-137 f. 24

Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Vilatenim, vacant per òbit de Feliu Vert, a Francesc Artau, clergue; la possessió, 3 juny 1680, f 26. G-137 f. 25v

Llicència per erigir la confraria del Santíssim a Calonge, 1 juny 1680; a continuació, nota de semblant llicència per a Vilanova de Palafolls. G-137 f. 27v
Pere Bota pren possessió de la rectoria de Torrent (acte no transcrit). G-137 f. 28
Llicència per erigir la confraria del Santíssim a Cassà de la Selva, 4 juliol 1680. G-137 f. 29
“Vidimus” d’autèntica de relíquia de Sant Floridus, lliurada a Josep de Regàs, 10 juliol 1680. G-137 f. 29v
El bisbe aplica 500 lliures de l’almoina del pa d’Amer a la reconstrucció del pont d’aquest lloc, 20 juliol 1680. G-137 f. 31
Llicència de fundar la confraria de Santa Caterina a l’hospital general de Girona, 20 juliol 1680. G-137 f. 21
Certificació de lletres del general dominic que declaren que no es pot obligar a Francesc Ferrer a fer de prior d’un altre convent, 7 gener 1679. G-137 f. 32v
Execució de lletres papals que confereixen el benefici dels sants Pere i Pau de la Seu a Joan Gallart, clergue; la possessió, f 36v. G-137 f. 33v
Lletra del bisbe al papa, instant que l’ofici de Sant Narcís sigui extès a tots els regnes d’Espanya, 4 agost 1680. G-137 f. 38-39

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Esteve de Sant Feliu de Girona a Miquel Roure, clergue, (acte no transcrit); la possessió, f 43. G-137 f. 39v

Llicència d’erigir la confraria del Santíssim a Begur, 14 agost 1680. G-137 f. 45
Ordinacions (TC) pel seminari de Sobreportes, 17 agost 1680. G-137 f. 45v-48v
Concòrdia entre la comunitat de Santa Maria de Camprodon i l’abat de Sant Pere del mateix lloc, 31 agost 1680. G-137 f. 52-55v
Execució de lletres papals que confereixen a Jaume Ferrer la sagristia de Sant Esteve de Bas, 22 setembre 1680 (acte no transcrit); la possessió, f 57. G-137 f. 56
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Genís de Torroella de Montgrí a Narcís Julià, clergue, (acte no transcrit); la possessió, f 62. G-137 f. 58
Concòrdia (TC) entre el sagristà i el domer de Sant Esteve d’Olot, d’una part, i el convent del Carme del mateix lloc, 28 setembre 1680. G-137 f. 64-66v
Concòrdia entre el sagristà i els beneficiats de Sant Esteve de Bas, 7 octubre 1680. G-137 f. 67-70
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Maria de Castelló fundat pel comte Ponç Hug a Francesc Vilar i d’Ombert (acte no transcrit); la possessió, f 
74. G-137 f. 71

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de la Pietat i Santa Caterina de Palau-saverdera a Ignasi de Lanuza i d’Oms, degà de la Seu de Tarragona; la 
possessió, f 79v. G-137 f. 76

El bisbe fa procura a Domènec Fogueres, prevere de Girona, per a plets a Roma, 30 desembre 1680. G-137 f. 81
Antoni Alrà, prevere de Vic, fa procura a Domènec Fogueres per a obtenir la rectoria de Fornells, vacant per òbit de Mateu Pellisser, 13 gener 1681. G-137 f. 81v
Execució de lletres papals que confereixen una canongia de la Seu a Josep de Ciurana, 18 gener 1681. G-137 f. 83v
Josep Navarro pren possessió del benefici de Sant Joan dels Llantions de Santa Maria de Castelló, 19 gener 1681. G-137 f. 90
Llicència d’erigir la confraria del Santíssim a Cruïlles, 27 gener 1681. G-137 f. 91v
Llicència i capítols (TC) per erigir la confraria de Santa Maria de la Pietat a la capella del Mont Calvari de Girona, 30 gener 1681. G-137 f. 92 i 95
Domènec Balle pren possessió de l’ardiaconat de Besalú (acte no transcrit). G-137 f. 93
Execució de lletres papals que confereixen el priorat de Santa Maria del Camp de Garriguella, resignat per Josep Climent, cambrer de Sant Pere de Rodes, a Pere Pau 
Carbonell, cellerer de Sant Pere de Rodes, 9 març 1681. G-137 f. 97



Francesc Oriol pren possessió de la rectoria d’Oix (acte no transcrit). G-137 f. 102
Concòrdia (TC) entre el sagristà i el domer de Sant Feliu de la Garriga, 18 març 1681. G-137 f. 103-104
Antoni Alrà, prevere de Vic, pren possessió de la rectoria de Fornells, vacant per òbit de Mateu Pellisser, 10 abril 1681. G-137 f. 105
El vicari general dona llicència per fundar confraria de Sant Francesc Xavier a Olot, 22 abril 1681. G-137 f. 106v
Diversos eclesiàstics donen testimoni de les distribucions que es donen a la catedral a les dignitats i als coadjutors de les canongies, 23 abril 1681. G-137 f. 197
El bisbe nomena missioners Antoni Bover, rector de Llampaies, i Joan Vinyals, rector de la Mota, per predicar al poble, 28 abril 1681. G-137 f. 108-109
El bisbe estatueix la participació de la universitat forana de la Bisbal a l’elecció de jurats, 28 abril 1681. G-137 f. 109-110
“Vidimus” d’autèntica de relíquies dels sants Fortunat i altres, donades a Joan Blanch, 10 maig 1681. G-137 f. 110v
Altra semblant de relíquies dels sants Adrià i altres, donades al rector de Sant Llorenç de les Arenes, 8 maig 1681. G-137 f. 111v
“Capitulatio facta et firmata super fabrica et constructura organi monasterii Predicatorum Gerunde”, document no transcrit. G-137 f. 113
Pere Carbonell, beneficiat de Torroella de Montgrí dóna testimoni que la residència de la comunitat de preveres val 125 lliures; 75 de presències, 25 de funeràries i 30 de 
misses adventícies, 21 maig 1681. G-137 f. 116

Provisió per concurs de la canongia penitenciària de la Seu, amb participació de Joan Rafael Oliart, prevere de Figueres i Jaume Andreu, prevere de Lloret, el primer dels 
quals fou elegit; f 117; la possessió, 29 juny 1681. G-137 f. 128

Execució de lletres papals que confereixen el benefici dels sants Antoni i Llorenç primer de la Bisbal a Antoni Ginesta, clergue, 16 juny 1681. G-137 f. 133
Provisió de la congregació del Concili sobre les misses que s’encomanen a les relíquies de Sant Joan de Sant Llorenç de les Arenes, que el rector no pot celebrar, 23 juny 
1681. G-137 f. 139

Execució de lletres papals que confereixen la pabordia de Tordera de Sant Feliu de Girona a Pere Joan Ros, 25 juny 1681. G-137 f. 139v
Bernat Baretge pren possessió de la pabordia de Xungla de Sant Feliu de Girona, 26 juny 1681. G-137 f. 141

Execució de lletres papals que confereixen a Ignasi Masdeu, monjo de Banyoles, la cambreria del monestir d’Amer, vacant per òbit d’Agustí Vallespí, 9 juliol 1681. G-137 f. 144

Dispensa de manca d’ull esquerre a favor de Joan Francesc Carreres, clergue de Girona, 30 juny 1681. G-137 f. 148
Cebrià Bertran, prevere d’Elna, pren possessió del benefici sots-diaconil de Sant Feliu de Girona, 21 juliol 1681. G-137 f. 150v
Joan Pau Perpinyà pren possessió de la doma curada de Llagostera, (acte no transcrit). G-137 f. 152v
El bisbe defineix a Jaume Picó, administrador del seminari de Sobreportes, els comptes de l’administració, per 3.386 lliures d’ingressos, 28 juliol 1681. G-137 f. 155
Protesta per l’extracció de Gabriel Franch de l’hospital de Santa Caterina de Girona, feta pel sots-batlle de Girona contra la immunitat donada pel rei a la casa, 28 juliol 
1681. G-137 f. 156

Francesc Alrà, canonge de la Seu, adjudica rendes de 771 lliures al benefici de Sant Joan de Tordera que obté, 26 setembre 1681. G-137 f. 159v

Antoni Bou, prevere de Palafrugell, pren possessió de la rectoria de Sant Cebrià de Vallalta i Sant Pol de Mar, vacant per òbit de Jacint March, 26 octubre 1681. G-137 f. 163v

El bisbe redueix els aniversaris de Santa Maria de Besalú, 28 setembre 1681. G-137 f. 165-167
Miquel Solers pren possessió de la sagristia simple de Bàscara (acte no transcrit). G-137 f. 168

Execució de lletres papals que confereixen a Antic Mallol, clergue, el benefici de Sant Pere del monestir de Sant Pere de Galligants, 9 desembre 1681; la possessió, f 172v. G-137 f. 169

Mateu Romaguera, clergue, pren possessió del benefici dels sants Llorenç i Antoni de la Bisbal, 29 octubre 1681. G-137 f. 175v
El bisbe redueix les misses del benefici de la Pietat d’Arenys de Mar, 3 gener 1682; semblant reducció del benefici de Roser d’Anglès, f 184. G-137 f. 183

Concòrdia (TC) entre Joan Pau Flequer i Josep Collell sobre el benefici de Sant Joan de la Seu i sobre drets al mas Carnut, unit al mas Deulonder de Fornells, 21 gener 1682. G-137 f. 185v-189

Certificació de lletres del general dominic que declaren que Francesc Mirosa no és obligat a prendre el càrrec de prior. G-137 f. 191v
Miquel Joan Pons pren possessiò de la rectoria de Santa Eugènia de Vila-romà, vacant per òbit de Salvi Molla, 4 febrer 1682. G-137 f. 192
Antoni Bou pren possessió de la rectoria de Sant Cebrià de Vallalta i Sant Pol, 27 febrer 1682. G-137 f. 195



Presentació de lletres inhibitòries de la cúria romana a favor de Narcís Burgués, canonge de la Seu, pel benefici de les Puelles, 1 març 1682. G-137 f. 196v

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Cecília de Santa Maria dels Turers de Banyoles a Jaume Sampsó, prevere, 28 març 1682; la possessió, f 203. G-137 f. 199v

Decret de la congregació de Ritus, que extén l’ofici de Sant Narcís als regnes d’Aragó, València i principat de Catalunya, 28 febrer 1682. G-137 f. 204

Requisitòria presentada a instància del fiscal de la cúria als funcionaris de la cambra papal sobre l’espoli d’Antoni Miquel, fiscal de la mateixa cambra, 24 abril 1682. G-137 f. 204v

Bernat Vergés, clergue d’Urgell, fa procura per acceptar la rectoria de Sant Pere de Riu, vacant per òbit de Francesc Roig, amb reserva de pensió, 12 maig 1682. G-137 f. 207 i 209

Erecció de nova parròquia al veïnat de l’Escala, i ordinacions per a les relacions amb la d’Empúries, 13 maig 1682. G-137 f. 210- 213
Josep Ricart, prevere resident a Roma, pren possessió de la doma simple de Sant Pere Pescador, 16 maig 1682. G-137 f. 214
Josep Sureda, clergue natural d’Aiguaviva, funda un personat a convertir en causapia a especificar en el futur, dotat amb 800 lliures, 23 maig 1682; el permutà per la doma 
curada d’Aiguaviva que tenia Jaume Cases, f 217v. G-137 f. 215-217

Pere Fàbrega, beneficiat de Sant Feliu de Girona, funda un personat a cinc vides, a convertir en causapia a especificar en el futur, dotat amb 200 lliures, 17 maig 1682. G-137 f. 219v-221

Miquel Roure permuta l’anterior personat amb Fèlix Milans, obtentor de la rectoria de Sant Martí de Llémena, 17 maig 1682. G-137 f. 221v
Lletres del cardenal Millini, nunci a Madrid, a Francesc Domènec, canonge de la Seu i sots-col·lector, sobre nul·litat de l’espoli d’Antoni Miquel, cabiscol de Sant Feliu de 
Girona, 9 maig 1682. G-137 f. 234

Reducció dels aniversaris i misses de Fontanilles, 21 maig 1682. G-137 f. 225
Execució de lletres papals que confereixen a Joan Obrador, clergue, el benefici diaconil de Sant Pere de Galligants, 21 maig 1682. G-137 f. 226v
Pasqual Fontdevila pren possessió del benefici de Santa Maria del papalu episcopal, 4 juny 1682. G-137 f. 232
Galceran Nató pren possessió de la rectoria de Sant Andreu Salou, vacant per òbit de Felicià Andreu, 7 juny 1682. G-137 f. 234
Concòrdia entre don Valeri de Saleta i Rafael Miquel, rector de Pineda, sobre satisfacció de 2.000 lliures, part de les 4.000 del dot de Maria de Saleta i Frich, esposa de dit 
Valeri, 7 juny 1682. G-137 f. 235v-237

El bisbe fa procura a favor de Domènec Fogueres, doctor en teologia, per a la visita ad limina, 5 juliol 1682, amb l’informe a presentar, f 4-6; resposta de la congregació, f 
73; altra resposta de la mateixa congregació, f 91. G-138 f. 1

Publicació de l’acte pel qual Josep Fontdevila, canonge de Barcelona, resigna la doma simple de Sant Cristòfol les Fonts a favor de Pasqual Fontdevila, 12 juliol 1682. G-138 f. 6v

Jeroni Ferrer, clergue, fa procura a Jeroni Enveja, clergue de Barcelona, per a plets a Roma, 18 juliol 1682. G-138 f. 7v
Resolució del bisbe sobre la qüestió de precedència entre l’ardiaca coadjutor i els canonges en propietat, 4 juliol 1682. G-138 f. 9v-10
Reducció del nombre de sacerdots que prenen part als aniversaris d’Esteve Arrufat que se celebren a Taravaus, 18 juliol 1682. G-138 f. 10v
Salvador Suro pren possessió del benefici dels sants Bernat i Marta de la Seu, 23 juliol 1682. G-138 f. 12
Sentència arbitral del canonge Narcís de Burgués i altre Narcís de Burgués cavaller, en causa entre el sagristà i el domer de Sant Esteve de Bas, sobre percepció d’oblacions 
fetes a l’església, amb inserció de concòrdies anteriors, 8 agost 1682. G-138 f. 13v-26

Execució de lletres papals que confereixen la sagristia de Santa Maria de Lladó a Jaume Cases, 17 agost 1682. G-138 f. 27
Execució de lletres papals que confereixen un personat a Bartomeu Matacàs, prevere de Lladó, 22 agost 1682v, f 34. G-138 f. 31
Dispensa a favor de Josep Barraquer, clergue, fill de solter i casada, 1 setembre 1682. G-138 f. 37
Execució de lletres papals que confereixen un personat fundat per Pere Fàbrega a Josep Ararà, prevere d’Hostalric, 19 setembre 1682. G-138 f. 40
Els marmessors de Miquel Civila, mercader de Girona, funden una causapia per a hereus albins descendents seus, 24 setembre 1682. G-138 f. 44-51
Francesc Çanou pren possessió de la coadjutoria de la canongia de la Seu que obté Isidre Çanou, 23 desembre 1682. G-138 f. 52
Josep Xambó pren possessió de la coadjutoria de la canongia de la Seu que obté Josep Mercader, 31 desembre 1682. G-138 f. 54v
Dispensa a favor de Carles de Perapertusa, clergue fill de noble solter i soltera, 12 març 1683. G-138 f. 57v



Execució de lletres papals que confereixen l’arxiprestat de Sant Joan de les Abadesses a Carles de Perapertusa, clergue de Barcelona, 12 març 1683; la professió de fe, f 70. G-138 f. 61

Execució de lletres papals que confereixen la sagristia del monestir de Camprodon a Bartomeu Illa, monjo del mateix monestir, 10 març 1683. G-138 f. 66
“Vidimus” d’autèntica de relíquies de Sant Amanci i altres màrtirs, procedents del cementiri de Priscil·la, 17 juny 1682. G-138 f. 73v
Execució de lletres papals que confereixen la cabiscolia de Sant Feliu de Girona a Joan Ricart, 11 maig 1683. G-138 f. 77
Francesc Benages, botiguer de Girona, notifica al bisbe la cessió de 83 lliures que li fa Alexandre de Boixadors i Crasi, de Barcelona, 12 maig 1683. G-138 f. 81
El bisbe redueix les misses del benefici de Sant Miquel d’Anglès, 6 abril 1683. G-138 f. 82v
El bisbe redueix les misses del benefici del Salvador de les Planes, 6 abril 1683. G-138 f. 83v

Acord de la comunitat de preveres de Torroella de Montgrí, d’exigir coneixements de cant pla als seus membres, 11 novembre 1682; altre sobre precedència, f 87. G-138 f. 86

“Vidimus” d’autèntica de relíquies dels màrtirs Pacífic i altres, destinades a l’església de Sant Pere Pescador, 22 juny 1683. G-138 f. 90
Els marmessors de Rafael Favar, prevere, funden el benefici de Sant Rafael, a l’església de Sant Joan de Sant Feliu de Guíxols, 2 juliol 1683. G-138 f. 91v-97
Execució de lletres papals que confereixen a Jaume Feixes, clergue de Vilobí, un personat que ha permutat amb la rectoria de Torba, de l’abadiat de Ripoll, que obté 
Eudald Santmartí, 6 juliol 1683; la possessió, f 101. G-138 f. 97

Execució de lletres papals que confereixen a Eudald Santmartí l’anterior personat, 6 juliol 1683. G-138 f. 102v
Execució de lletres papals que confereixen a Joan Graell, prevere de Vic, el benefici de Sant Llorenç de Santa Maria de Castelló, 9 juliol 1683. G-138 f. 107
Testimonials sobre els beneficis fundats a Sant Daniel. G-138 f. 111
Francesc Domènech, prevere, declara sobre les actuacions del tribunal de la cambra papal a l’espoli d’Antoni Miquel, prevere, 11 juliol 1683. G-138 f. 112
Agustí Mitjavila declara no haver sabut res de la donació del dret de patronat del benefici de les Puelles de Girona feta per Josep Pere i de Pastors a Francesc de Pastors i 
de Copons, 31 juliol 1683. G-138 f. 113

Fundació i capítols (TC) de la confraria del Carme a l’església parroquial d’Arenys de Mar, 8 setembre 1683. G-138 f. 114
Edicte imprès del bisbe sobre les festes del Nom de Maria i Sant Francesc de Borja, 19 setembre 1683. G-138 f. 116
Edicte imprés del bisbe, que mana que els ordenands facin exercicis espirituals, 23 setembre 1683. G-138 f. 117
El fiscal de la cúria requereix Domènec Serapi, rector d’Amer que publiqui el jubileu contra els turcs, 17 octubre 1683. G-138 f. 118
Lletra postulatòria del bisbe, que demana sigui declarat immemorial el culte prestat a Sant Pere Ermengol, OMerc., 20 octubre 1683. G-138 f. 120 i 158
Francesc Socarrats pren possessió de la rectoria de Llambilles, vacant per òbit de Bartomeu Garau, 1 novembre 1683. G-138 f. 120v

Agustí Mitjavila, domer de Llanars, pren possessió del benefici de les Puelles de Girona, 5 novembre 1683; la sentència de la Rota que l’adjudica, f 123-130. G-138 f. 121v

Breu papal que sol·licita un subsidi contra els turcs, i resposta del bisbe, 3 desembre 1683. G-138 f. 130v-131
Ramon Capgrasses pren possessió de la rectoria de Vilanna (acte no transcrit). G-138 f. 131v
El vicari general redueix misses fundades per Ameri Arola a Llers, 5 gener 1684. G-138 f. 132v
Visita i benedicció de la capella de l’Escola de Crist de Girona, 9 gener 1684. G-138 f. 133v
Llàtzer Miralles pren possessió del benefici de Sant Andreu de la Seu, 12 gener 1684. G-138 f. 135v
Francesc Terrats fa procura a Domènec Fogueres, prevere de Girona resident a Roma, per obtenir la rectoria de Cadaqués, vacant per òbit de Miquel Carreres, amb 
reserva de pensió, 6 febrer 1684. G-138 f. 136v

Josep Miralles, canonge de la Seu, pren possessió del benefici de Santa Maria de Sant Daniel, 15 febrer 1684. G-138 f. 138v
Dispensa papal a favor de Domènec Gibert, rector de Bordils, per poder menjar carn durant la quaresma, no transcrita. G-138 f. 140
Gabriel Daví i Ferrer, prevere de Lloret, fa procura a Domènec Nicolau Bianchini, resident a Roma, per a plets, 24 febrer 1684; certificació de lletres del nunci que 
confereixen a dit Daví el benefici de Santa Maria de Palom de Lloret, f 143v. G-138 f. 141v

Execució de lletres papals que confereixen la sagristia major de Sant Feliu de Girona a Josep Fontdevila i Domènech, clergue, 11 març 1684. G-138 f. 145
Jaume Ferrer pren possessió de la rectoria d’Oix (acte no transcrit). G-138 f. 149



Tomàs Morer, ardiaca de Barcelona, pren possessió del priorat del Collell, 26 abril 1684. G-138 f. 151
Iu Casanyes pren possessió del benefici de Sant Joan de Sant Marti Vell, 23 juny 1684. G-138 f. 153v
Postulatòria per a la concessió de l’ofici de la festa de Sant Pere Regalat, 5 juliol 1584. G-138 f. 154v
Certificació impresa de les observacions fetes de les relíquies de Sant Narcís durant el setge de Girona de maig 1684. G-138 f. 154bis-155
Professió de fe d’Antoni Pasqual, bisbe electe de Vic, 10 juliol 1684. G-138 f. 155bis-156
El nunci certifica al bisbe qui són els oficials del tribunal de la cambra papal a la diòcesi, 29 juliol 1684. G-138 f. 158
Postulatòria del bisbe per a la confirmació del culte de Sant Pere Ermengol, 17 agost 1684. G-138 f. 158v
Lletres del rei al papa i a l’agent general de precs de Roma, que sol·liciten l’extensió de l’ofici de Sant Narcís als regnes d’Espanya, 4 agost 1684. G-138 f. 159-160
Pere Roca, prevere d’Urgell, fa procura a Domènec Fogueres per acceptar la rectoria d’Arenys de Munt, vacant per òbit de Martí Rich, amb reserva de pensió, 28 agost 
1684. G-138 f. 160v

El bisbe nomena visitadors Jaume Picó i Francesc Morató, 25 setembre 1684 (no transcrit). G-138 f. 161v
El vicari general redueix els ciris fundats de la confraria del Santíssim de Figueres, 23 octubre 1684. G-138 f. 163
Francesc Terrats pren possessió de la rectoria de Cadaqués, vacant per òbit de Miquel Carreres, 14 novembre 1684. G-138 f. 164
Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Joanet (Vic) a Josep Miralpeix, 6 desembre 1684. G-138 f. 165
Francesc Guilla pren possessió de la rectoria de Sant Dalmai (acte no transcrit). G-138 f. 168
Josep Ombra pren possessió de la sagristia de Llorà (acte no transcrit). G-138 f. 169
Antoni Serra, clergue de Tarragona, fa procura a Domènec Fogueres per acceptar a Roma la rectoria d’Arenys de Munt, vacant per òbit de Pere Roca, amb reserva de 
pensió, 17 desembre 1684. G-138 f. 170

Francesc de Puig, clergue de Tarragona, pren possessió de la coadjutoria de la sagristia segona de la Seu, 13 desembre 1684. G-138 f. 171
Lletra del bisbe al marquès de Leganés sobre la concòrdia entre el bisbe de Barcelona i el vicari general de l’exércit a propòsit de la jurisdicció sobre militars, especialment 
pel que fa a llicències matrimonials, 16 novembre 1684. G-138 f. 175-179

El bisbe intima la convocatoria del concili provincial, 24 desembre 1684. G-138 f. 180
Ordinacions sobre la celebració de misses i les distribucions quotidianes a Sant Feliu de Girona, 6 gener 1695. G-138 f. 183
El bisbe redueix les misses i aniversaris fundats a Llampaies, 19 desembre 1684. G-138 f. 184
El procurador del convent de Gràcia de Palamós pren possessió d’una vinya que li ha estat adjudicada per sentència de la cúria, 20 febrer 1685. G-138 f. 187
Josep Cellés pren possessió de la rectoria de Medinyà, 24 març 1685. G-138 f. 188
Joan Massanes pren possessió de la doma de Pampalona de Besalú, (acte no transcrit). G-138 f. 189
Ramon Bordas, clergue d’Elna, pren possessió de la rectoria de Romanyà de la Selva (acte no transcrit). G-138 f. 190
Josep Oliva, prevere de Figueres, fa procura a Domènec Fogueres per acceptar la rectoria d’Esponellà, vacant per òbit de Paladi Pagès, amb reserva de pensió, 29 març 
1685. G-138 f. 191

Josep Salvador, prior de Tresponts (Urgell), pren possessió del priorat del Collell, 18 abril 1685. G-138 f. 191v

Lletres inhibitòries de la cúria metropolitana, a instància de Francesc Despujol, en causa amb Josep Carrió, pel benefici de la Seu fundat per Bernat de Camps, 2 maig 1685. G-138 f. 193

Josep Roig i Barril, clergue, pren possessió del benefici de Santa Maria Antiga de Borrassà, 9 desembre 1684. G-138 f. 196v
Els marmessors de Caterina Ros i Domènech funden el benefici de Sant Joan a l’església de Sant Joan Baptista de Sant Feliu de Guíxols, 28 març 1685. G-139 f. 1-10
Reducció d’aniversaris i misses d’Argelaguer, 8 maig 1685; de Garrigoles, f 12v-14. G-139 f. 10v-12
Antoni Serra pren possessió de la rectoria d’Arenys de Munt i de Mar, 10 maig 1685. G-139 f. 15
Francesc Marquès pren possessió de la rectoria de Saldet (acte no transcrit). G-139 f. 16
Jaume Garganta pren possessió de la rectoria d’Usall (acte no transcrit). G-139 f. 17



Testimoni d’haver el consell general de la ciutat de Girona declinat de presentar-se en una causa entre els carmelites calçats i els descalços de la ciutat que es volia 
introduir a Roma, 15 maig 1685. G-139 f. 18

Joan Marcer pren possessió de la doma curada d’Orfes (acte no transcrit). G-139 f. 19
Francesc Molià pren possessió de la doma curada de Vilallonga (acte no transcrit). G-139 f. 20
Execució de lletres papals que confereixen una canongia de la Seu a Pere Joan Esteve, 22 maig 1685. G-139 f. 21
Testimoni de que els ingressos de la mensa episcopal de Girona pugen a 7.645 lliures, amb indicació de les càrregues ordinàries de censos i similars, i de les pensions 
imposades, 4 juliol 1685. G-139 f. 29-31

Joan Pagès, clergue, pren possessió de la sagristia de Llançà (acte no transcrit). G-139 f. 31
Josep Oliva pren possessió de la rectoria d’Esponellà (acte no transcrit). G-139 f. 32v
Ordinacions i estatuts de la comunitat de preveres de Figueres, amb indicació de que de la renda total, de 2.214 lliures, en corresponen 1.010 als aniversaris, 578 a les 
misses i 625 a les distribucions, 16 juliol 1685. G-139 f. 34-40v

Postulatòria del bisbe per a l’aprovació de l’ofici de Santa Tecla, 8 agost 1685. G-139 f. 41
Antoni Ros, clergue, pren possessió de la doma simple de Bordils, 17 agost 1685. G-139 f. 42
Privilegi per al domer i el claver de la Bisbal, de portar armussa, 23 agost 1685. G-139 f. 43
Sixt Alemany pren possessió de la rectoria de l’Armentera (acte no transcrit). G-139 f. 44
Ponç Prats pren possessió de la rectoria de Romanyà (acte no transcrit). G-139 f. 45v
Dispensa del nunci a favor de Jaume Josep, natural de Rupià, clergue fill il·legítim, 21 setembre 1685. G-139 f. 47
Postulatòria al papa per a la festa de Santa Eulàlia, 8 octubre 1685. G-139 f. 50
Francesc Pujol pren possessió de la rectoria de Vilobi, 18 octubre 1685. G-139 f. 51
Miquel Caselles, prevere, funda una almoina a favor de les caputxines de Girona, 4 novembre 1685. G-139 f. 52
“Vidimus” de relíquies dels màrtirs Eusebi i altres, procedents del cementiri de Calixte, destinades al pare Antoni Moner, franciscà, 26 novembre 1685. G-139 f. 53
Reducció d’aniversaris i misses de Pineda, 8 novembre 1685. G-139 f. 54-57v
Esteve Brugats clergue, pren possessió del benefici de les Onze Mil verges de la Seu, 9 desembre 1685. G-139 f. 58
Testimonial d’haver els carmelites calçats de Girona traslladat un orgue sense ampliar el convent, 21 desembre 1685. G-139 f. 59
Cebrià Nebot pren possessió de la rectoria de Saldet, 23 desembre 1685. G-139 f. 60
Execució de lletres papals que confereixen a Josep Badós, prevere d’Elna, el benefici de Sant Jaume de la Seu, 24 gener 1686; la possessió, f 64. G-139 f. 60v
Miquel Solés, prevere de Parlavà, pren possessió del benefici dels Manats de la Seu (acte no transcrit). G-139 f. 65v
Execució de lletres papals que confereixen la pabordia de Llançà del monestir de Sant Pere de Rodes, a Salvador Moret, monjo, 4 març 1686. G-139 f. 67
Els marmessors de Jaume Massegur, prevere, funden el benefici dels sants Jaume i Ramon al Mallol, dotat amb 3.357 lliures, 8 març 1686. G-139 f. 73v-80
Execució de lletres papals que confereixen a Miquel Cirés el diaconil de Canet de Mar, 13 març 1686; la possessio, f 82v. G-139 f. 80v

“Vidimus” d’autèntica de relíquies dels màrtirs Honest i altres, procedents del cementiri de Calepodi, destinades a l’església parroquial de Lloret, 28 març 1686. G-139 f. 84

Lletres citatòries del bisbe de Vic com a comissari papal a instància de Josep Carrió, sobre el benefici de les Onze Mil verges d’Amer, 1 abril 1686. G-139 f. 85
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Domènec de la Seu a Francesc Borrell, 1 abril 1686; la possessió, f 91v. G-139 f. 89
Isidre Simon pren possessió de la rectoria de Vilamarí, vacant per òbit d’Ignasi Tord, 23 abril 1686. G-139 f. 100
Provisió de la clau de Sant Feliu de Girona a favor de Josep de Domènech, clergue, 2 maig 1686. G-139 f. 101
Jeroni Cellés pren possessió de la rectoria de Sant Genís de Palafolls, 5 maig 1686. G-139 f. 106v
Execució de lletres papals que confereixen a Fèlix Trias, prevere de Mataró, la coadjutoria de la canongia que obté Joan Gualba, 7 maig 1686. G-139 f. 107v
Pere Marcó pren possessió de la rectoria de Biure (acte no transcrit). G-139 f. 110



Miquel Pontich pren possessió del bisbat de Girona, 2 juliol 1686; jurament de fidelitat al papa fet en la seva consagració, f 127v; jurament d’observar les constitucions de 
la catedral, f 140. G-139 f. 112-117

Dispensa a favor de Josep Planes, doctor en medicina, per poder ordenar-se, 27 juliol 1686. G-139 f. 118
Ordinacions (TC) de la confraria del Remei de la vila d’Anglès, 5 agost 1686. G-139 f. 121v-123v
Execució de lletres papals que confereixen a Ferran Fivaller i Torres, monjo de Ripoll, la pabordia de Viladamat de Sant Pere de Rodes, 10 agost 1686. G-139 f. 123v
Ordinacions (TC) de la confraria de la Puríssima Sang de Camallera, erigida en capella que ha bastit al temple Pere Feliu, 3 setembre 1686. G-139 f. 130v-133v

Execució de lletres papals que confereixen a Jeroni de Mora i Navarro la pabordia i cambreria del monestir de Sant Pere de Galligants, 1 octubre 1686; la possessió, f 137. G-139 f. 134

Sebastià Vilanova pren possessió del benefici dels sants Martí i Francesc de la Seu, 3 octubre 1686. G-139 f. 138v
Narcís Nadal pren possessió de la capellania de Pujarnol, 17 octubre 1686. G-139 f. 142
Joan Torroella i Ros, prevere de Tarragona, pren possessió del diaconil de Sant Feliu de Girona, 14 novembre 1686. G-139 f. 143
Tomàs Batlle, clergue de Barcelona, pren possessió de la doma simple de Begur, 15 novembre 1686. G-139 f. 144v
Josep Jardí, clergue de Tortosa, pren possessió del benefici de Sant Joan dels Llantions de Santa Maria de Castelló, 22 novembre 1686. G-139 f. 145

“Vidimus” d’autèntica de relíquies dels sants Maximià i Bonosi, procedents del cementiri de Càstul, donades al canonge Francesc Moré, 6 desembre 1686. G-139 f. 146

“Vidimus” d’autèntica de relíquies dels sants Fortunat, Modest, Vicenç i Beatriu, donades a Francesc Pla, canonge de la Seu, 6 desembre 1686. G-139 f. 147v
El bisbe aplica els fruits de l’almoina de la Bisbal a la construcció de la nova església prroquial, 5 desembre 1686. G-139 f. 148v-150v
Execució de lletres papals que confereixen el priorat del Collell a Jeroni Talavera, clergue de Barcelona; la possessió, 18 desembre 1686, f 158. G-139 f. 155
Isidre Fontanals, clergue d’Arenys, pren possessió de la rectoria de Garrigàs, 1 gener 1687 (acte no transcrit). G-139 f. 159v
Modificació de la llicència de pescar en diumenge concedida als pescadors de Begur, 6 febrer 1687. G-139 f. 162
Antoni Ramon pren possessió de la doma simple de Sant Pere Pescador, 6 març 1687. G-139 f. 164
Narcís Comes pren possessió de la doma d’Orfes (acte no transcrit). G-139 f. 165
Pau Xirau i Camps pren possessió d’una canongia de Santa Maria de Besalú (acte no transcrit). G-139 f. 166v
Execució de lletres papals que confereixen l’hostaleria de Sant Pere de Rodes a Josep Potau, monjo de Sant Pere de Galligants, 14 maig 1687. G-139 f. 169
Dispensa d’irregularitat per rebre ordes a favor del Dr. Josep d’Ivorra, que havia pres part en la guerra, 13 maig 1687. G-139 f. 173-176
Esteve Cristina, rector de Beget, declara conèixer a Blai Surroca i Antoni Arxer, veïns del poble, 25 juny 1687. G-139 f. 176
Publicació de breu papal de 26 febrer 1687, que conté una llista de llibres prohibits. G-139 f. 177-178
Certificació de constitució provincial Tarraconense sobre l’hàbit dels clergues. G-139 f. 178
Salvi Valentí pren possessió del sots-diaconil de Sant Feliu de Girona, 23 juny 1687. G-139 f. 179
Francesc Roig i Barril requereix a Pere de Portós que no intenti prendre possessió del benefici de Sant Benet de la Seu, 16 juliol 1687. G-139 f. 180
Reducció d’aniversaris de l’església de Torroella de Montgrí, 19 agost 1687. G-139 f. 181-183v
El bisbe defineix a Jaume Picó, administrador del seminari, els comptes des d’1 juny 1681, per 4.252 lliures d’ingressos, 425 quarteres de blat i 383 botes de vi, 19 agost 
1687; altra definició al mateix, f 196v-197v. G-139 f. 183v

Antoni Bover, rector de Llampaies, fa procura a Onofre Delfau, ardiaca de Barcelona resident a Roma, per resignar la rectoria i prendre possessió de la capellania major de 
la Bisbal, 12 setembre 1687. G-139 f. 185v

Francesc Pandis pren possessió del benefici de Sant Miquel de Riudellots de la Selva, 1 agost 1687. G-139 f. 186v

Execució de lletres papals que confereixen a Francesc Ferrer, canonge de la Seu, el benefici de la Pietat del terme d’Arenys de Mar, 10 setembre 1687; la possessió, f 191. G-139 f. 188

Antoni Rigat, rector de Tregorà, funda el benefici de Sant Antoni de Pàdua a la seva parroquial, 15 setembre 1687. G-139 f. 192-196
Jaume Malagosa, prevere, pren possessió del benefici de Sant Joan de Tordera, 23 setembre 1687. G-139 f. 197v



Fundació i capítols (TC) de la confraria del Roser de Granollers de Rocacorba, 5 octubre 1687. G-139 f. 199-201

“Vidimus” d’autèntica de relíquies de Sant Abundi i altres, procedents del cementiri de Poncià, donades a Antoni Ramon, domer de Sant Pere Pescador, 6 novembre 1687. G-139 f. 201v

Miquel Ribot, clergue pren possessió de la doma de Tordera, 26 octubre 1687. G-140 f. 1
Execució de lletres del nunci a favor de Joan Cotxet dominic, que l’assignen al convent dominic de Girona, 26 octubre 1687. G-140 f. 1bis-2
Josep Arbonés pren possessió de la dema de Sant Pere Espuig (acte no transcrit). G-140 f. 2v
Joan Vallcorba pren possessió de la doma simple de Parlavà, 5 novembre 1687. G-140 f. 3
Marian Bayer, clergue, fa procura a Onofre Delfau per acceptar a Roma la rectoria de la Pinya, vacant per òbit de Joan Siqués, 22 novembre 1687. G-140 f. 4
Còpia de lletres del cardenal penitencier que autoritzen el capitol de la Seu a reunir-se en absència de vicari general, 1 desembre 1687. G-140 f. 6
Francesc Mauri pren possessió de la rectoria de Galliners, 2 desembre 1687. G-140 f. 13v
Apertura del testament de don Josep de Millàs, domiciliat al castell de Millàs, 15 febrer 1688. G-140 f. 15-18
El bisbe fa procura a Ramon de Cruílles, clergue resident a Roma, per a plets, 20 març 1688. G-140 f. 20
Joan Antoni Campdoràs, prevere d’Elna, fa procura a Ramon de Cruïlles per a plets a Roma, 20 març 1688. G-140 f. 21v
Postulatòria per a la concessió de l’ofici de Sant Rossend, patró de Mondoñedo, 25 març 1688. G-140 f. 22
Postulatòria per demanar que Sant Jaume sigui l’únic patró d’Espanya, atesa la pretensió de voler que fos també Sant Josep, 23 març 1688. G-140 f. 23-26
Joan Camós, mestre de cases, demana perdó d’injúries fetes al convent de la Mercè de Girona, 30 març 1688. G-140 f. 27
Joan Colomer pren possessió de la rectoria de Peralada (acte no transcrit). G-140 f. 27v
Erecció i ordinacions (TC) de la confraria del Santíssim a Riudellots de la Selva, 11 abril 1688. G-140 f. 29-32
Joan Puig, clergue de Solsona, pren possessió de la doma de Crespià (acte no transcrit). G-140 f. 32
Execució de lletres papals que confereixen a Francesc Rovira la cabiscolia del monestir de Banyoles, 22 abril 1688. G-140 f. 33v
Josep Vilardaga pren possessió de la capellania de Castell d’Empordà, 16 abril 1688. G-140 f. 37
Joan Montasí pren possessió de la rectoria de Santa Seclina (acte no transcrit). G-140 f. 38
Climent Melcion, clergue d’Elna, pren possessió de la rectoria de Fontclara (acte no transcrit). G-140 f. 39v
Execució de lletres papals que confereixen la infermeria del monestir de Banyoles a Josep Potau, 7 maig 1688. G-140 f. 40v
Julià Gelencas, prevere de Barcelona, fa procura a Ramon de Cruïlles per acceptar la sagristia de la Cellera, vacant per òbit de Josep Alrà, amb imposició de pensió, 13 maig 
1688. G-140 f. 43v

Rafael Bonet, rector del Ginestar, fa procura a Onofre Delfau i Ramon de Cruïlles, per resignar a fi d’acceptar la rectoria de Vall-llobrega, vacant per òbit de Salvador 
Bratlla, 16 maig 1688. G-140 f. 46v

El bisbe fa procura per a la visita “ad limina” a favor d’Onofre Delfau, 22 maig 1688, amb l’informe a presentar, f 47v-50v, i la resposta de la congregació, 7 agost 1688, f 
50v. G-140 f. 46-47

El mostassaf de Girona requereix assistència d’eclesiàstic per inspeccionar en cases d’eclesiàstics, 30 maig 1688. G-140 f. 51
Decret de la congregació de la Inquisició que prohibeix certs llibres, 5 febrer 1688. G-140 f. 52v-54
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Esteve de Segueró a Josep Brusi, clergue; la possessió, f 59. G-140 f. 55
Rafael Masdeu i Axada, ciutadà de Girona, funda el benefici del Corpus, el Roser i Sant Miquel a la parroquial de Sant Feliu de Guíxols, 7 juliol 1688. G-140 f. 60-66
Salvador Real, clergue de Tortosa, pren possessió del benefici de Sant Pere de Santa Maria de Castelló, 28 juliol 1688. G-140 f. 66v
Rafael Bonet pren possessió de la rectoria de Vall-llobrega, 31 juliol 1688. G-140 f. 67v
Execució de lletres papals que confereixen a Josep Fornaguera, prevere d’Arenys, la rectoria del Ginestar, 6 agost 1688. G-140 f. 68v

El bisbe i el vicari general apel·len de lletres del nunci que els ordena comparèixer en causa introduïda pel prior de Lladó sobre el Subsidi, 7 agost 1688. G-140 f. 73

Julià Gelencas pren possessió de la rectoria de la Cellera, 16 agost 1688. G-140 f. 75



Edicte imprés de publicació de carta reial que demana pregàries pel terratrèmol de Nàpols, 10 agost 1688. G-140 f. 76-77
Francesc Mallo, fiscal del bisbe i del tribunal del Breu, fa procura a Adrián Laporta, per comparéixer davant del tribunal del nunci, 8 setembre 1688. G-140 f. 78
Còpia de carta de la Reial Audiència “contrària a l’estil”, en causa dels curats de Sant Sadurní contra Guerau Follía, pagès del lloc. G-140 f. 79
“Vidimus” de butlla de Climent VII que desmembra 100 lliures del priorat de Sant Joan les Fonts per a erigir-hi vicaria perpètua. G-140 f. 81-83
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Margarida i el Roser de la Seu a Montserrat Bou, clergue, 20 setembre 1688. G-140 f. 83v
Ignasi Coromina, de Vic, fa procura a Andreu Alsina per a plets a Roma, 20 octubre 1688. G-140 f. 90
Testimonial a favor de Pere Màrtir Sematadas dominic, natural de Girona, 26 octubre 1688. G-140 f. 91v
Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Gurb (Vic) a Josep Verneda, prevere de Vic. G-140 f. 92v
La comunitat de beneficiats de la Seu suplica el bisbe per designar marmessors d’un prevere mort intestat, 27 novembre 1688. G-140 f. 96
Execució de lletres papals que confereixen l’arxiprestat de Vilabertran a Joan Rafael Oliart, 1 desembre 1688; l’interessat fa professió de fe, f 101. G-140 f. 97
Concurs per a la canongia penitenciària de la Seu, conferida a Baldiri Prats, 7 octubre 1688. G-140 f. 103-116
Ramon Oliver, clergue de Barcelona, pren possessió de la rectoria de Cassà de Pelràs (acte no transcrit). G-140 f. 116
Josep Pla pren possessió de la doma simple d’Ullastret, 7 gener 1689. G-140 f. 117v
Joan Solés, clergue de Parlavà, pren possessió de la doma simple de Rupià, 7 gener 1689. G-140 f. 118v

Publicació de lletres del nunci que encarreguen predicar sempre davant una imatge del Sant Crist i reprendre els que retarden la confessió, 27 novembre 1688. G-140 f. 120

Execució de lletres papals que confereixen l’hostaleria del monestir de Sant Pere de Rodes a Joan Pont, monjo, 5 febrer 1589. G-140 f. 121
Publicació de lletres del nunci, que són intimades a les agustines de Bell-lloc de Peralada i a les caputxines de Girona, de prohibició de representacions teatrals, 5 febrer 
1689. G-140 f. 124v-126

Citació del tribunal de la signatura, intimada a Francesc Ferrer, canonge de la Seu, a instància de Cristòfol Cabirol, clergue d’Arenys de Mar. G-140 f. 127v
Lletres d’encàrrec de celebrar funerals per la reina difunta, 15 març 1689. G-140 f. 129
Francesc Ferrer, canonge de la Seu, fa procura a Francesc Dorca, tresorer de la Seu, per a plets a Roma, 19 març 1689. G-140 f. 129v
Execució de lletres papals que confereixen una canongia de Sant Feliu de Girona a Gabriel Franch, 30 març 1689. G-140 f. 131v

Execució de lletres papals que confereixen la cambreria del monestir de Camprodon a Francesc de Valls, clergue de Vic que es proposa de professar, 6 abril 1689. G-140 f. 133

Rafael Sastre, clergue de l’Escala, pren possessió de la doma simple de Corçà, 11 febrer 1689. G-140 f. 137
Joan Francesc Geonès pren possessió de la doma de Llagostera, vacant per òbit de Miquel Valldejuli, 8 abril 1689. G-140 f. 138v
Domènec Pontich pren possessió de la rectoria de la Cot (acte no transcrit). G-140 f. 139v
Pere Alemany pren possessió de la rectoria de Grions, 30 abril 1689. G-140 f. 140v
Ignasi Coromines pren possessió de la rectoria de Malgrat, 23 abril 1689. G-140 f. 141v
Isidre Adroher pren possessió del benefici de Sant Salvador i el Corpus de la Seu, 5 juny 1689. G-140 f. 142v
Llicència per instituir la confraria del Carme a la parroquial d’Hostalric, 6 juliol 1689. G-140 f. 143v
Pere Serra pren possessió de la rectoria de Sant Jordi Desvalls (acte no transcrit). G-140 f. 144
Gaspar Boix pren possessió de la rectoria de Madremanya (acte no transcrit). G-140 f. 145v
La cambra papal segresta la doma de Parlavà, 20 juny 1689. G-140 f. 147v
El capítol de la Seu fa procura a Joan Verdalet, escrivà de la cúria, 3 agost 1689. G-140 f. 149
Execució de lletres de la congregació de Ritus sobre l’assistència dels jurats de Girona a les cerimònies de la Seu, 3 agost 1689; requeriment en contrari, f 157; altres 
requeriments, f 163, 169, 175, 177v. G-140 f. 151-156

“Vidimus” d’autèntica de relíquies dels màstirs Casius i altres, procedents del cementiri de Poncià, donades al capítol de la Seu,9 agost 1689. G-140 f. 157v-158v
Execució de lletres papals que confereixen a Josep Rius el benefici de Santa Caterina de la Seu, 23 agost 1689; la possessió, f 162. G-140 f. 158v



El bisbe disposa que no s’admetin a la comunitat de preveres de la Bisbal beneficiats que no sàpiguen cantar, 1 setembre 1689. G-140 f. 164
Baltasar Brandia, clergue de Camprodon, pren possessió de la doma simple de Parlavà, 7 setembre 1689. G-140 f. 165
Lletres del cardenal Cibo que autoritzen l’extensió de l’ofici de Sant Narcís a tots els regnes d’Espanya, 12 març 1689. G-140 f. 166v

Execució de lletres papals que confereixen la pabordia de Viladamat del monestir de Sant Pere de Rodes a Antoni Florenza i Basturs, monjo, 7 setembre 1689. G-140 f. 167

Execució de lletres papals que confereixen el priorat de Santa Maria de l’Om a Esteve Mata, clergue de Barcelona, 20 setembre 1689. G-140 f. 171v
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Agustí de Sant Feliu de Girona a Jaume Melcion, clergue de Camprodon. G-140 f. 176v
Presentació als carmelites descalços de Girona de lletres papals a instància del bisbe i el capítol de la Seu, 14 octubre 1689; les mateixes foren intimades als beneficiats de 
la Seu, f 180. G-140 f. 178

“Vidimus” d’autèntica de relíquies dels màrtirs Cesari i altres, donades a Isidre Adroher, beneficiat de la Seu, 10 novembre 1689. G-140 f. 182-183
Execució de lletres papals que confereixen a Josep Buscastell una canongia de Vilabertran. G-140 f. 183
Planta de la col·locació dels jurats a la processó de Corpus de Girona, 12 desembre 1689. G-140 f. 180
Intimació de monitòries del bisbe a la comunitat de preveres de Santa Maria de Castelló, 9 gener 1690. G-140 f. 187
A instància del fiscal, el notari de la cúria eclesiàstica enumera els processos criminals despatxats de 1600 a 1687, 22 gener 1690. G-140 f. 192-193
Fermí Rovira pren possessió de la rectoria de Camallera (acte no transcrit). G-140 f. 183v
Isidre Devall pren possessió de la doma de Peralada (acte no transcrit). G-140 f. 194v
Miquel Moreno pren possessió del diaconil de Rupià, 12 abril 1690. G-140 f. 186v
Execució de lletres papals que confereixen a Francesc Moré, canonge de Vilabertran, un benefici de Peralada vacant per òbit de Salvi Vicens. G-140 f. 197v
Dispensa a favor de Josep Ardèvol, clergue fill de prevere i casada, 1 març 1690. G-140 f. 199v-201
Execució de lletres papals que confereixen la cambreria del monestir de Banyoles, vacant per òbit de Narcís Cella, a Josep Pi, monjo, 4 març 1690. G-140 f. 207
“Vidimus” de lletres del vicari general franciscà, que autoritzen Joan Alvin, lector jubilat, a servir el bisbe de Girona, 9 maig 1690. G-140 f. 210v
Execució de lletres papals que confereixen a Joan Soler, monjo, la pabordia i cambreria del monestir de Sant Pere de Galligants, 11 maig 1690. G-140 f. 211v
“Vidimus” d’autèntica de relíquies dels sants Aureli l altres, tretes del cementiri de Poncià i donades a Salvador Suro, prevere, 18 maig 1690. G-140 f. 215
El síndic de la comunitat de beneficiats de Castelló d’Empúries presta obediència al bisbe, 16 maig 1690. G-140 f. 216
El bisbe, com a jutge del tribunal del Breu, concedeix remissió general de delictes als beneficiats de Castelló d’Empúries, 16 maig 1690. G-140 f. 218
“Vidimus” de lletres de la congregació de Ritus sobre admetre els jurats de Girona al presbiteri de la Seu, 31 maig 1690. G-140 f. 219-220
Bernardí Torrent, clergue de Barcelona, pren possessió del benefici de les Onze Mil verges de la Seu, 1 juny 1690. G-140 f. 221
Execució de lletres papals que confereixen el deganat de la Seu, vacant per òbit de Serapi Berart de Bacià, a Josep Delfau, prevere d’Elna, 3 juny 1690. G-140 f. 222v

Josep Font, canonge de Sant Feliu de Girona, pren possessió de la doma simple de Celrà, 14 juny 1690, amb execució de lletres executòries de la Rota, f 228v. G-140 f. 227

Execució de lletres papals que confereixen el benefici dels sants Dalmau i Jordi de la Seu a Agustí Rius, clergue, 18 juny 1690; la possessió, f 235v. G-140 f. 234
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Maria del castell de Pontós a Joan Isidre Dez, rector de Vilarig, 27 juny 1690. G-140 f. 237
Francesc Ferrer, canonge de la Seu, fa procura a Cristòfol Cabirol, clergue, per resignar a Roma el benefici de la Pietat d’Arenys de Mar, 4 juliol 1690. G-140 f. 240v
Execució de lletres papals que confereixen la infermeria del monestir de Roses a Feliu Salvador, monjo, 4 juliol 1690. G-140 f. 241v
Joan Gensana, obtentor del benefici de l’orgue de Figueres, declara quins són els dies en què ha de tocar, 8 juliol 1690. G-140 f. 244v

Contracte entre el bisbe i Pere Cases, mestre de cases de Vic, per a la construcció de l’escala de la Seu pel preu de 6.000 lliures, 15 juliol 1690, amb modificació, f 37v-38v. G-141 f. 1-2v

“Vidimus” de relíquies dels sants Felicíssim, Càndid i Teodora lliurales a Miquel Romaguera, abat de Sant Feliu de Girona, 28 juliol 1690. G-141 f. 3
El bisbe nomena notari Josep Casabó, laic de Torroella de Montgrí, 2 agost 1690. G-141 f. 4
Francesc Delàs, clergue de Girona, pren possessió de la sagristia de Palafrugell, 9 agost 1690. G-141 f. 5v



Sixt Pou, clergue de Celrà, pren possessió de la rectoria de Brunyola, 9 agost 1690. G-141 f. 7
Ramon Puig i Sorribes, prevere de Vic, pren possessió de la rectoria d’Arbúcies, 13 agost 1690. G-141 f. 8
“Vidimus” de decrets de la congregació de Ritus sobre la celebració de la missa i ofici de Sant Narcís dels anys 1628 i 1689. G-141 f. 9
Paulí Cos pren possessió de la doma de Santa Coloma de Farners (acte no transcrit). G-141 f. 10v

Joan Antoni Campdoràs, prevere d’Elna, fa procura a Francesc de Rocabertí, clergue resident a Roma, per obtenir la rectoria de Sant Joan les Fonts, 3 octubre 1690. G-141 f. 11v

El bisbe redueix misses del ferial de la Seu, 3 octubre 1690. G-141 f. 12v
El bisbe aprova un estatut del capítol de la Seu sobre la forma de sepultar els canonges, 9 octubre 1690. G-141 f. 13v
El bisbe aprova una concòrdia entre el mateix capítol i el sagristà segon, 9 octubre 1690. G-141 f. 14v
El bisbe aprova un estatut del mateix capítol sobre les causes pies del ferial, 9 octubre 1690. G-141 f. 15
Ricardo Aveli, capellà del regiment de Montforte, diposita el cadàver de don Diego de Toledo, capità de l’exèrcit, a la Seu, 21 octubre 1690. G-141 f. 15v
Josep Brusi, clergue, pren possessió del benefici de Santa Maria de Sant Daniel, 26 octubre 1690. G-141 f. 16

Execució de lletres papals que confereixen la cambreria del monestir de Breda a Salvador Milsocos, infermer de Santa Maria de Roses, 28 octubre 1690. G-141 f. 17v

Joan Baptista Jordà pren possessió d’un personat fundat per Joan Isidre Dez, 26 octubre 1690. G-141 f. 21
Pere Garrover, clergue d’Elna, pren possessió del benefici de Sant Bernat de la Seu, 11 novembre 1690. G-141 f. 22
Concòrdia entre l’arxiprest i els canonges de Vilabertran, 22 novembre 1690. G-141 f. 23-25
Convocatòria del concili provincial de Tarragona, 9 desembre 1690. G-141 f. 26
Dispensa a favor de Bartomeu Cos, clergue de Sadernes, fill de prevere i soltera, 14 desembre 1690. G-141 f. 28

Lletres citatòries de la Rota contra l’abat d’Amer, per haver negat la possessió a Miquel Torrent, nomenat en concurs per a la parroquial del lloc, 23 desembre 1690. G-141 f. 34

Francesc Codina, clergue, pren possessió del benefici de Santa Caterina de Santa Maria de Lladó, 19 gener 1691. G-141 f. 36v
Modificació dels pactes per a la construcció de l’escalinata de la Seu (núm. 2997). G-141 f. 37v
Publicació impresa de reial carta d’encàrrec de pregàries “davant les presents calamitats”, 27 febrer 1691. G-141 f. 39
Felip Mas pren possessió de la rectoria de Biert, 4 març 1691. G-141 f. 40
Acte de cancel·lació d’unes lletres lesives de la immunitat eclesiàstica emanades de la Reial Audiència, amb les quals es citava el vicari general. G-141 f. 41
Publicació impresa de les condicions per guanyar les indulgències concedides en ocasió de demanar el papa pregàries per l’Església, 13 maig 1691. G-141 f. 42
Rafael Gayolà pren possessió del benefici de la Mare de Déu de Sant Romans, de Sant Vicenç de Besalú, 18 maig 1691. G-141 f. 43
Dispensa a favor de Josep Oller, d’Arenys, per poder accedir a ordes a pesar d’haver exercit la farmàcia, 8 juny 1691. G-141 f. 44
Confirmació d’estatut de la comunitat de preveres de la Bisbal, sobre funerals dels comunitaris difunts, 8 juliol 1691. G-141 f. 45v
El bisbe fa procura per a plets a Roma, a Onofre Delfau, 10 juliol 1691. G-141 f. 46v
Dispensa a favor de Salvador Romaguera, clergue i jurista, per poder tractar causes criminals, 18 juliol 1691. G-141 f. 47
Edicte imprès que publica una disposició de la Congregació del Concili segons la qual els religiosos necessiten llicències de l’ordinari per predicar i confessar, 9 octubre 
1690. G-141 f. 50bis

El bisbe defineix a Jaume Picó els comptes del seminari de Sobreportes, per 2.650 lliures, 11 setembre 1691. G-141 f. 51
Miquel Solés, rector de la Selva de Mar, pren possessió del benefici de Sant Joan de Navata, 28 setembre 1690. G-141 f. 52
Execució de lletres papals que confereixen a Francesc Alegre, clergue, el benefici de Sant Josep d’Arenys de Mar, 12 octubre 1691. G-141 f. 53
Josep Mitjà pren possessió de la rectoria de Riudellots de la Creu, vacant per òbit de Miquel Maimí, 14 novembre 1691. G-141 f. 55
Contracte entre el bisbe i Josep Carreres, fuster de Girona, pera la fusteria de l’hospital de Roses, 21 novembre 1691, amb àpoca, f 83v. G-141 f. 56v-58v
Execució de lletres papals que confereixen a Joan Salvador, monjo, l’obreria de Sant Pere de Rodes, 19 desembre 1691. G-141 f. 59



Jaume Roca, clergue de Corts, pren possessió de la rectoria de Valveralla, 7 gener 1692. G-141 f. 62v
Edicte imprès del bisbe que publica condicions establertes pel rei, atès l’excès d’eclesiàstics per rebre ordes, 28 gener 1692. G-141 f. 65
Edicte sobre perdó de religiosos apòstates en ocasió del jubileu universal. G-141 f. 66
Sentència del canceller en causa de contenció entre la cúria eclesiàstica de Girona i els causídics de Girona, 8 gener 1692. G-141 f. 67
Requisitòria del bisbe als abats d’Amer i Sant Pere de Galligants, 26 febrer 1692. G-141 f. 69
Execució de lletres papals que confereixen el deganat de la Seu, resignat per Josep Delfau, a Miquel Mascaró, 27 febrer 1692; la possessió, f 74. G-141 f. 71
Miquel Torrent, clergue de Vic, fa procura a Francesc de Rocabertí, clergue resident a Roma, per a plets, 2 març 1692. G-141 f. 76v
Execució de lletres papals que confereixen a Francesc Ferrer, clergue, el benefici dels sants Prim, Felicià i Teresa d’Olot, 14 març 1692. G-141 f. 78
Jacinta de Riquer, abadessa de Cadins, dóna testimoni sobre el monestir de Vallbona. G-141 f. 81v
Miquel Codina, clergue, pren possessió del diaconil de la Seu, 18 març 1692. G-141 f. 82v
Josep Carreres, fuster de Girona, forma rebut al bisbe de 603 lliures per obres fetes a l’hospital de Roses, 19 març 1692. G-141 f. 83v
Jaume Areny, prevere d’Urgell, pren possessió d’un personat fundat per Josep Delfau, 27 març 1692. G-141 f. 84v
Jaume Areny, dit, pren possessió d’un personat fundat per Miquel Mascaró, 27 març 1692. G-141 f. 86
Jaume Areny pren possessió d’un personat fundat per Pere Quintana, 27 març 1692. G-141 f. 86v
Execució de lletres papals que confereixen a Josep Ribera un personat fundat per Francesc Gibert, 29 abril 1692; la possessió, f 90. G-141 f. 87
Ignasi Fontanella, sagristà d’Olot, fa procura a Francesc de Rocabertí per a plets a Roma, 28 març 1692. G-141 f. 93
Ordinacions (TC) per a la casa i capella de la Salut de Terrades, 30 març 1692. G-141 f. 93v-96
Fundació i ordinacions (TC) de la confraria del Santíssim d’Aiguaviva, 1 abril 1692. G-141 f. 96
Atestació de Francesc Mirosa, dominic, a favor de Jacint Morell, del mateix orde. G-141 f. 99
Jeroni Carreres pren possessió de la clau de Juià, 19 abril 1692. G-141 f. 100
Execució de lletres papals que confereixen la infermeria del monestir de Besalú, vacant per promoció de Francesc Castelló a la piateria, a Manuel Cavaller, monjo, 25 abril 
1692. G-141 f. 101v

Execució de lletres papals que confereixen el diaconil de Rupià a Joan Martí, 26 abril 1692; la possessió, f 106. G-141 f. 104
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Margarida de Sant Daniel a Paulí Solers, 5 maig 1692; la possessió, f 110. G-141 f. 105v
Concòrdia entre (TC) el rector i el domer de Madremanya, d’una part, i el diaca de la parròquia, de part altra, 10 maig 1692. G-141 f. 111-113
Lletra de Francisco de Briones, que notifica al bisbe haver-se deturat una plaga de llagosta a Alguer, per intercessió de Sant Narcís, 18 març 1692. G-141 f. 113v
Decret de la Inquisició Romana, de prohibició de llibres, 19 març 1692. G-141 f. 114
“Vidimus” d’autèntica de relíquies dels martirs Florentí i Pellaia, donades a Miquel Mascaró, degà de la Seu. G-141 f. 115
Pere Jalpí, prevere natural de Blanes, pren possessió de la rectoria de Domeny, 5 agost 1692. G-141 f. 116

Execució de lletres papals que confereixen a Francesc Lligada, canonge de la Seu, el personat fundat per en Gironella, 4 setembre 1692; la possessió, f 120. G-141 f. 117

Execució de lletres papals que confereixen a Isidre Fontanals el benefici del Roser d’Arenys de Mar, 4 setembre 1692. G-141 f. 121v
Francesc Codina pren possessió de la rectoria de Sant Miquel de Campmajor (acte no transcrit). G-141 f. 123
Joan Malet pren possessió de la rectoria d’Ullà (acte no transcrit). G-141 f. 124
“Vidimus” de relíquies dels sants Càstul i Secundilla, donades a la confraria de Sant Joan d’Arenys de Mar, 17 novembre 1692. G-141 f. 125
Altra semblant dels sants Alexandre i Maurici, donades a la confraria de Sant Elm d’Arenys de Mar, 17 novembre 1692. G-141 f. 126
Joan Rafael Oliart, arxiprest de Vilabertran, comunica al bisbe decrets romans sobre els quatre plets que sosté amb el seu capítol, 24 novembre 1692. G-141 f. 127
Ordinacions (TC) per a l’administració dels Aniversaris d’Arenys de Mar, 10 desembre 1692. G-141 f. 128v-131

El bisbe fa procura a Sulpici Pontich, clergue d’Elna i nebot seu, per aplicr al mateix una pensió vacant sobre la mitra, 2 desembre 1692; altre acte similar, f 133. G-141 f. 132



Francesc Pujada pren possessió del benefici de Santa Anna tercer de la Seu, 11 febrer 1693. G-141 f. 135
Ramon Solà, abat de Cardona, pren possessió d’un personat fundat per Miquel Simon, prevere de Mataró, 9 desembre 1692. G-141 f. 137
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Iscle i Victòria de la capella del castell de Vidreres a Mateu Ferrervilar, clergue, 29 desembre 1692; la 
possessió, f 140v. G-141 f. 138

Salvi Valentí pren possessió de la rectoria de Castelló i Sant Joan ses Closes (acte no transcrit). G-141 f. 142
Lletres citatòries de la Rota en causa de Pau Comalada, marmessor de Miquel Caselles, 3 febrer 1693. G-141 f. 143
Còpia de patents del provincial que assignen Jacint Morell al convent dels dominics de Girona. G-141 f. 144v
El bisbe nomena Antoni Ros, franciscà, i Tomàs Ripoll, dominic, vicaris per a afers d’inquisició, 17 març 1693. G-141 f. 145v
Pere Albareda, domer de Sant Daniel, pren possessió del benefici fundat en aquesta església per Jusiana de Cervera, 17 març 1693. G-141 f. 146
L’abadessa de les cistercenques de Girona representa al bisbe que no pot visitar el monestir per manca de jurisdicció, 7 març 1693. G-141 f. 147
Pere Fontaner, clergue de Figueres, pren possessió de la sagristia de Pontós (acte no transcrit). G-141 f. 148
Josep Melcion, clergue de Vic, pren possessió d’un personat, resignat per Ramon Puig, 20 abril 1693. G-141 f. 148v
Dispensa de naixement il·legítim a favor de Mateu Teixidor (document no transcrit). G-141 f. 149v
Partida que acredita que Josep Vehí i Batlle, professor de medicina de l’hospital de la Santa Creu de Barcelona, fou enterrat a la capella de Sant Miquel de Cistella, amb el 
compte de les despeses de funerària, que importen 90 lliures. G-141 f. 150-151

Partides del llibre de la procura canonical de Vilabertran, on consten les porcions pagades als canonges, per a la causa del capítol amb l’arxiprest Joan Rafael Oliart. G-141 f. 151v

Mateu Vinyals pren possessió de la rectoria de Palamós (acte no transcrit). G-141 f. 152v
Rafael Martra pren possessió de la rectoria de Vilacolum (acte no transcrit). G-141 f. 153v
Martí Beyres pren possessió de la rectoria de Castanyet (acte no transcrit). G-141 f. 154v
Josep Bartomeu pren possessió del diaconil de Fenals, 5 juliol 1693. G-141 f. 156
Francesc Moretó, claver de la Seu, requereix Lluís de Barutell, prior de Sant Domènec de Girona, que no enterri al monestir Diego Fonseca, sergent major del terç de 
Tomás de los Cobos, 5 juliol 1693. G-141 f. 157

“Vidimus” d’autèntica de relíquia del cap de Sant Desideri, destinada a la parròquia d’Arbúcies, 10 juliol 1693. G-141 f. 158v
Josep Casajoan, de Manresa, requereix Francesc Sabater, agutzil reial que el persegueix a sometent, que no l’extregui de la catedral de Girona contra la immunitat 
eclesiàstica, 29 juliol 1693. G-141 f. 159v

Dispensa a favor de Joan Caxas, escolar de Beuda, per poder-se ordenar a pesar d’haver intervingut en una causa criminal, 5 agost 1693. G-141 f. 160

El claver de la Seu requereix els mercedaris de Girona que no donin els sagraments a Alfonso de Ligorio, del terç de napolitans d’Antoni Papacoda, 7 agost 1693. G-141 f. 162

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Joan de Vilallonga a Esteve Brunet, 1 agost 1693; la possessió, f 166. G-141 f. 163v

Consulta del claver de la Seu i dels dominics de Girona a la congregació del Concili, sobre dret d’administrar els sagraments i d’enterrar, 7 octubre 1693. G-141 f. 167v

Jaume Ciurana pren possessió de la doma simple d’Ullastret, 5 setembre 1693. G-141 f. 171
“Vidimus” d’autèntica de relíquies de Santa Rosa de Viterbo, donades a Pau de Sarrià, guardià del convent dels caputxins d’Arenys, 15 setembre 1693. G-141 f. 172

Execució de lletres papals que confereixen en comanda el priorat de Sant Tomàs de Fluvià a Francesc Pontich, clergue d’Elna, 6 octubre 1693; la possessió, f 176v. G-141 f. 173

Execució de lletres papals que confereixen a Francesc Sabater, canonge de Lleida, un personat fundat per Francesc Pontich, 6 octubre 1693; la possessió, f 179v. G-141 f. 177v

Execució de lletres papals que confereixen a Francesc Ardèvol els beneficis dels Quatre Evangelistes de la Seu i del Salvador d’Ullastret, 9 octubre 1693; la possessió, f 
183v. G-141 f. 181

Llicència de celebrar a la capella domèstica de don Narcís Camps, de Girona, 24 octubre 1693. G-141 f. 185



Execució de lletres papals que confereixen una pensió de 109 escuts sobre els fruits de la mitra a Sulpici Pontich, clergue d’Elna, 20 octubre 1693. G-141 f. 184v
Francesc Simon, clergue d’Arenys, fa procura a Miquel Lligada, clergue de Girona resident a Roma, per a plets, 7 novembre 1693. G-141 f. 187
Concòrdia entre Joan Salvany i Josep Ciurana, sagristà de Riudellots de la Selva, sobre la provisió papal del benefici dels sants Miquel i Dalmau de Blanes, 19 novembre 
1693. G-141 f. 188v

Esteve Llorens pren possessió del benefici de Santa Maria de Castell d’Aro, 12 desembre 1693. G-141 f. 190
Josep Comelles, clergue d’Avinyonet, pren possessió de la rectoria de Pedret (acte no transcrit). G-141 f. 191
En N., clergue de Montagut, pren possessió de la rectoria de Castanyet (acte no transcrit). G-141 f. 192v
Josep Roig, clergue d’Ordis, pren possessió de la rectoria de Viladamat (acte no transcrit). G-141 f. 193v

Execució de lletres papals que confereixen a Gaspar Desprat i de Sabassona el benefici de Santa Margarida de Sant Esteve de Bas, 24 febrer 1694; la possessió, f 197. G-141 f. 195

Resposta de la congregació del concili sobre drets parroquials en enterraments a Girona enfront dels religiosos, amb motiu de morir-hi soldats ferits en la defensa de 
Roses, 13 febrer 1694. G-141 f. 199

Execució de lletres del nunci a Madrid, que confirmen la donació feta per Francesc de Burnonville, marquès de Rupit i senyor de Santa Coloma de Farners, als religiosos 
observants de Sant Francesc del Santuari de Sant Salvi, situada a Sant Miquel de Cladells, i erecció de convent, 10 febrer 1694. G-141 f. 203-213

Magí Aulet, clergue de Figueres, pren possessió de la rectoria d’Arenys d’Empordà (acte no transcrit). G-141 f. 213v
Llorenç Garganta, clergue de Sant Feliu de Pallerols, pren possessió de la sagristia de Serra de Daró (acte no transcrit). G-141 f. 214v

Execució de lletres papals que confereixen a Ramon Serra, prevere de Tarragona, el benefici de les santes Elisabet i Victòria de Vidreres, 1 març 1694; la possessió, f 218. G-141 f. 215v

El fiscal notifica a l’abat d’Amer una requisitòria per proveir la rectoria de Fontclara, vacant per òbit de Climent Melcion, amb llista de provisions anteriors, 14 març 1694. G-141 f. 219

El bisbe amortitza a la comunitat de preveres d’Hostalric una part del delme de Maçanet de la Selva, a cens de 5 lliures, (document parcialment transcrit). G-141 f. 224

Manuel de Llupià, senyor del castell de Sales, cabreva al bisbe els delmes que té en feu per la mitra, 26 abril 1694. G-141 f. 227-228v
El rei de França crea lloctinent seu al principat de Catalunya i comtats de Rosselló i Cerdanya el duc de Noailles, i aquest jura el càrrec a la Seu de Girona, 11 juliol 1694, f 
232v-234. G-141 f. 229- 232

Josep Deviu, clergue d’Elna, pren possessió de la rectoria de Fontanilles (acte no transcrit). G-141 f. 235
Nomenament de notari apostòlic a favor de Jaume Casanoves i Moretó (acte no transcrit). G-141 f. 236
Possessió de la sagristia de Gualta (acte no transcrit). G-141 f. 238
Execució de lletres papals que confereixen el benefici porcioner de Vilabertran a Jaume Roca, clergue, 1 agost 1694. G-141 f. 239
Josep Casanovas i Moretó pren possessió de la rectoria de Santa Eulàlia Sacosta, 10 novembre 1694. G-141 f. 241v
Josep Compte, prevere, pren possessió del benefici de Sant Vicenç de Sant Feliu de Girona, 11 novembre 1694. G-141 f. 242v
Pere Joan Busquetó pren possessió de la rectoria de Palau-saverdera, 3 desembre 1694. G-141 f. 244
Guillem Roca pren possessió de la rectoria de Salitja, 9 gener 1695. G-141 f. 245
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Joan de la Seu a Antoni Tarrida, prevere, 1 gener 1695; la possessió, f 250. G-141 f. 246
Execució de lletres papals que confereixen la clau de la Seu a Francesc Llobera, 26 febrer 1695; la possessió, f 4v. G-142 f. 1
Josep Sala i Salgas pren possessió del diaconil de Massanes, 12 març 1695. G-142 f. 7
Testimoni sobre el pagament de despeses de transport de rendes beneficials en espècie. G-142 f. 8
Sebastià Benages pren possessió de la doma major de Montagut (acte no transcrit). G-142 f. 11
Francesc Ribas pren possessió de la doma de Llorà (acte no transcrti). G-142 f. 12
Francesc Buscall pren possessió de la mongia d’Ullà (acte no transcrit). G-142 f. 13
Pere Buixeda pren possessió de la rectoria de Terradelles (acte no transcrit), reiterat f 20. G-142 f. 14



Execució de lletres papals que confereixen una canonia de Sant Joan de Perpinyà a Francesc Coll, prevere, 7 abril 1694. G-142 f. 15
Rafael Sastre pren possessió del benefici de Santa Coloma de Matella, parròquia de Sant Iscle d’Empordà (acte no transcrit). G-142 f. 19
Execució de lletres papals que confereixen a Mateu Vinyals el benefici de Sant Vicenç de la Seu, 21 abril 1694; la possessió, f 25. G-142 f. 21
Miquel Vila pren possessió del benefici de Sant Joan de Tordera, 23 abril 1695. G-142 f. 26v
Pere Camó pren possessió de la rectoria del Torn (acte no transcrit). G-142 f. 27v
Narcís Quirch, clergue, pren possessió de la rectoria de Sales (acte no transcrit). G-142 f. 28v

Execució de lletres papals que confereixen a Pere Puig el benefici segon de Sant Sebastià i el del Roser de Sant Joan de Mollet, 14 juny 1695; les possessions, f 33vi 34v. G-142 f. 29v

Joan Vila pren possessió de la rectoria de Domeny, 15 juliol 1695. G-142 f. 35
Miquel Tronxo pren possessió de la sagristia d’Orfes, 5 agost 1695. G-142 f. 36
Josep Llorens pren possessió de la capellania major de la Bisbal, 8 agost 1695. G-142 f. 37
Joan Viader pren possessió de la sagristia de Riudellots de la Selva, 29 agost 1695. G-142 f. 38
Miquel Vila pren possessió del benefici de Sant Joan de la Seu fundat per Arnau de Bordils, 3 setembre 16695. G-142 f. 39
Josep Carles pren possessió de la rectoria de Casavells (acte no transcrit). G-142 f. 40
Guerau Puig pren possessió de la doma de Santa Maria dels Turers de Banyoles (acte no transcrit). G-142 f. 41v
Execució de lletres papals que confereixen a Joan Vidal el benefici de Sant Esteve i la confraria de Rupià, 3 octubre 1695; la possessió, f 47. G-142 f. 42v
Execució de lletres papals que confereixen una canongia d’Ullà a Mateu Cairol, 10 octubre 1695. G-142 f. 52

Execució de lletres papals que confereixen el benefici dels sants Miquel i Caterina de l’hospital de Girona a Domènec Asols, 1 novembre 1695; la possessió, f 60. G-142 f. 56v

Narcís Parés pren possessió de la rectoria de Borgonyà, 23 desembre 1695, reiterat f 67v. G-142 f. 61
Jeroni Pérez pren possessió del benefici de Santa Maria de l’Establit d’Estanyol, 8 novembre 1695. G-142 f. 64
Pere Pau Planiol pren possessió de la sagristia de Cervià (acte no transcrit); reiterada, 28 desembre 1695, f 111v. G-142 f. 65
Narcís Bret pren possessió de la doma curada de Figueres (acte no transcrit). G-142 f. 66v
Benet Vadella pren possessió de l’ardiaconat de Besalú de la Seu, 4 febrer 1696. G-142 f. 69
Pere Solers pren possessió de la sagristia de Verges (acte no transcrit), reiterat, 12 febrer 1696, f 112v. G-142 f. 71v
Baldiri Carós pren possessió de la rectoria de Sadernes (acte no transcrit). G-142 f. 72v
Projecte Mercader pren possessió de la rectoria de Palau-sator (acte no transcrit). G-142 f. 74
Pere Feliu Anglada pren possessió de la rectoria de Sant Miquel de Fluvià, 20 maig 1696. G-142 f. 75
Execució de lletres papals que confereixen a Pere Riera, beneficiat de la Seu, la doma simple de Serra, 21 maig 1696; la possessió, f 80v. G-142 f. 76v
Narcís Nadal pren possessió de la rectoria del Mercadal de Girona, 4 agost 1696. G-142 f. 82
Execució de lletres papals que confereixen a Josep Climent la infermeria de Santa Maria de Roses, 6 agost 1696. G-142 f. 85
Dispensa a favor de Joan Boada, clergue fill de prevere i soltera, 7 agost 1696. G-142 f. 89
Execució de lletres papals que confereixen a Francesc Ferrer el benefici de Sant Miquel de Sant Esteve de Banyoles. G-142 f. 91

Execució de lletres papals que confereixen a Josep Mir i Senan el benefici de Sant Joan de Torroella de Montgrí (acte no transcrit); la possessió, 12 juliol 1696, f 99. G-142 f. 96

Francesc Codina, rector de Sant Miquel de Campmajor, fa procura a Benet Badia per a plets a Roma, 10 setembre 1696. G-142 f. 100
Constitució del papa Inocenci XII per a reprimir abusos en l’ordenació d’extradiocesans, 1694. G-142 f. 103
Esteve Llorens pren possessió del benefici de Sant Esteve d’Olot, 1 maig 1695. G-142 f. 107
Joan Moret pren possessió de la doma curada de la Bisbal, 21 juny 1695. G-142 f. 108v
Benet Cos pren possessió de la sagristia d’Empúries i l’Escala, 23 setembre 1695. G-142 f. 110



Francesc Geonès pren possessió del benefici de Sant Pere de Medinyà, 11 abril 1696. G-142 f. 113v
“Vidimus” de denúncia de robatori d’una concessió d’indulgències a la visita del monestir de Sant Pere de Rodes, i d’altres concessions al mateix. G-142 f. 105-123
Baldiri Coll pren possessió de la clau de Pineda, 8 novembre 1696. G-142 f. 124
El bisbe confereix la rectoria de Sant Medir, vacant per òbit de Salvador Castellar, a Pere Preses, 5 desembre 1696; la possessió, f 126. G-142 f. 125
Reducció de misses i aniversaris de la parròquia de Fellines, 28 abril 1696. G-142 f. 128
Andreu Bahí pren possessió de la doma simple de Sant Marti Vell, 29 desembre 1695. G-142 f. 132
Josep Bartomeu pren possessió de la doma simple de Sant Jordi Desvalls, 16 gener 1696. G-142 f. 133
Execució de lletres papals que confereixen la doma simple de Cervià a Antoni Ferrer; la possessió, 5 octubre 1696, f 137. G-142 f. 134
Ignasi Nadal pren possessió de la canongia de la Seu vacant per òbit de Bartomeu Pol, 26 novembre 1696. G-142 f. 139
Pau Galí pren possessió del benefici de Sant Joan de la Seu, 3 desembre 1696. G-142 f. 142
Absolució, per lletres de la penitenciaria, de Francesc Moré, canonge de Vilabertran, que havia donat cops a un altre canonge, 17 desembre 1696. G-142 f. 143
Execució de lletres papals que confereixen a Narcís Julià el benefici de Santa Maria d’Ullà, 20 novembre 1697; la possessió, f 147v. G-142 f. 145
“Vidimus” de butlla del papa Juli II, que confirma indulgències concedides a Sant Pere de Rodes, 1504. G-142 f. 148v
Exemplar imprès de la confirmació de decrets de la congregació del Concili sobre celebració de misses 1693, 16 pp. G-142 f. 150
Execució de lletres papals que confereixen a Miquel Roura el diaconil de les Planes, 20 desembre 1698. G-142 f. 151
Execució de lletres papals que confereixen el benefici del Roser de les Planes a Francesc Roure, 20 desembre 1698. G-142 f. 155
Dispensa a favor de Baldiri Usall, clergue, fill de solter i soltera, 22 maig 1698. G-142 f. 157
Josep Salamó pren possessió del benefici de Sant Andreu de la Seu, 14 juny 1698. G-142 f. 199v
Rafael Sastre pren possessió del diaconil de Sant Pere Pescador, 10 juliol 1698. G-142 f. 200v
Gaspar Comamala, clergue, pren possessió del benefici de la Santa Creu de Sant Feliu de Girona, 7 octubre 1698. G-142 f. 201v
Miquel Pujades, clergue, pren possessió del benefici de Sant Miquel de la Seu, 27 desembre 1697. G-142 f. 203
Execució de lletres papals que confereixen a Josep Gelabert el benefici del Corpus de Sant Llorenç de la Muga, 23 gener 1697. G-142 f. 204
Francesc d’Albertí pren possessió d’un personat fundat per Francesc Buscastell, desembre 1697. G-142 f. 209
Fundació i capítols (TC) de la confraria del Sant Crist i els Set Dolors de Vilopriu, 20 març 1697. G-142 f. 210
Sulpici Pontich, clergue, pren possessió del priorat de Sant Tomàs de Fluvià, 1 febrer 1697. G-142 f. 212v
Manament de la Rota, de mantenir el bisbe de Girona en possessió de la jurisdicció criminal sobre la comunitat de preveres de Santa Maria de Castelló, a propòsit d’un 
procés dut a terme pel bisbe contra Josep Cordomí, 22 març 1697. G-142 f. 214

Francesc Pujades pren possessió del benefici de Sant Vicenç de la Seu, 15 abril 1697. G-142 f. 220
Fermí Pons pren possessió de la rectoria de Fontclara, 29 abril 1697. G-142 f. 221v
Dispensa de recitar l’ofici diví a favor d’Agustí Prats, canonge de la Seu, 3 juny 1697. G-142 f. 222v
Llicència d’erigir confraria de Sant Llorenç a la parroquial de Castelló d’Empúries, 14 juliol 1697. G-142 f. 224
Narcís Planes, clergue, pren possessió del diaconil de Sant Feliu de Girona, 7 juliol 1697. G-142 f. 225
Montserrat Bou pren possessió del benefici de Santa Maria de Gràcia de Sant Feliu de Girona, 17 juny 1697. G-142 f. 226
Joan Closa pren possessió de la rectoria de Campllong, 20 desembre 1697. G-142 f. 227
Dispensa a favor de Pere Vila, clergue, fill de casat i casada, 10 juliol 1697. G-142 f. 228
Execució de lletres papals que confereixen a Pere Ullà, clergue, el benefici de les Onze Mil verges de Figueres, 9 agost 1697. G-142 f. 232v

Antoni de Bastero i Lledó, clergue de Barcelona, pren possessió de la coadjutoria de la canongia de la Seu que obté Esteve Nadal Sencerer, 30 setembre 1697. G-142 f. 236

Joan Solers pren possessió en virtut de tres sentències de la doma o vicaria perpètua de Ridaura, 15 setembre 1697. G-142 f. 238v



Miquel Català i Alrà pren possessió del benefici de Santa Maria de la capella del sagristà major de la Seu, 27 setembre 1697. G-142 f. 240
“Vidimus” d’autèntica de relíquies de Sant Climent donades a Baldiri Gayolà, prevere de Girona, 27 setembre 1697. G-142 f. 241
Altra semblant de relíquies de Sant Fortunat donades a Joan Torroella i Ros. G-142 f. 242v
Execució de lletres papals que confereixen a Ramon Garau, clergue, el benefici de Sant Jaume de la Seu, 5 maig 1697. G-142 f. 244
Execució de lletres papals que confereixen a Rafael Palet el benefici de Sant Pere, de Sant Pere de Galligants, 25 gener 1698. G-142 f. 249
Josep Buixó, clergue, pren possessió del benefici de Sant Cristòfol de Santa Maria de Castelló, 26 gener 1698. G-142 f. 253
Jacint Cristina pren possessió de la sagristia de Santa Maria dels Turers de Banyoles (acte no transcrit). G-142 f. 254
Execució de lletres papals que confereixen a Francesc Buscastell la doma major de Vidreres, 25 febrer 1698; la possessió, f 258v. G-142 f. 255
Edicte imprès d’encàrrec reial de pregàries per les necessitats de la monarquía, 6 febrer 1698. G-142 f. 261
Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) a Francesc d’Albertí, 2 abril 1698. G-142 f. 262
“Vidimus” d’autèntica de relíquies dels màrtirs Donat, Diodor i Benild, donades a Antoni Sureda, prevere de Girona, 20 maig1698. G-142 f. 265
Altre d’una cama de la màrtir Carina, donada a dit Antoni Sureda, 20 maig 1698. G-142 f. 267
Altre d’una cama de Sant Audax i relíquies dels sants Honest i Modesta, donades a dit Antoni Sureda, prevere. G-142 f. 268
Altre de relíquies de Sant Climent donades a Antoni Sagrera i Sureda, 20 maig 1698. G-142 f. 269
Carles Vivet pren possessió de la coadjutoria de la canongia de la Seu que obté Josep Xambó, 2 abril 1698. G-142 f. 270
Vidimus” d’autèntica de relíquies de Santa Crescència, donades a Narcís Bru, rector de Fellines, 25 abril 1698. G-142 f. 273
Edicte imprès del bisbe que prohibeix l’entrada dels promesos a les cases de les seves promeses, 9 maig 1698. G-142 f. 276
Comissió del nunci per rebre el jurament de fidelitat a la Santa Seu de Benet de Sala, electe bisbe de Barcelona, 25 maig1698. G-142 f. 277-279
Dispensa a favor de Bonaventura Horta, clergue fill de pares desconeguts, 9 juliol 1698. G-142 f. 281
El fiscal i els comissionats de la comunitat de preveres de la Seu apel·len en causa criminal contra Jacint Barnada, prevere, 12 juliol 1698. G-142 f. 284

Concòrdia entre el bisbe de Girona i Donya Manuela Llupià, viuda de don Carles de Llupià i Vilanova, sobre domini directe de delmes, 24 setembre 1698. G-142 f. 287-291

Josep Coll pren possessió de la sagristia simple de Sant Vicenç de Besalú, 18 octubre 1698. G-142 f. 292
Pere Pujades pren possessió de la rectoria de Vilobí, vacant per òbit de Josep Ferrer, 30 octubre 1698. G-142 f. 294
El bisbe fa procura de visita “ad limina” a favor de Francesc Díaz, franciscà, 2 novembre 1698; l’informe per a la congregació, f 297-299v. G-142 f. 295
Comissió del nunci al bisbe per rebre la professió de fe de Feliu de Pinyana, abat electe de Sant Pere de Rodes, 12 desembre 1698. G-142 f. 300-302
Cristòfol Pagès pren possessió de la doma de Tordera, 7 març 1699. G-142 f. 303
“Vidimus” d’autèntica de relíquies dels sants Felicià i altres, donades a Salvador Suro i Carlos, 3 gener 1699. G-142 f. 304
Edicte imprés del vicari capitular Isidre Bertran, que encarrega pregàries pel bisbe difunt Miquel Pontich, 28 gener 1699. G-142 f. 306
El vicari capitular fa llevar acta de que al cap de tres dies de mort, el cadàver del bisbe presenta flexibilitat, 29 gener 1699. G-142 f. 307
Convocatòria del capítol de la Seu d’ordre del vicari general del vicari capitular, a la que no acudeix cap canonge, 22 febrer 1699. G-142 f. 308
Joan Gualba, canonge de la Seu, obtentor del benefici de Sant Narcís de Sant Feliu de Girona, requereix el vicari general que no prengui una partida de 300 lliures 
dipositada per lluir un censal, 11 març 1699. G-142 f. 309

Josep Ribera pren possessió de la rectoria de Torrent, 3 maig 1699. G-142 f. 311
Francesc Camps, vicari general requereix el capítol que es reuneixi, i els canonges intenten tancar-lo, 2 juny 1699 G-143 f. 1
El capítol al·lega al vicari general que no el rep per haver-se fet rebre amb l’ajut del veguer, 2 juny 1699 G-143 f. 2
Convocatòria de concili provincial, 6 juliol 1699 G-143 f. 3
L’ardiaca major, Isidre Bertran, declara haver-se absentat del capítol de la Seu perquè s’hi tracten matèries de jurisdicció episcopal, 11 juliol 1699 G-143 f. 6
El fiscal de la cúria fa llevar acte de que el capítol de la Seu no ha admés una escriptura que li anava a presentar, 11 juliol 1699 G-143 f. 7



Miquel Roura pren possessió del diaconil de les Planes, 22 juliol 1699 G-143 f. 9
Francesc Roure pren possessió del benefici del Roser de les Planes, 22 juliol 1699 G-143 f. 10
Certificació de partides de la consueta de la Seu, sobre diverses cerimònies G-143 f. 11-14
Josep Barraquer, prevere, pren possessió de la doma de Vilallonga, 6 setembre 1699 G-143 f. 14
Certificació de text existent en una taula de la sagristia de la Seu, sobre costums cerimonials, 7 agost 1699 G-143 f. 15
Isidre Bertran, ardiaca major, fa procura a Francesc Maimó, canonge de Tarragona, per al concili provincial G-143 f. 17
Mandat de la Rota romana sobre el castell termenat del monestir de Sant Feliu de Guíxols, publicat el 19 setembre 1699 G-143 f. 18v
Memorial de las servituts que se han acostumat a fer pel rector de l’Armentera, amb aprovació del vicari general, 16 setembre 1699 G-143 f. 22-24
Edicte imprès de publicació del jubileu romà, i Advertencias y órdenes de la Sagrada Congregación, per a la seva celebració, 19 gener 1700 G-143 f. 26- 36
L’ardiaca major intima al capítol de la Seu que ha renunciat a recorre al braç secular per fer-se obeïr, 2 octubre 1699 G-143 f. 37-43
El capítol requereix l’ardiaca major que no usi l’expressió “iure proprio” en referir-se a la seva jurisdicció, 27 octubre 1699 G-143 f. 44
Nova requisitòria del mateix al mateix, 30 octubre 1699 G-143 f. 46v
Requisitòria de l’ardiaca major al capítol, 4 novembre 1699 G-143 f. 52
El vicari general fa constar que, encara que se li torni la porció de pa que li toca com a canonge, no aprova la posició del capítol en la contesa amb l’ardiaca major, 5 
novembre 1699 G-143 f. 52

Presentació d’escriptura del capítol a l’ardiaca major, 7 novembre 1699 G-143 f. 53
Requisitòria del fiscal de la cúria al canonge Jeroni Guitart, 9 novembre 1699 G-143 f. 56v 
L’ardiaca major aprova els comptes del seminari, 20 novembre 1699 G-143 f. 59
Ordinacions (TC) de la Confraria del Carme de Castelló d’Empúries, 13 novembre 1699 G-143 f. 61-64
Privilegi concedit a les dignitats de la Seu de formar col·legi, 16 novembre 1699 G-143 f. 65
Pere Ignasi d’Amigant i d’Olsina, clergue de Barcelona, pren possessió de la coadjutoria de la canongia que obté Agustí Prats, 27 novembre 1699 G-143 f. 70
Miquel de Taverner i de Rubí pren possessió de la dignitat episcopal, 29 novembre 1699 G-143 f. 74
Josep Sanou, clergue de Solsona, pren possessió de la coadjutoria de la canongia de la Seu que obté Isidre Çanou, 30 novembre 1699 G-143 f. 79v
Llorenç Escofet pren possessió de la coadjutoria de la canongia de la Seu que obté Simó Escofet, 19 gener 1700 G-143 f. 83v
Narcís Xifreu pren possessió de la claveria de la Seu, permutada amb Francesc Llobera, 4 gener 1700 G-143 f. 86v
Josep Català pren possessió del benefici del claustre de la Seu vacant per òbit de Dionís Verdalet, 17 desembre 1699 G-143 f. 87v
Ordinacions (TC) de la Confraria de la Puríssima Sang de Colomers, 19 desembre 1699 G-143 f. 88v-91
Joan Portell pren possessió de la sagristia de Garriguella, vacant per òbit de Felicià Negre, 15 gener 1700 G-143 f. 91
Ameri Gimbernat pren possessió de la doma de Peralada, vacant per òbit de Jaume Matacàs, 16 gener 1700 G-143 f. 92
Rafael Sastre, clergue, pren possessió d’una canongia de la Seu, resignada per Josep Molines, 9 febrer 1700 G-143 f. 93
Acte de recepció a la Seu del bisbe Taberner i Rubí a la Seu, 3 abril 1700 G-143 f. 96-97
Llicència d’erigir monestir de caputxins al terme de Calella, 6 gener 1700 G-143 f. 97v-98v
Pere Artigas pren possessió de la rectoria de Sant Marti Vell, 11 febrer 1700 G-143 f. 98v
Edicte imprès de publicació del precepte imposat pel concili de Tarragona per a la festa de Santa Tecla, 15 setembre 1700 G-143 f. 100
Ordre de la congregació del Concili, tramesa pel nunci, que ningú s’ordeni a títol de patrimoni o pensió G-143 f. 102-103
Edicte imprès de publicació de la constitució papal sobre la dataría, 1 octubre 1700 G-143 f. 104-109
Benet Cesari pren possessió del benefici de Santa Maria de Castelló fundat per en Gosalt, 1 febrer 1700 G-143 f. 112
“Vidimus” d’autèntica de relíquies del cos de Santa Màxima donades al canonge Rafael Sastre, 22 maig 1700 G-143 f. 113



Execució de lletres papals que confereixen el benefici del Corpus i Sant Agustí de Sant Feliu de Girona a Felip Fàbrega, clergue, 27 maig 1700; la possessió, f 119v G-143 f. 114v

Els marmessors de Jaume Andreu, canonge d’Urgell, funden el benefici dels noms de Jesús, Maria i Josep a Lloret, 17 juny1700 G-143 f. 121-124
Ordinacions (TC) de la Confraria de Sant Isidre de Sant Pere Pescador, 20 juny 1700 G-143 f. 125-128
“Vidimus” de relíquies de Sant Pius màrtir, i de Pius V, donades a la parròquia de Santa Coloma de Farners, a través del prevere Pius Bataller, franciscà guardià del convent 
de Sant Bonaventura de Roma, 19 juny 1700 G-143 f. 129v-132

Joan Fuster pren possessió de la rectoria de Vilacolum, vacant per òbit de Jaume Esponellà, 25 juny 1700 G-143 f. 132
El bisbe nomena visitador Benet Cos, capellà major de la Bisbal, 11 juliol 1700 G-143 f. 133v-134
Nova autèntica per a les relíquies de Sant Pius de Santa Coloma de Farners, 2 agost 1700 G-143 f. 135
Josep Vilanova pren possessió de la rectoria de Taravaus, 20 agost 1700 G-143 f. 140
Lletres executòries impreses de la Rota en causa entre el bisbe i l’abat d’Amer, sobre jurisdicció i dret de pontificals, notificades el 12 maig 1700 G-143 f. 146-178

El fiscal de la mitra presenta a l’abat del monestir d’Amer, Joan Antoni Climent, un requeriment perquè accepti les lletres executòries de la Rota, 4 agost 1700 G-143 f. 179 i 181v

“Vidimus” de relíquies de Sant Pròsper, concedides a la parroquial de Llançà, amb indicació de tres cessions intermitges, 21 setembre 1700 G-143 f. 183
Aprovació del patronatge de Santa Màxima, escollida pels veïns de l’Escala, 30 agost 1700 G-143 f. 184
El bisbe comissiona Benet Cos, capellà major de la Bisbal, per a investigar les rendes de beneficis en vista a satisfer el Subsidio i Excusado, 19 setembre 1700; semblants es 
feren a Josep Codina, sagristà de Santa Pau, Paulí Solers, rector de Cadaqués i Francesc Pujol, rector de Pineda. G-143 f. 185

El bisbe fa procura per a la visita ad limina a favor de Miquel de Bofill, 19 abril 1700, amb l’informe a presentar a la congregació, f 188v-190. G-143 f. 186-188
Lletres de manteniment de la Rota, en causa del bisbe amb l’abat de Camprodon, 6 octubre 1700 G-143 f. 191
Miquel Pujol, prevere de Tortosa, pren possessió del diaconil de Bordils, 20 octubre 1700 G-143 f. 195
Certificació de partides de la consueta de la Seu, sobre antífones que es canten amb orgue; altra certificació sobre els canonges setmaners; tercera certificació, que inclou 
senceres les referències a la festa de Sant Andreu, f 199. G-143 f. 196

Certificació d’un procés de 1360 sobre el dret del sagristà segon de la Seu al delme d’una terra de Taialà anomenada Granollers G-143 f. 205
“Vidimus” de lletres de la congregació del Concili, sobre dret de patronat del benefici de les Puelles de Girona G-143 f. 211

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Joan de Sant Feliu de Guíxols a Sebastià Bonet, clergue, 19 abril 1701; la possessió, f 217v. G-143 f. 213

Execució de lletres papals que confereixen el benefici sots-diaconil de Sant Feliu de Girona a Bernat Castells G-143 f. 218v
“Vidimus” d’autèntica de relíquies no especificades, donades a Pere de Purtós, prevere, 6 abril 1701 G-143 f. 223-224
Josep Simon pren possessió de la sagristia de Sant Llorenç de la Muga, vacant per òbit de Josep Coll, 7 maig 1701 G-143 f. 224v
Breu a favor de la jurisdicció de l’ardiaca major de Girona en seu vacant, 19 abril 1701 G-143 f. 225
Salvi Bataller, clergue, pren possessió del benefici de Sant Esteve de Sant Feliu de Girona (acte no transcrit) G-143 f. 228
Josep Sala i Salgas pren possessió de la clau simple de Blanes, 12 setembre 1701 G-143 f. 229
Joan Baptista Bassols pren possessió del benefici de la Santa Creu de Sant Feliu de Girona (acte no transcrit) G-143 f. 230
Dispensa a favor de Josep Metge, per a ordenar-se a pesar d’haver exercit l’art de farmàcia, 13 desembre 1701 G-143 f. 231v-232
Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Gaserans a Pere Pla, 26 desembre 1701 G-143 f. 233
Agustí Gurrea pren possessió de la rectoria de Sant Cebrià dels Alls, 18 setembre 1702 G-143 f. 236
El fiscal de la cúria presenta al capítol de la Seu lletres de la Congregació de Ritus sobre ús de colors litúrgics, 26 octubre 1601 G-144 f. 1
Edicte imprès amb el qual el bisbe publica un decret papal sobre facultat d’elecció de confessor inclosa en la butlla de Croada, 31 octubre 1701 G-144 f. 3
“Vidimus” d’autèntica de relíquies del Santa Teodora, a venerar al col·legi de Sant Martí dels jesuites de Girona, concedides a instància de Francesc Gorgot, SJ, 23 abril 
1702 G-144 f. 5 i 16

El bisbe nomena Jeroni Fontdevila, jurista de Girona, fiscal de la cúria, 23 abril 1702 G-144 f. 6v



Segimon Garí pren possessió del benefici de Sant Julià de Sant Mori, 8 febrer 1702 G-144 f. 7
El vicari general comissiona Ramon Berart, dominic, per rebre a Madrid la professió de fe de Josep Sans i Domènech, arxiprest de Vilabertran, 22 març 1702, amb 
l’execució. G-144 f. 8-13

Edicte imprès de publicació de constitució del concili provincial de Tarragona, sobre el dret dels rectors a administrar els sagraments als militars, 10 abril 1702 G-144 f. 15

El fiscal de la cúria intima al capítol de Sant Feliu de Girona lletres de la Congregació de Ritus sobre els colors litúrgics, 9 juny 1702 G-144 f. 17
“Vidimus” d’autèntica de relíquies de Sant Baldiri, donades a la parròquia del Torn, 18 juliol 1702; a continuació es començà a transcriure un document anàleg destinat a 
Argelaguer. G-144 f. 20

“Vidimus” d’autèntica de relíquies de Santa Severina, donades a la parròquia de Capmany, 31 juliol 1702 G-144 f. 24
Lletres de manutenció de la Rota en causa de l’ardiaca major contra el capítol de la Seu, sobre jurisdicció en seu vacant, 7 agost 1702 G-144 f. 25
Monitòria al capítol de Sant Feliu de Girona, perquè assisteixi a la processó de l’Assumpciò que es fa a Girona, 12 agost 1702 G-144 f. 30-31
Execució de lletres papals que confereixen la rectoria de Corts, resignada per Jaume Costa, a Llorenç Costa, 21 agost 1702 G-144 f. 34
Requisitòria de l’ardiaca major al capítol de la Seu, 26 setembre 1702 G-144 f. 39
“Vidimus” d’autèntica de relíquia de Sant Fortunat donada al P. Rafael d’Olot, caputxí, 30 juliol 1702 G-144 f. 42-43
Altra de Santa Justina (sic: probablement, Faustina) donada als cònsols d’Olot, 30 juliol 1702 G-144 f. 43v-45
Jaume Melcion pren possessió del benefici de Sant Pere Màrtir de Camprodon, 28 setembre 1702 G-144 f. 46
El bisbe confirma Francesca Moner, priora del monestir de Bell-lloc de Peralada, per a un trienni, 25 octubre 1702 G-144 f. 47

Presentació de lletres del nunci al bisbe com a procurador de l’orde de Sant Joan de Jerusalem, sobre la traslació de les monges d’Alguaire, 16 novembre 1702 G-144 f. 48

Recurs del capítol de Sant Feliu de Girona al bisbe, a fi de precedir els seminaristes en les processons, 8 desembre 1702 G-144 f. 50v
Taxa dels salaris dels ports fora de la cort eclesiàstica de Girona, amb els noms de totes les parròquies i les llegues de distància, fins a un màxim de set llegües, 4 gener 
1703 G-144 f. 52v-59

Pere Pla pren possessió de la rectoria de Gaserans, resignada per Francesc Pla, 29 desembre 1702 G-144 f. 60
Francesc Rius pren possessió de la rectoria de Sant Feliu de Boada, 23 novembre 1702 G-144 f. 61
Antoni Marçal pren possessió de la rectoria de Sant Pere Pescador, 21 desembvre 1702 G-144 f. 62
Jaume Forn pren possessió d’un personat fundat a Sant Feliu de Girona, 18 desembre 1702 G-144 f. 64
Execució de lletres papals que confereixen un personat a Onofre Matarodona, 15 desembre 1702; la possessió, f 69v. G-144 f. 65
Execució de lletres papals que confereixen la capellania de Sant Pere de Galligants a Josep Pi, 16 desembre 1702; la possessió, f 72. G-144 f. 70v
Execució de lletres papals que confereixen l’arxiprestat de Vilabertran a Josep Sans i Domènech, 29 abril 1702 G-144 f. 73
Execució de lletres papals que confereixen un personat a Sulpici Pontich, clergue, 18 juny 1702; la possessió, f 77. G-144 f. 74v
Execució de lletres papals que confereixen la comanda del priorat de Sant Tomàs de Fluvià, permutat amb Sulpici Pontich, a Antoni Vaquer, prevere, 17 juny 1702; la 
possessió, f 106. G-144 f. 78v

Execució de lletres papals que confereixen la infermeria del monestir de Roses a Miquel Caselles, clergue que es proposa de professar, 13 març 1703 G-144 f. 82
Certificació de la consueta de la Seu a propòsit de setmaners G-144 f. 89
Joan Vila, prevere, pren possessió del benefici de Sant Andreu de la Seu, 13 abril 1703 G-144 f. 91
Jeroni Dalmau i Fanera pren possessió de la doma de Batet, vacant per òbit de Baldiri Casamitjana, 15 abril 1703 G-144 f. 92
Antoni Gibert, clergue, pren possessió de la doma de Peratallada, vacant per òbit de Josep Carles, 16 febrer 1703 G-144 f. 93

Dispenses per a don Valeri de Saleta, que havia contret matrimoni dues vegades i havia intervingut en causes criminals, a fi de poder ordenar-se, 11 maig 1703 G-144 f. 94

Decret de la congregació del Concili, sobre l’aprovació de fundacions fetes a la Seu per Benet Vadella, que els vicaris generals s’havien negat a aprovar, i sobre la 
participació de la col·legiata de Sant Feliu a les processons de la catedral, 11 febrer 1702 G-144 f. 97-102



Presentació d’escrit dels religiosos de Girona al bisbe, sobre precedència en processons, 2 juny 1703 G-144 f. 103
Josep Ardèvol, prevere resident a Roma, pren possessió de la doma simple de Bellcaire, 20 juny 1703 G-144 f. 104v
Josep Marcillo pren possessió de la sagristia de Santa Pau (acte no transcrit) G-144 f. 105v
Francesc Bertran pren possessió de la doma de Cassà de la Selva (acte no transcrit) G-144 f. 107
Execució de lletres papals que confereixen l’hostaleria de Sant Pere de Rodes a Josep Gayolà, monjo del mateix monestir, 18 juliol 1703 G-144 f. 108

Decret reial sobre complir estrictament les disposicions del Concili de Trento sobre ordenacions per limitar l’excessiu nombre d’eclesiàstics, 10 juny 1703 G-144 f. 112-114

Dispensa matrimonial a favor de Francesc Oller i Anna Maria Oller, 28 juliol 1703 G-144 f. 115
Pau Galí, prevere, pren possessió de la clau simple de Tordera, 2 agost 1703 G-144 f. 117
Execució de lletres papals que confereixen la sagristia del monestir de Roses a Benet Conchs, clergue que es proposa de professar, 5 gener 1705! G-144 f. 118v
“Vidimus” d’autèntica de relíquies de Santa Coloma donades a Joan Vila, prevere, 20 setembre 1703 G-144 f. 123
Francesc Bertran, ardiaca major de la Seu, fa professió de fe, 25 agost 1703 G-144 f. 125
Concòrdia entre la universitat de Lladó i els delmers del lloc, sobre el delme de l’oli, 6 setembre 1703 G-144 f. 128-134
Còpia “vidimus” d’escriptura sobre el lloc de les dignitats al capítol de la Seu, 29 agost 1703 G-144 f. 134v-137
Autèntica de relíquies de Sant Desideri, donades a Josep Carrera G-144 f. 137
Pere Tord pren possessió de la rectoria de Pujals dels Cavallers, 28 setembre 1703 G-144 f. 138v
Pere Pujades pren possessió de la rectoria de Marenyà, 27 setembre 1703 G-144 f. 139v
Jacint Martí i Pou pren possessió de la doma de Peratallada (acte no transcrit) G-144 f. 140v
Miquel Oliveres pren possessió de la rectoria d’Usall, 27 gener 1704 G-144 f. 141v
El bisbe amortitza una casa d’Ullà comprada pel comú de la vila pel preu de 300 lliures, a cens de 3 lliures, 3 desembre 1703 G-144 f. 143
“Vidimus” d’autèntica de relíquies de Sant Inocenci, lliurades a don Valeri de Saleta, de Calella, 21 desembre 1703 G-144 f. 149
Gabriel Corts, clergue pren possessió de la capellania de Monells, 30 gener 1704 G-144 f. 151
“Vidimus” d’autèntica de relíquies de les santes Coloma i Exupèria, lliurades a Antoni Maura, prevere d’Olot, 31 gener 1704 G-144 f. 152
Execució de lletres papals que confereixen un personat a Pere Benet Atxer, clergue; la possessió, f 157. G-144 f. 153v
Llicència de pescar en diumenge a favor dels homes de Begur, 7 febrer 1704 G-144 f. 159
Lletres citatòries de la Rota a favor del bisbe en causa amb l’abat de Breda, 16 febrer 1704 G-144 f. 160v
El bisbe declina de fer una informació encarregada pel nunci sobre les monges d’Alguaire, atès que seria tingut per sospitós, 18 febrer 1704 G-144 f. 162v
Blai Lacasa, clergue, pren possessió de la doma de Sant Llorenç de la Muga (acte no transcrit) G-144 f. 164v
Fundació i capítols (TC) de la Confraria del Santíssim de Riudarenes, 2 març 1704 G-144 f. 165-168
Inventari de les capes pluvials blanques i vermelles de la Seu, 4 abril 1704 G-144 f. 169
Obertura del testament de Jaume Flor, rector de Romanyà de la Selva, 3 abril 1704 G-144 f. 171-174
Els marmessors de Miquel Llorens, prevere, funden el benefici del Roser a Bàscara, 4 abril 1704 G-144 f. 174-182
“Vidimus” d’autèntica de relíquies dels màrtirs Climent i Vicenta, donades a Gaspar Bataller, veí de Santa Coloma de Farners, 14 abril 1704 G-144 f. 182v
Execució de lletres papals que confereixen a Pere Rovira el benefici de Sant Rafael d’Olot, 17 abril 1704 G-144 f. 184
Dispensa a Sebastià Falgons, sotsdiaca, per poder ordenar-se a pesar de debilitat al braç dret, 10 maig 1704 G-144 f. 188
“Vidimus” d’autèntica de relíquies del màrtir Constanci, donades a Francesc Dorca, tresorer de la Seu, 14 maig 1704 G-144 f. 189v
“Vidimus” de clàusula de lletres del rei Alfons, 1331, certificades a instància del fiscal de la cúria G-144 f. 191
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Maria de Gràcia de Sant Esteve de Bas a Josep Moner i Peroy, clergue, 30 maig 1704 G-144 f. 193
“Vidimus” d’autèntica de relíquies del màrtir Innocenci, donades a Narcís Nadal, rector del Mercadal, 10 juny 1704 G-144 f. 197



Altra de relíquies dels sants Adjutus, Marcial i Amància, donades al prevere Domènec Landa, provincial dominic de Calàbria, cedides a través de diversos intermediaris a la 
vila de Lloret G-144 f. 198v

Altra dels màrtirs Desideri i Celestí, donades a Narcísa de Furnàs i Marimon, monja de Sant Daniel, 18 juliol 1704 G-144 f. 201

Jeroni de Ribes, comanador de les cases de l’orde de Sant Joan, requereix el bisbe que no visiti l’església de Sant Llorenç de les Arenes, que és exempta, 1 maig 1704 G-144 f. 203

El tribunal metropolità avoca la causa dels domers de la Pera contra el beneficiat del Roser de la mateixa església per raó de deutes, recorrent d’un acte de visita del 
bisbe, 5 juliol 1704 G-144 f. 205

Baltasar Descatllar pren possessió de la rectoria de Sant Privat (acte no transcrit) G-144 f. 211v
El bisbe defineix a Pere Riera, administrador, els comptes del seminari de Sobreportes, des d’1 de gener 1698, per 3.560 lliures, 210 quarteres de blat i 168 botes de vi, 2 
agost 1704 G-144 f. 212v

“Vidimus” d’autèntica de relíquies del màrtir Fèlix, donades a Miquel de Pujades, jurista veí de Girona, 13 agost 1704 G-144 f. 214
Jaume Prim, clergue, pren possessió de la rectoria de Cistella, 28 setembre 1704 G-144 f. 215v
Carles Alaman, vicari general de Josep Llinàs, arquebisbe de Tarragona, comissiona per a l’absolució de Josep Gallart, vicari general de Girona, d’excomunió incorreguda 
per haver-se oposat al canonge penitencier de la Seu d’Urgell, 2 agost 1704 G-144 f. 216v

Ponç Martí pren possessió de la clau simple de Sant Genís de Palafolls (acte no transcrit) G-144 f. 217v
Josep Fàbrega, clergue d’Orfes, pren possessió de la sagristia de Borrassà, 24 desembre 1704 G-144 f. 218v
Pau Ros pren possessió de la rectoria de Fontclara (acte no transcrit) G-144 f. 219v
“Vidimus” d’autèntica de relíquies del màrtir Fèlix, donades a Miquel Romaguera, abat de Sant Feliu de Girona, 21 octubre 1704 G-144 f. 220v
Rafael Tolsà presenta a l’abat de Sant Feliu de Girona lletres dels protonotaris papals i insta i obté ser nomenat notari de la col·legiata, 21 gener 1705 G-144 f. 221v
Presentació a Francesc Moré, canonge de Vilabertran, d’un mandat del bisbe que es faci dispensar pel papa, per haver amagat que era religiós profés caputxí, 26 gener 
1705 G-144 f. 224

El bisbe defineix als marmessors de Pere Riera, administrador del Seminari, els comptes de l’administració, 5 febrer 1705; altra definició, f 238-239. G-144 f. 226
“Vidimus” d’autèntica de relíquies de Sant Felix donades per Miquel Romaguera, abat de Sant Feliu de Girona, a Blas de Vera, prevere, 17 febrer 1705 G-144 f. 227v
El vicari general commuta la destinació de la causapia fundada el 1675 per Anna Navarro i Bach a la parròquia del Mercadal, per dotar l’acompanyament de viàtics als 
malalts, 6 novembre 1704 G-144 f. 229

Miquel Pont pren possessió de la rectoria de Colomers, 22 març 1705 G-144 f. 231
Bru Prat pren possessió de la rectoria de Sant Cristòfol les Fonts (acte no transcrit) G-144 f. 232
Publicació impresa de monitòria de la Rota a favor de la jurisdicció parroquial de l’abat de Sant Feliu de Guíxols, contra les pretensions de fundar aniversaris a l’església de 
Sant Joan de la mateixa vila, 11 abril 1705 G-144 f. 234-235

Llicència de celebrar a la capella domèstica de Joan de Sarriera, comte de Solterra, 10 maig 1705 G-144 f. 239
Miquel Ballart, clergue, pren possessió del benefici dels sants Pere i Pau de la Seu, 28 abril 1705 G-144 f. 240v
Dispensa d’irregularitat contreta per haver participat en guerra, a favor de Francesc Casadevall, clergue, 8 juny 1705 G-144 f. 242
Bernat Serra pren possessió del benefici de Santa Anna de la Seu, 26 juny 1705 G-144 f. 244v
Jeroni Pagès pren possessió de la rectoria de Sant Daniel, 7 juliol 1705 G-144 f. 246
Antoni Donadeu pren possessió de la rectoria de Sant Martí de Llémena (acte no transcrit) G-144 f. 247
“Vidimus” d’autèntica de relíquies de la màrtir Gaudència, donades a Josep Carreras, rector de les Planes, 31 juliol 1705 G-144 f. 248
El bisbe uneix el benefici de l’Esperit Sant de Vilafant a la rectoria del lloc, 20 juliol 1705 G-144 f. 249
El fiscal de la cúria intima a l’abat i capítol de Sant Feliu de Girona lletres de la congregació sobre precedència en les processons, 9 agost 1705 G-144 f. 250
La comunitat de beneficiats de la Seu presenta al fiscal de la cúria un escrit sobre el mateix afer, 9 agost 1705 G-144 f. 252
Exemplar imprès de la butlla Vineam Domini contra el jansenisme G-144 f. 255



“Vidimus” de lletres per les que Fra Serafí de Figueres, provincial dels caputxins, expulsa de l’orde Francesc de Lloret, que havia apostatat reiteradament i havia contret el 
“morbo gallico”, 2 juliol 1705 G-144  finals no nume

“Vidimus” d’autèntica de relíquies del màrtir Probus donades a Josep Ramon i Reig, 25 novembre 1705 G-145 f. 1
Pau Castanyer, clergue, pren possessió del benefici de Sant Miquel de Valldemaria, traslladat a Sant Daniel (acte no transcrit) G-145 f. 2
“Vidimus” d’autèntica de les relíquies de les màrtirs Justina i Plàcida donades a Joan Gironès, beneficiat d’Olot, 28 gener 1706 G-145 f. 3

Joan Gualba, canonge de la Seu, institueix el benefici dels sants Joan, Isidre i Cecília a la capella del veïnat de Torrentbó, parròquia d’Arenys de Munt, 23 març 1706 G-145 f. 5-11

Procés de provisió per oposició de la penitenciaria de la Seu, vacant per òbit de Baldiri Prats, a favor de Marian Cortès, 20 abril 1706 G-145 f. 11v-29
Eudald Pujals, prevere de Molló, pren possessió de la rectoria de Porqueres, vacant per òbit de Gaspar Veguer, 2 juny 1706 G-145 f. 29
Francesc Gallart, prevere d’Urgell [germà del vicari general], pren possessió de la doma de Tordera, 15 setembre 1706 G-145 f. 30v

El bisbe defineix a Joan Verdalet, organista de la Seu i germà de Francesc Verdalet, difunt administrador del seminari, els comptes de l’administració, 15 setembre 1706 G-145 f. 32

Carles Daví pren possessió de la doma de Tortellà, vacant per òbit de Pere Pujol, 28 gener 1707 G-145 f. 33v
Josep Vergés, clergue, pren possessió de la rectoria de Bàscara, vacant per òbit de Miquel Prat, 15 març 1707 G-145 f. 35
Francesc Delàs pren possessió de la rectoria de Tossa, vacant per òbit de Jaume Mascort, 20 març 1707 G-145 f. 36
“Vidimus” d’autèntica de relíquies de la màrtir Reparada, donades a Agustí Gurrea, rector de Sant Cebrià dels Alls, 21 març 1707 G-145 f. 37v
Joan Cós pren possessió de la rectoria de Vilopriu, vacant per òbit de Joan Rotllan, 24 març 1707 G-145 f. 39
“Vidimus” d’autèntica de relíquies de la màrtir Reparada, donades a Pere Pi, Torras i Oller, de Begur, 29 abril 1707 G-145 f. 40v
Comissió del vicari general per donar l’hàbit de monjo a Josep Mir, clergue de Girona, proveït pel papa de la cambreria de Camprodon, vacant per òbit de Francesc Valls i 
Freixa, 12 juny 1706 G-145 f. 42

Còpia de cartes del nunci que comunica que ha destituït Montserrat Metge del càrrec de notari de la cambra papal, 1703 G-145 f. 46v
Hom intima a Francesc de Puig, sagristà segon de la Seu, l’ordre reial de cedir als caputxins, per fer-hi convent, la casa de l’ardiaca de la Selva, Narcís Camps, que ha anat a 
Madrid amb els partidaris del duc d’Anjou, i que és estimada en 400 lliures, 13 juliol 1707 G-145 f. 48

Narcís Moriscot, clergue resident a Roma, pren possessió del benefici del Corpus de la Seu, 17 setembre 1707 G-145 f. 51
Manuel Gibert pren possessió de la doma de Garriguella, vacant per òbit de Bartomeu Vinyes, 11 desembre 1707 G-145 f. 53
Narcís Carreres pren possessió de la rectoria de Siurana, vacant per òbit de Narcís Genover, 11 desembre 1707 G-145 f. 54v
Bernat Gallardet pren possessió de la rectoria de Sant Martí Sasserra, vacant per òbit de Joan Plandiura, 2 febrer 1708 G-145 f. 55v
Bernat Cambó pren possessió de la doma de Verges, vacant per òbit de Joan Anglada, 15 març 1708 G-145 f. 57
Pere Riera pren possessió de la doma de Sant Feliu de la Garriga, vacant per òbit de Sadurní Piferrer, 20 abril 1708 G-145 f. 58v
“Vidimus” de lletres papals de Benet XIII a favor del monestir de Sant Daniel, que dona exempció a alguns beneficis dependents d’aquest G-145 f. 60-62
Salvi Frigola pren possessió de la sagristia de Borrassà, vacant per òbit de Josep Fàbregas, 16 maig 1708 G-145 f. 62
Jaume Puig pren possessió d’una sagristia menor de Santa Maria de Castelló (acte no transcrit) G-145 f. 63
Sebastià Falgons, prevere, pren possessió del benefici de les Cordes de Sant Pere de Galligants, 28 juny 1708 G-145 f. 65
El vicari general redueix els aniversaris de Castanyet, 5 setembre 1708 G-145 f. 66
Josep Gispert, clergue de Torroella de Montgrí, pren possessió del benefici de Sant Julià de Llers (acte no transcrit) G-145 f. 67v
Bernat Castells, beneficiat de Sant Feliu de Girona, pren possessió de la doma simple de Sant Daniel, 6 novembre 1708 G-145 f. 69
Execució de lletres papals que confereixen la infermeria del monestir de Banyoles a Josep Puigdoura, prior del mateix monestir, 19 març 1709 G-145 f. 70
Josep Serra i Ferrer pren possessió del benefici dels sants Iu i Honorat de la Seu, 1 desembre 1708 G-145 f. 75
Josep Gallart, vicari general pren possessió de la sagristia de Figueres (acte no transcrit), 7 febrer 1709 G-145 f. 77
Agustí Rius pren possessio del benefici de Sant Andreu de la Seu, 18 febrer 1709 G-145 f. 77v



Execució de lletres papals que confereixen l’obreria de Sant Pere de Besalú a Joan Cerva, clergue que es proposa de professar G-145 f. 79
Jaume Almell, clergue, pren possessió de la rectoria de Pujarnol, 22 febrer 1709 G-145 f. 84
Execució de lletres papals que confereixen la infermeria del monestir de Banyoles a Joan de Fluvià i Aguilar, monjo G-145 f. 85v
Jaume Llobet, clergue, pren possessió del benefici de Sant Miquel de la Seu, 22 abril 1709 G-145 f. 90
Joan Santaló pren possessió de la sagristia de Begudà, 9 març 1709 (acte no transcrit) G-145 f. 91v
“Vidimus” d’autèntica de reliquies de la màrtir Cristina, donades a Josep Rovirola, rector de Lloret, 11 abril 1709 G-145 f. 92
Joan Bta. Rossell, clergue resident a Roma, pren possessió del benefici de Sant Jaume de Sant Pere de Galligants, 5 juny 1709 G-145 f. 93v
Narcís Pagès, prevere, pren possessió de la sagristia de Tortellà, 12 juny 1709 G-145 f. 95
Pau Vidal, clergue resident a Roma, pren possessió de la sagristia simple de Sant Vicenç de Besalú, 24 juny 1709 G-145 f. 96v
Testimonial a favor de Pere Lluís Laporta, que insta dispensa d’il·legitimitat de naixement, 17 juliol 1709; la dispensa, f 103v. G-145 f. 98-99
Joan Rosselló, canonge de la Seu, pren possessió del benefici de Sant Esteve de la Seu, 27 juny 1709 G-145 f. 102
Salvador Miró pren possessió de la doma de Cabanes, vacant per òbit de Joan Millesa, 7 setembre 1709 G-145 f. 106v
Mateu Massanet, clergue, pren possessió de la rectoria de Monells, 1 octubre 1709 G-145 f. 108
Pere Joan Dalmau pren possessió de la doma de Vilanant, 20 octubre 1709 G-145 f. 109v
Francesc Sala i Salgas pren possessió de la rectoria de Pedret, 26 octubre 1709 G-145 f. 111
Estatut (TC) adoptat per la comunitat de preveres de Palafrugell amb motiu de la guerra, 7 desembre 1709 G-145 f. 112v-114
Requeriment a propòsit de la fundació d’una missa setmanera a Palafrugell, 10 desembre 1709 G-145 f. 115
Comissió a Marian Cortès, canonge penitencier, per a prendre part en l’elecció de priora a Bell-lloc de Peralada, 16 desembre 1709 G-145 f. 117-118
Dispensa a favor de Francesc Castelló, monjo almoiner de Sant Esteve de Banyoles, fill de prevere i soltera, 23 desembre 1709 G-145 f. 118
Execució de lletres papals que confereixen a Francesc Feliu, clergue, la coadjutoria de la canongia de la Seu que obté Antoni Feliu, caigut en demència G-145 f. 121
Requisitòria d’Isidre Bertran, ardiaca major, al capítol de la Seu, de fer de portantveus seu en ocasió del pas de Carles III, arxiduc, 12 gener 1710 G-145 f. 125-129
“Vidimus” d’autèntica de relíquies del màrtir Valentí, donades a Francesc Orri, rector de Setcases, 23 gener 1710 G-145 f. 129
Dispensa d’irregularitat a favor de Josep Padrós, jurista de Girona, que havia intervingut en causes criminals, per poder-se ordenar, 29 gener 1710 G-145 f. 131
Josep Gelcèn pren possessió de la rectoria de Salt, 29 gener 1710 G-145 f. 134v
Josep Domènech pren possessió del benefici de Santa Anna de la Seu, 1 febrer 1710 G-145 f. 136
Pere Dalmau pren possessió de la rectoria de Cabanes, 7 març 1710 G-145 f. 137v
Professió de fe del nou abat de Sant Pere de Rodes, Josep Despalau, 8 març 1710 G-145 f. 139
Execució de lletres papals que confereixen a Josep Despalau, presentat pel rei Carles, l’abadia de Sant Pere de Rodes, vacant per òbit de l’abat Fèlix de Pinyana, 8 març 
1710 G-145 f. 141

Professió de fe d’Antoni de Solanell, abat de Sant Pere de Galligants, 9 març 1710 G-145 f. 146
Execució de lletres papals que confereixen a Antoni de Solanell l’abadia de Sant Pere de Galligants, vacant per òbit de Jeroni Mora, 9 març 1710 G-145 f. 148v
Definició de comptes feta a Salvador Viladevall, administrador del seminari de Sobreportes, 10 maig 1710 G-145 f. 154
“Vidimus” d’autèntica de relíquies del màrtir Donat, donades als obrers de la Cellera, 15 maig 1710 G-145 f. 155v
Altre de “lignum Crucis” donat a Paulí Cos, domer de Santa Coloma de Farners, 24 maig 1710 G-145 f. 157v

Execució de lletres papals que confereixen la sagristia del monestir de Santa Maria de Roses a Didac Comas del Brugar, clergue que es proposa de professar, 6 juny 1710 G-145 f. 159

Vidimus” d’autèntica de relíquies del màrtir Amanç donades als obrers de la Cellera, 11 juliol 1710 G-145 f. 165
Pau Ribes pren possessió de la rectoria del Sallent, 14 juliol 1710 G-145 f. 166

Còpia d’establiment fet per Jaume de Luna, ardiaca major de la Seu, a Blanca, esposa de Berenguer de Riera, del mas Guerau o Bufí de Palau-sacosta, 1410 G-145 f. 167v



Agustí Brunet, prevere, pren possessió del benefici de Santa Anna de la Seu, 25 setembre 1710 G-145 f. 175
Tomàs Escofet pren possessió del benefici de Sant Joan de Peralada, 18 febrer 1711 G-146 f. 1
Edicte imprès del bisbe, que notifica la publicació de la butlla de Creuada, 13 febrer 1711 G-146 f. 3
Salvi Molià, clergue, pren possessió de la rectoria de Salitja, vacant per òbit de Joan Gallart, 20 febrer 1711 G-146 f. 4
El bisbe defineix a Salvador Viladevall els comptes de l’administració del seminari, 12 març 1711 G-146 f. 5

Francesc de Taverner i Dardena, canonge de la Seu, fa procura a Pere Descatllar, resident a Roma, per acceptar provisions i consentir a pensions, 20 abril 1711 G-146 f. 6v

Dispensa a favor de Francesc Castelló, monjo benedictí, fill de prevere i soltera o casada, 2 maig 1711; altra dispensa a favor del mateix, f 117v. G-146 f. 9

Execució de lletres papals que confereixen la pabordia del monestir de Breda a Bonaventura Llasera i Nadal, clergue que es proposa de professar, 3 juny 1711 G-146 f. 12v

Edicte imprès del bisbe, que, amb motiu de la guerra, dispensa del dejuni quaresmal i assenyala les taxes de la Butlla, 24 febrer 1711 G-146 f. 19
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Francesc d’Olot a Francesc Ventós, prevere, 17 juny 1711 G-146 f. 21
Còpia de procura feta per Antoni Gelabert a Francesc Arnau, beneficiat de Barcelona, en causa amb Francesc Moré sobre una canongia de Vilabertran, Cadis, 9 octubre 
1710 G-146 f. 25v

Pere Pujades pren possessió de la rectoria d’Ermedàs, 1 juliol 1711 G-146 f. 26v
Joan Sala pren possessió de la sagristia de Cervià, vacant per òbit de Joan Jofra, 8 juliol 1711 G-146 f. 28
Execució de lletres papals que confereixen el benefici del Roser de la Bisbal a Manuel Serralta, prevere, 14 juliol 1711 G-146 f. 29
Jeroni Pagès pren possessió de la rectoria de Riudarenes, vacant per òbit de Jaume Ferrer, 18 juliol 1711 G-146 f. 33v
Edicte imprès del bisbe, que sosté que la butlla de Creuada concedida a Felip V és vàlida, que l’homicidi de francesos és pecat greu, i que el jurament de fidelitat prestat a 
Felip V obliga, i assenyala confessors aprovats, 22 agost 1711 G-146 f. 36-37

Rafael Martra pren possessió del benefici de Santa Magdalena de Peralada (acte no transcrit) G-146 f. 44
“Vidimus” de butlla d’aplicació de 12 beneficis a la capella de música de la Seu G-146 f. 45-49
Còpia de procura feta per Magdalena Planella i Terré, baronessa de Canyelles, a Jeroni Bellot, beneficiat de la Seu, per cabrevar, 1 febrer 1709 G-146 f. 50
Presentació al capítol de decret de la congregació de Ritus sobre els seients a ocupar al cor de la Seu, 10 octubre 1711 G-146 f. 52-56
Execució de lletres papals que confereixen la doma simple de Santa Pau a Josep Feixes, 9 octubre 1711; la possessió, f 64v. G-146 f. 57
Execució de lletres papals que confereixen a Miquel Pardàs, prevere, un personat fundat per Josep Feixes, 9 octubre 1711; la possessió, f 66. G-146 f. 60v
Joan Casamitjana, prevere de Batet, pren possessió de la doma de Sant Vicenç de Camós, 21 octubre 1711 G-146 f. 67v
Pere Alemany i Descallar pren possessió de la doma de Santa Maria de Castelló, 26 octubre 1711 G-146 f. 69
Francesc Sala, prevere de Sant Marti Vell pren possessió de la doma de Santa Coloma de Farners, vacant per òbit de Paulí Cós, 1 novembre 1711 G-146 f. 70
El bisbe comissiona Andreu Miquel, domer de Castelló, per visitar la clausura del monestir de Bell-lloc de Peralada, 19 octubre 1711 G-146 f. 72
Dispensa d’irregularitat a favor de Julià Carreró, per accedir a les ordes a pesar d’haver fet de farmacèutic, 17 desembre 1711 G-146 f. 72v
Professió de fe de Francesc Taverner i Dardena, nomenat abat de Sant Feliu de Girona, 21 desembre 1711; la possessió, f 82v, i el jurament, f 85. G-146 f. 75-77
Joan Humbert, prevere, pren possessió del benefici dels sants Pere i Pau de la Seu, 2 gener 1712 G-146 f. 78
“Vidimus” de donació feta pel bisbe Teuter a la Seu de Girona G-146 f. 79-81
Ignasi Rigau pren possessió de la rectoria de Vilarig, 1 febrer 1712 G-146 f. 81
Dispensa d’irregularitat a favor de Salvador Puig, per haver pres part a l’exèrcit, 17 febrer 1712 G-146 f. 86

Execució de lletres papals que confereixen a Gabriel Camps, prevere d’Olot, el benefici dels sants Dalmau i Jordi de la Seu, 20 febrer 1712; la possessió, f 94. G-146 f. 89v

Josep Vilabella, prevere resident a Girona, fa procura a Pere Descallar per acceptar dignitats a Roma, 19 març 1712 G-146 f. 96
Execució de lletres papals que confereixen el benefici dels sants Esteve i Francesc Xavier d’Olot a Esteve Cors, clergue, 31 març 1712 G-146 f. 98v



Execució de lletres papals que confereixen a Pere Prats i de Balle, dispensat d’irregularitat per haver pres part a l’exèrcit, un personat, fundat per Bonaventura Milans, 1 
abril 1712; la possessió, f 108v. G-146 f. 103

Nomenament de notari a favor de Josep Gilart, beneficiat de la Seu, 1 abril 1712 G-146 f. 110

Citació de la Rota a Bernat Bertran i Miquel Català, canonges, en causa de Pere Gelonch a propòsit de la pabordia de Xungla de Sant Feliu de Girona, 6 abril 1612 G-146 f. 113

Antoni Terrida pren possessió de la sagristia de Serinyà, 13 juliol 1712 G-146 f. 116
Dispensa a favor de Francesc de Castelló, almoiner del monestir de Banyoles (cf. núm. 302) G-146 f. 117v
Certificació de la venda de la torre o fortalesa de Banyeres de Sant Sadurní i de certs delmes, feta per Isabel Meca, esposa de Josep Meca i de Cassador, marquès de 
Ciutadilla, a Miquel Marimon i Corçà, pagès de Verges G-146 f. 121

Pere Aliot pren possessió del benefici de Sant Vicenç de Sant Feliu de Girona, 5 setembre 1712 G-146 f. 123
Narcís Noguera, clergue, pren possessió del benefici de Sant Llorenç de Sant Feliu de Girona, 20 setembre 1712 G-146 f. 125v
Jaume Seguer, clergue, pren possessió de la rectoria de Galliners, 23 setembre 1712 G-146 f. 127v
Pere de Prats i Batlle pren possessió del benefici de les Onze Mil verges de la Seu, 8 febrer 1713 G-146 f. 129
Jaume Pagès, clergue, pren possessió del benefici de Sant Joan de Sant Llorenç de la Muga, 25 febrer 1713 G-146 f. 130
El bisbe defineix a Silvestre Bonabosch els comptes del seminari 8 març 1713 G-146 f. 131
El bisbe dispensa les 2.400 misses no celebrades del benefici de Sant Honorat de Galliners, 11 març 1713 G-146 f. 132v
Edicte imprès, en castellà, del bisbe, per convocar el concili provincial, 8 març 1713 G-146 f. 136

Edicte imprès del bisbe que mana als rectors donar notícia dels religiosos que tenen càrrec pastoral, i d’altres sacerdots de les parròquies, 23 abril 1713 G-146 f. 139 i 142

Edicte imprès del bisbe que prescriu una instrucció per despatxar llicències matrimonials amb dispensa d’amonestacions, 23 abril 1713 G-146 f. 140-141
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Maria de Foixà a Francesc Camps, 24 abril 1713 G-146 f. 143
Concòrdia sobre la recitació de les epístoles a Vilabertran, 1 juny 1713 G-146 f. 148
Llicència de celebrar a la capella de Caramany, de Sant Pere Pescador, 2 juny 1713 G-146 f. 149
Josep Serra, clergue de Vic, pren possessió de la sagristia de la Pera, 11 juny 1713 G-146 f. 151
Martí Pareta, clergue de Cassà de la Selva, pren possessió de la rectoria de Sant Pol de la Bisbal, 11 juny 1713 G-146 f. 152
Dispensa d’irregularitat a favor d’Antoni Calsina, per haver pres part a l’exèrcit, 10 maig 1713 G-146 f. 153
Execució de lletres papals que confereixen un benefici porcioner de Vilabertran a Feliu Xapús G-146 f. 156
Dispensa d’irregularitat a favor de Paulí Vidal, 13 juny 1713 G-146 f. 160
Altra semblant a favor de Francesc de Batlle, veí de Parets, 13 juny 1713 G-146 f. 162
Nicolau Vingut pren possessió del benefici del Salvador o del Corpus de la Seu, 17 juny 17133 G-146 f. 164
Dispensa d’irregularitat a favor de Pere Delfau, clergue de Camprodon, 26 juny 1713 G-146 f. 165
Martí Terrarol, canonge de Vilabertran, pren possessió del benefici diaconil dit Refectorer de Sant Feliu de Girona, 6 juliol 1713 G-146 f. 168
Dispensa a favor de Josep Bru, monjo de Banyoles, fill il·legítim, 7 juliol 1713 G-146 f. 169
Nicolau Vingut pren possessió del benefici de Santa Maria de Cabanes, 18 agost 1713 G-146 f. 172
Còpia de concòrdia entre el bisbe Ninot i el capítol de la Seu, sobre provisió de rectories G-146 f. 173
Silvestre Bonabosch, prevere, fa procura a Pere Descallar per a plets a Roma, 24 agost 1713 G-146 f. 175
“Vidimus” de comendatícies del bisbe Eduen. a favor de Claudi Fouquet, prevere, 29 agost 1713 G-146 f. 177
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Maria de Vilabertran a Guillem Casademont, prevere, 5 setembre 1713 G-146 f. 178v
Butlla papal que autoritza a conferir un benefici de Vilabertran a l’organista, 1704 G-146 f. 183
Lletres de la Rota, emanades a instància del bisbe contra l’abat de Breda, sobre provisió de rectories, 21 setembre 1713 G-146 f. 185



Joan Baptista Farró pren possessió de la rectoria de Sant Aniol, vacant per òbit de Joan Valentí, 10 octubre 1713 G-146 f. 187v
Patllari Puig pren possessió de la rectoria d’Argelaguer, vacant per òbit de Joan Mas, 31 octubre 1713 G-146 f. 189
“Vidimus” d’autèntica de relíquies del màrtir Perfecte, lliurades a Feliu Anglada, domer de Tordera, 10 desembre 1713 G-146 f. 190
Altre de relíquies de Santa Victòria, lliurades als curats de Tordera, 10 desembre 1713 G-146 f. 191v
Esteve Billet pren possessió de la doma simple d’Ullastret, 11 novembre 1713 G-146 f. 193
Ordinacions (TC) de la capella de les Neus del veïnat d’Espinabell a Molló, 23 desembre 1713 G-146 f. 194
Sentència de la Rota en conflicte sobre drets parroquials entre l’església de Santa Maria del Mar de Barcelona i les benedictines de Sant Antoni, 1713 G-146 f. 196
Ordinacions per a la comunitat de preveres de Torroella de Montgrí, 14 desembre 1703 G-146 f. 198-203
Joan Francesc Payet pren possessió del benefici porcioner d’Ullà, 31 gener 1714 G-146 f. 203v
Execució del testament de Caterina Tarradas i Pellisser, difunta de la Bisbal, que disposà la fundació d’un convent de clarisses a la vila, 10 febrer 1714 G-146 f. 206-210
Requisitòria del monestir de Banyoles sobre exclussiva del compliment pasqual enfront de Santa Maria dels Turers, 212 març 1714 G-146 f. 211-216
El monestir d’Amer apel·la del bisbe, sobre drets parroquials, 21 febrer 1714 G-146 f. 216

Baldiri Reixach, prevere de Palafrugell, que havia intentat debades resignar un benefici de Palafrugell per acceptar-ne un altre, el resigna davant del bisbe, 31 març 1714 G-146 f. 219

Els patrons del benefici de Santa Maria de Palafrugell presenten Baldiri Reixach per al mateix, 11 abril 1714 G-146 f. 220v
Erecció de comunitat de preveres a la parroquial d’Arenys de Mar, 12 abril 1714 G-146 f. 223
El bisbe fa procura a Miguel Franco de Villalba, canonge de Saragossa, per a afers d’Inquisició, 26 abril 1714 G-146 f. 225
Pere Delfau, prevere d’Olot, pren possessió de la rectoria de Llabià, vacant per òbit d’Antoni Boscà, 5 maig 1714 G-146 f. 226
Joan Riera pren possessió de la rectoria de Sant Iscle d’Empordà, vacant per òbit de Joan Vilarnau, 16 maig 1714 G-146 f. 227v
Antoni Planes pren possessió de la doma de Sant Gregori, vacant per òbit de Jeroni Dalmau, 14 maig 1714 G-146 f. 229
Josep Cros pren possessió de la rectoria de Vilavenut, vacant per òbit de Francesc Serra i Duran, 17 maig 1714 G-146 f. 280
Constitució sinodal sobre contumàcia dels reus, 11 abril 1714 G-146 f. 281v
Edicte imprès del bisbe sobre fidelitat a Felip V, i altres providències, 11 abril 1714 G-146 f. 233-236
Edicte imprès del bisbe sobre limitació de les llicències de confessar, i llista de confessors aprovats a la ciutat de Girona, 30 abril 1714 G-146 f. 238-240
Dispensa d’irregularitat a favor de Miquel Andreu, clergue, per haver pres part a la guerra, 19 juliol 1714 G-147 f. 1
Còpia de fundació feta per Bernat de Cardona a la Seu de Girona, 1643 G-147 f. 5-8
Lletres papals que confereixen a Pere Pau Mallol una canongia de la Seu, 1714 G-147 f. 9
Reducció de càrregues del benefici del Roser de Pineda, 30 setembre 1714 G-147 f. 12
Edicte imprés del bisbe, que prohibeix als eclesiàstics l’ús d’armes de foc i de tall, d’acord amb els edictes del duc de Berwick, 25 octubre 1714 G-147 f. 15
Llicència al membres de la comunitat de preveres de Canet de Mar per portar armussa, 5 novembre 1714 G-147 f. 16
Definició de comptes del benefici prioral de Foixà, 21 novembre 1714 G-147 f. 16v-20
Llicència de celebrar a l’oratori domèstic de Francí Solà, ciutadà honrat de Barcelona veí de Batet, 18 desembre 1714 G-147 f. 20
Dispensa d’irregularitat per participació en la guerra a favor de Francesc Planes, 21 febrer 1715 G-147 f. 22
Lletres del rei al bisbe, sobre el lloc concedit al comte de Fiennes al presbiteri de la Seu durant el funeral de la reina, 28 març 1715 G-147 f. 26
Francesc Cabanelles pren possessió de la rectoria de Vilamarí, vacant per òbit d’Iscle Planes, 12 gener 1715 G-147 f. 27v
Els marmessors de Joan Gualba, canonge de la Seu, augmenten el benefici de Santa Cecília de Torrentbó, 16 febrer 1715 G-147 f. 29-32
Publicació de monitòria del nunci a favor del dret de sepultura dels franciscans observants de Figueres, 27 febrer 1715 G-147 f. 33-35
Ignasi Sala pren possessió de la rectoria de Vall-llobrega, vacant per òbit de Rafael Bonet, 17 març 1715 G-147 f. 36



Pere Riba, obtentor del benefici de l’Esperit Sant de Navata, fa procura a Josep Domènech, prevere resident a Roma, per resignar un personat i obtenir la rectoria de 
Capsec que posseeix altre Pere Riba, 28 abril 1715 G-147 f. 39

Pere Riba fa procura al mateix Josep Domènech per resignar la rectoria de Capsec a favor de Pere Port i Riba, 4 maig 1715 G-147 f. 40v
Requisitòria del bisbe als protectors dels Aniversaris de la Seu sobre l’amortització de la casa Vicens d’Ullà, 5 juny 1715 G-147 f. 42-45
Joan Torrent pren possessió del benefici de Sant Esteve de la Seu, 23 maig 1715 G-147 f. 45
Dispensa d’irregularitat a favor de Domènec Miró, jurista de Girona, per haver participat en causes criminals, 9 juliol 1715 G-147 f. 47v-52
“Vidimus” de butlla que concedeix el priorat d’Ullà a Josep Laporte, 12 juliol 1715 G-147 f. 52v
Executória de la Rota contra l’abat de Breda, en causa amb el bisbe, sobre el dret de conferir la rectoria d’Arbúcies, 22 agost 1715; altra executòria sobre el dret de 
conferir les parròquies de Tordera, Blanes, Breda, Gaserans i Reminyó, f 62; execució, f 73. G-147 f. 58-62

Joan Serra i Buscastell pren possessió de la doma simple de Cornellà de Terri, 6 agost 1715 G-147 f. 74
Execució de lletres papals que confereixen a Pere Riba la rectoria de Capsec, 13 agost 1715 G-147 f. 75
Pere Riba, rector estat de Capsec, pren possessió d’un personat, 13 agost 1715; publicació de la permuta, f 82v. G-147 f. 81
Dispensa d’irregularitat a favor del doctor Jaume Comalat, per poder ordenar-se a pesar d’haver exercit la medicina, 2 setembre 1715 G-147 f. 82bisv
Altra a favor de Jaume Castellar, per haver portat armes, 10 setembre 1715 G-147 f. 87v
“Vidimus” de lletres papals que confereixen el priorat de l’Om de Masarac a Agustí Boer, clergue G-147 f. 91
Pere Campllong pren possessió del benefici de Santa Anastàsia de la Seu, 13 setembre 1715 G-147 f. 94
Joan Dimas Torrent, clergue, pren possessió del benefici de Sant Esteve de la Seu, 20 setembre 1715 G-147 f. 95v
Dispensa d’irregularitat a favor de Narcís Coderch, per haver portat armes, 20 setembre 1715 G-147 f. 97v
Cebrià Soroll, clergue, pren possessió de la rectoria de Fonolleres, vacant per òbit d’Ignasi Costa, 4 octubre 1715 G-147 f. 102
“Vidimus” d’autèntica de relíquies dels màrtirs Vicenç i altres, donades a Martí Terrarol, canonge de Vilabertran, 10 octubre 1715 G-147 f. 103v
Altre de la màrtir Faustina, donada al mateix Terrarol, 10 octubre 1715 G-147 f. 105
Jaume Llobet pren possessió del benefici de Santa Maria de Gràcia de Sant Feliu de Girona, 12 octubre 1715 G-147 f. 106
“Vidimus” d’autèntica de relíquies de la màrtir Clara, donada a Salvador de Regàs i Bas, d’Arbúcies, 27 novembre 1715 G-147 f. 108
Josep Muixí pren possessió del priorat de Santa Maria de Besalú, en execució de lletres papals, 29 gener 1716 G-147 f. 110v-117

Còpia de permuta efectuada entre el paborde de l’Almoina del Pa de la Seu i l’obtentor del benefici de Sant Vicenç de la mateixa seu, de rendes procedents de Foixà, 1343 G-147 f. 118

El bisbe defineix a Silvestre Bonabosch, administrador del seminari de Sobreportes, els comptes del col·legi dels anys 1713-1715, per 3.030 lliures, 11 febrer 1716 G-147 f. 122

Dispensa d’irregularitat a favor de Salvador Morell, clergue, per port d’armes, 27 febrer 1716 G-147 f. 124-127
Altra a favor de Josep Nadal, de Girona, per haver exercit la farmàcia, 10 març 1716 G-147 f. 128
Baldiri Reixach pren possessió del benefici de Santa Maria de Palafrugell, 13 març 1716 G-147 f. 130v
Josep Pons pren possessió de la rectoria de Miànegues, vacant per òbit de Francesc Ferrer, 15 març 1716 G-147 f. 132
Execució de lletres papals que confereixen a Miquel Bacó la coadjutoria de la canongia de la Seu que obté Miquel Català i Alrà, 31 març 1716 G-147 f. 133v
Execució de lletres papals que confereixen a Pau Lleonart el benefici de Santa Maria de Castelló vacant per òbit de Francesc Pujals, 3 abril 1716 G-147 f. 145
Professió de fe de Feliu de Taverner i d’Ardena, abat de Breda (acte en castellà), 7 abril 1716; procura del mateix a Josep Molines, auditor de Rota, per rebre el 
nomenament papal, amb reserva de pensió de 300 ducats per a persones designades pel rei, f 158; altra procura per resignar l’obreria de Sant Cugat del Vallès que 
obtenia, f 161.

G-147 f. 149

Tomàs Vilanova pren possessió de la rectoria de Fontcoberta, vacant per òbit d’Antoni Alsina i Bertran, 24 abril 1716 G-147 f. 150
Dispensa d’irregularitat a favor de Francesc Caselles, per port d’armes, 2 maig 1716 G-147 f. 152
Dispensa a favor de Jaume Pujol, clergue de Lladó, fill il·legítim, 4 maig 1716 G-147 f. 155v



Jaume Vallès pren possessió de la rectoria de Sant Cebrià de Vallalta (acte no transcrit) G-147 f. 163
Pere Capell, clergue de Montiró, pren possessió de la rectoria de Palol de Revardit, vacant per òbit de Joan Vinyes, 30 maig 1716 G-147 f. 164v
Professió de fe de Jeroni Llobera, prevere natural de la ciutat de Girona, arxiprest de Vilabertran, 17 juny 1716; execució de lletres papals que li confereixen l’arxiprestat, f 
168. G-147 f. 166

“Vidimus” de lletres papals, que confereixen l’hospitaleria de Sant Pere de Rodes, vacant per promoció de Francesc Pastor i Descatllar a l’abadia de Sant Pere de Besalú, a 
favor de Miquel Vergés, clergue que es proposa de professar; execució, f 185. G-147 f. 174

Requisitòria del bisbe contra Maria Pou i Çanou, viuda de Joan Pou, de la Bisbal, sobre la batllia de sac d’aquest lloc, 30 juny 1716 G-147 f. 177
“Vidimus” d’autèntica de relíquies de Santa Benedicta, donades a Pere Campllong, beneficiat de la Seu, 4 juliol 1716 G-147 f. 178v
Dispensa d’irregularitat a favor de Pere Vila, clergue de Figueres, per port d’armes, 5 juliol 1716 G-147 f. 180
Francesc Ferrer pren possessió de la capellania de Sant Pere Sacosta, 3 agost 1716 G-147 f. 182v
Ramon Mas, prevere de Barcelona, pren possessió de la rectoria de Capmany, vacant per òbit de Bernat Pont, 12 agost 1716 G-147 f. 183v
Josep Gilart fa procura a Josep Arquer, canonge de la Seu, resident a Roma per pledejar amb Antoni Camps el benefici de Sant Gregori de la Seu, 26 agost 1716; a 
continuació, la procura similar d’Antoni Camps. G-147 f. 188

Traslació dels cadàvers de Diego de Toledo i de don Jaume o Miquel de Cardona des de la capella de Sant Rafael de la Seu a la sepultura dels canonges, 7 setembre 1716 G-147 f. 192

“Vidimus” d’autèntica de relíquies dels sants Fortunat i Casta, donades a Pau Carreres, clergue, 10 setembre 1716 G-147 f. 193

Lletres de l’auditor de Rota que assenyalen termini a Jaume Coderch i Rifà per prosseguir una causa sobre el benefici de Sant Miquel de Tordera, 16 setembre 1716 G-147 f. 194

Miquel Vila, clergue de Vic, fa procura a Pere Alemany i Descallar, resident a Roma, per permutar amb Silvestre Bonabosch, obtentor de la rectoria d’Arbúcies, 24 
setembre 1716; procura de Silvestre Bonabosch, f 198. G-147 f. 196v

Ordinacions (TC) per a la comunitat de preveres de Torroella de Montgrí, 12 octubre 1716 G-147 f. 199-201
“Vidimus” d’autèntica de relíquies dels màrtirs Faustí i Càndida, donades a Damià Perarnau, prevere, 27 octubre 1716 G-147 f. 201v
Dispensa a favor de Francesc Puig, per poder ordenar-se a pesar de defecte de la vista en un ull, 4 novembre 1716 G-147 f. 203
El bisbe amortitza el redelme de Montfullà a favor dels Aniversaris de la Seu, 12 novembre 1716; àpoca de les pensions transcorregudes, f 207v. G-147 f. 207
Narcis Claramont pren possessió del benefici de Santa Maria de Camallera, 16 novembre 1716 G-147 f. 208v
“Vidimus” d’autèntica de relíquies del màrtir Perfecte, donades a Josep Serra, prevere, 27 novembre 1716 G-147 f. 210
El bisbe amortitza delmes de Sant Pere Pescador, Vilajuïga, Garriguella i Carbonills a favor de l’hospital de pobres de Figueres, 1 desembre 1716; firmà rebut de 20 lliures 
per l’amortització, f 3. G-148 f. 1

Dispensa d’irregularitat a favor de Francesc Corominas, clergue de la ciutat de Girona, per haver format part de l’exèrcit, 2 desembre 1716 G-148 f. 4
Edicte imprès del bisbe, que prohibeix ballar als eclesiàstics, 2 desembre 1716 G-148 f. 7
Pau Carreres, de Quart, pren possessió de la sagristia simple de Sant Vicenç de Besalú, 4 desembre 1716 G-148 f. 8
El fiscal presenta lletres executòries de la Rota a Francesc Guanter, abat d’Amer, 4 desembre 1716 G-148 f. 9
Execució de lletres papals que confereixen el benefici del Sant Crist de Palafrugell a Antoni Daví i Alsina, 8 desembre 1716; la possessió, f 15. G-148 f. 11
Salvador Calderó, diaca de Castelló, pren possessió de la rectoria de Fontanilles, vacant per òbit de Narcís Sala, 11 desembre 1716 G-148 f. 16
Execució de lletres papals que confereixen a Josep de Domènech l’almoina de Sant Pere de Rodes, 11 desembre 1716 G-148 f. 17
Ordinacions (TC) per als beneficiats de Corçà, 20 desembre 1716 G-148 f. 21
Ordinacions (TC) per a l’església de Castelló d’Empúries, 22 desembre 1716 G-148 f. 23v-34v
Vots fets per la ciutat de Girona en 1641, amb commutació feta en 1660, i renovació de 1716, aprovada pel bisbe G-148 f. 35-36
Ordinacions per a l’església de Santa Maria d’Ullà, 2 gener 1717 G-148 f. 37-38
Ordinacions de l’església de Sant Marti Vell, 2 gener 1717 G-148 f. 39-40v
Certificació de no haver-se recollit cap pena a partir amb la Creuada, 7 gener 1717 G-148 f. 40v i 60



Apel·lació interposada pel procurador de l’abadessa de Sant Daniel, Joana de Santdionís, de censures imposades pel bisbe per considerar que no té jurisdicció al monestir 
en voler imposar la sortida d’Anna Castells, donzella de Castelló que hi vivia sense haver professat, 7-27 gener 1717; nova requisitòria, f 69-72; monitòria de la Signatura, f 
91-92.

G-148 f. 41-60v

“Vidimus” d’autèntica de relíquies de la vera Creu, donades per Pius de Santa Coloma franciscà a la parroquial de Santa Coloma de Farners, 1 febrer 1717; relíquia de Sant 
Antoni Abat per ala mateixa església, f 63. G-148 f. 61

Miquel Codina pren possessió del benefici de Sant Valentí de Salarsa, 3 febrer 1717 G-148 f. 63v
Certificació de bona conducta de Bonaventura de Girona, caputxí, de nom Josep Solà, 17 febrer 1717 G-148 f. 65
El bisbe autoritza els militars a menjar carn, 5 febrer 1717 G-148 f. 66
“Vidimus d’autèntica de relíquies dels sants Faustí i Bonifaci, cedides als jurats d’Hostalric, 5 febrer 1717 G-148 f. 66v
Edicte imprès de la Inquisició, que mana que les confessions de dones es facin a les esglésies, i no a capelles o altres llocs, 17 gener 1717 G-148 f. 75
Lletres citatòries de la Rota en causa entre l’abat d’Amer i el bisbe sobre la jurisdicció eclesiàstica a Amer, 20 març 1717; altres semblants, sobre l’ús de pontificals, f 93v-
96. G-148 f. 76

Edicte en declaració i explicació de la constitució III de las que foren fetas en lo concili provincial celebrat en esta ciutat de Gerona en MDCCXVII, sobre la fidelitat que se 
deu guardar al rey, imprès G-148 f. 79-82

Certificacions de partides de diversos llibres de comptes de la Pia Almoina del Pa G-148 f. 83-96, 99-100
Pere Pau Mallol, vicari general fa procura a Pere Alemany Descallar per a plets a Roma, 26 abril 1717 G-148 f. 97
Testimonial a favor de Carles Vives i Vivet, canonge de la Seu, 17 maig 1717 G-148 f. 100-101
Dispensa d’irregularitat a favor del Dr. Pere Lagrifa, prevere, per haver intervingut en la guerra, 30 juny 1717 G-148 f. 102
Josep Lloret pren possessió del benefici de Sant Joan de Tordera, 4 juliol 1717 G-148 f. 105
Josep Vaquer, prevere resident a Roma, pren possessió de la doma simple de Bellcaire, 19 juliol 1717 G-148 f. 106v
Antoni Mascort pren possessió de la rectoria de Bescanó, vacant per òbit de Miquel Fàbrega, 20 juliol 1717 G-148 f. 108
Llorenç Ferrer pren possessió de la doma major de la Bisbal, 31 juliol 1717 G-148 f. 109
Cebrià Alacant pren possessió de la sagristia de Peratallada, vacant per òbit de Josep Arbonés, 20 agost 1717 G-148 f. 110
Antoni Vilanova pren possessió de la doma de Peratallada, vacant per òbit de Josep de Castro, 20 agost 1717 G-148 f. 111
Baltasar Sayol, abat de Poblet, fa procura a Domènec Asols per al concili provincil, 28 agost 1717 G-148 f. 112
Còpia de partides dels llibres de comptes de l’Almoina del Pa de la Seu G-148 f. 115-120
Pere Màrtir Golorons pren possessió de la rectoria d’Arenys de Munt i de Mar, 17 setembre 1717 G-148 f. 121
Jeroni Mirambell, clergue resident a Roma, pren possessió de la capellania de Molló, 20 setembre 1717 G-148 f. 122v
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de la Trinitat de Sant Esteve de Bas a Joan Baptista Tord, 25 setembre 1717; la possessió, f 129. G-148 f. 124
Llicència d’oratori privat per a Narcís de Burgués, d’Estanyol, 20 setembre 1717 G-148 f. 130
Antoni Jaumejoan pren possessió del diaconil de Flaçà, 7 octubre 1717 G-148 f. 132
“Vidimus” d’autèntica de relíquies de Sant Martí, donades a Bernat Margarit, sagristà de Calonge, 15 octubre 1717 G-148 f. 133
Francesc Pastor i Descatllar, abat de Sant Pere de Besalú, defineix a Oleguer d’Ardena els comptes de comptes de l’abadia segrestada el 1711, per 4.587 lliures d’ingressos 
i 2.726 de despeses G-148 f. 134-135

“Vidimus” d’autèntica de relíquies del màrtir Donat, donades a Joan Torrentó, i per aquest a Jaume Sunyer, prior del convent de Gràcia d’Empúries, 4 novembre 1717 G-148 f. 136

El bisbe fa procura a Josep Arquer, canonge de la Seu, resident a Roma, 4 novembre 1717 G-148 f. 137v
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Margarida de la Seu a Salvi Reixach, 6 novembre 1717; la possessió, f 143. G-148 f. 139v
El fiscal de la cúria protesta de visita feta pels visitadors benedictins a l’església de Sant Nicolau de Girona, 19 novembre 1717 G-148 f. 144
El procurador de l’abat d’Amer protesta d’haver el bisbe conferit un benefici porcioner del monestir, 11 desembre 1717 G-148 f. 146



Els beneficiats de la Seu fan procura a Josep Arquer per a plets a la Rota, 13 desembre 1717 G-148 f. 147v
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Gregori de la Seu a Josep Gilart, prevere, 6 desembre 1717; la possessió, f 155. G-148 f. 150
Jeroni Hort pren possessió de la rectoria de Santa Eugènia prop Girona, 10 febrer 1718 G-148 f. 156v
El bisbe defineix els comptes de l’administració del seminari a Silvestre Bonabosch, per 1.749 lliures, 14 febrer 1718 G-148 f. 158
Edicte imprès del nunci, publicat pel bisbe, que prohibeix als regulars d’habitar fora dels monestirs, 14 gener 1718 G-148 f. 160- 161
Edicte imprès del bisbe sobre la immunitat local, 18 gener 1718 G-148 f. 162-163
Josep Arquer, procurador de l’abat de Ripoll com a prior de Palera, renuncia a Roma un plet que tenia contra Joan Massana, rector de Lligordà, sobre drets parroquials, 29 
desembre 1717 G-148 f. 164

Bonaventura Pararols, clergue d’Olot, pren possessió del benefici de Sant Nicolau de la Seu, 11 març 1718 G-148 f. 169v
Exempció d’Anna Maria Serralta, claressa de Girona, d’oficis de la comunitat per malaltia, 14 març 1718 G-148 f. 170

Execució de lletres de la Cambra papal que mantenen la parròquia de Camprodon en possessió dels seus drets, pledejats pel monestir del lloc, 22 març 1718 G-148 f. 171v-173

Vicenç Campderrich, obtentor, i Baltasar de Vallgornera, patró del benefici de Santa Maria de Gràcia de les Preses, apel·len del visitador episcopal, 29 març 1718 G-148 f. 173v

Professió de fe de Josep de Gayolà, electe abat de Sant Pere de Rodes, 30 abril 1718 G-148 f. 175v
Nicolau Mallol pren possessió de la doma de Santa Maria de Castelló, vacant per òbit de Pere Descatllar, 7 juny 1718 G-148 f. 177v
L’abat d’Amer presenta al bisbe lletres de la Rota, 6 maig 1718 G-148 f. 179
Miquel Andreu pren possessió de la rectoria de Vilanna (acte no transcrit) G-148 f. 183
Joan Puxech pren possessió de la rectoria de Vallcanera, vacant per òbit de Pere Marcó, 3 juny 1718 G-148 f. 184v
Josep Collell pren possessió del benefici de Sant Vicenç de Besalú, 15 juny 1718 G-148 f. 185v
Professió de fe de Josep de Taverner i Dardena, bisbe electe de Solsona, 3 juliol 1718; immediatament féu procura per resignar una canongia de la Seu de Barcelona, f 
188v. G-148 f. 186v

Llicència d’oratori concedida a Àngel Carles de Roger, marquès de Llupià, a Calella, 20 juliol 1718 G-148 f. 191
Edicte imprès del bisbe, que estableix les conferències morals per als curats de la diòcesi, 16 juliol 1718 G-148 f. 193
Concòrdia (TC) entre el bisbe i la universitat d’homes de Figueres sobre el delme d’olives, 30 juliol 1718 G-148 f. 194-205
Protesta del rector de Sant Nicolau de Girona al vicari del monestir de Sant Pere de Galligants, 17 agost 1718 G-148 f. 206
El vicari general autentica relíquies de Santa Anna i Sant Joaquim, donades per Joan Geronès, beneficiat de la Seu que havia residit a Roma i Florència a la Confraria de 
Santa Anna de les Ballesteries i a Joaquim Burch Sorís, 20 agost 1718 G-148 f. 208

El marquès de Castelrodrigo mana recollir breus del papa que puguessin suspendre gràcies concedides al rei, i el bisbe declara no tenir-ne cap, 27 setembre 1718 G-148 f. 209

“Vidimus” de lletres papals que confereixen el priorat de Palera a l’abat de Ripoll, 1705 G-148 f. 210v
Edicte imprès del bisbe sobre l’ensenyament del catecisme, 10 octubre 1718 G-148 f. 213-214
El bisbe nomena visitador per a algunes parròquies Josep de Taverner i Dardena, bisbe electe de Solsona i vicari general seu, 20 octubre 1718 G-148 f. 215
El bisbe nomena Josep de Taverner sotsdelegat papal per reduir càrregues de misses, 4 novembre 1718 G-148 f. 216
Enregistrament de decret de la Congregació de Ritus sobre celebració de misses G-148 f. 218v

El bisbe mana demolir l’altar de la capella de Sant Cristòfol de Girona, del que es transcriu el testimoni de consagració, feta pel bisbe Joan Abien. en 1348, 11 gener 1719 G-148 f. 222

Ordinacions sobre el benefici de l’organista de la Seu, 14 gener 1719 G-148 f. 222
Publicació de les constitucions del concili provincial, 9 febrer 1719 G-148 f. 223v
Edicte imprès del bisbe sobre lo orde ab que se deuen fer las professons que van a las hermitas, 12 abril 1719 G-148 f. 226
Manuel Cavaller, monjo de Roses, apel·la d’excomunió fulminada pel bisbe per haver impedit l’entrada de la visita pastoral a Roses, 7 abril 1719 G-148 f. 227



El rei intima al bisbe prohibició de relacionar-se amb Roma, 11 maig 1719 G-148 f. 229v
El vicari general, que té en comanda una capsa de relíquies de Tiberi Carafa, tinent general de l’exèrcit, en dona unes dels sants Benet abat, Antoni Abat, Esteve 
protomàrtir, Llorenç màrtir, Agustí bisbe i doctor, Domènec, confessor i Francesc de Paula, a Teresa de Xammar i Copons, 23 juny 1719 G-148 f. 230

“Vidimus” de títol de batxiller en filosofia de la Universitat de Sevilla a favor de Juan de León Melgarejo, 25 octubre 1719 G-148 f. 232
Llorenç Davall pren possessió del benefici de la Santa Creu de Peralada, 26 novembre 1718 G-148 f. 233
Francesc Bertran pren possessió de l’ardiaconat major de la Seu, vacant per òbit d’Isidor Bertran, 21 novembre 1719 G-148 f. 235
Concessió d’oratori privat a favor de Josep i Teresa Jalpí i Vilalba, esposos d’Arenys de Munt, 10 gener 1720 G-149 f. 1
Fra Josep Serratosa, provincial franciscà, nomena Sulpici Pontich jutge conservador de la seva religió, 12 gener 1720 G-149 f. 4- 5
El bisbe amortitza un terç del delme de Vilaür a l’almoina del Pa de la Seu, 27 gener 1720 G-149 f. 6
El bisbe defineix a Silvestre Bonabosch els comptes de l’administració del seminari de Sobreportes, per 1.563 lliures, 12 febrer 1720 G-149 f. 9
Testimoni de Josep Vilabella, canonge de la Seu, sobre el valor dels fruits de la mensa episcopal durant el quinquenni 1715-1719, per 8.508 lliures d’ingressos i 1.910 de 
pensions, 15 febrer 1720 G-149 f. 10

Edicte imprès del bisbe que publica la dispensa de poder menjar ous i lacticinis en fer abstinència, 26 febrer 1720 G-149 f. 13

El bisbe fa procura a Pedro Lorenzo Dati, expedicioner reial, per comunicar al papa el seu nomenament a Tarragona i la imposició de pensions, 8 abril 1720 G-149 f. 14

Josep Taverner fa procura semblant per al bisbat de Girona, 8 abril 1720, amb altra procura per resignar la canongia de Barcelona, f 18. G-149 f. 16
El rei permet que durant la interrupció de comerç amb Roma, es doni pas a les butlles per rectors, 6 gener 1720; a continuació s’autoritza a tots els que tenen litigis a 
Roma a prosseguir-los, f 20 G-149 f. 19v

Joan Tomàs pren possessió de la rectoria de Sant Martí Sapresa, vacant per òbit de Pau Vidal, 21 abril 1720 G-149 f. 21
Narcís Moní pren possessió de la rectoria de Terrades, vacant per òbit de Narcís Comes, 24 abril 1720 G-149 f. 22
“Vidimus” de lletres de don Baltasar de Montaner, abat de Sant Cugat del Vallès, que concedeix llicència a Fèlix de Taverner i d’Ardena, abat de Breda, per traslladar-se [a 
terres d’obediència borbònica], 20 febrer 1707 G-149 f. 23

Execució de lletres papals que confereixen a Joan Baptista Palau i de Riera la doma de Caldes de Malavella, 24 maig 1720 G-149 f. 24
Estatut adoptat pel capítol de Sant Feliu de Girona, sobre diversos aspectes de les celebracions, 29 maig 1720 G-149 f. 25
Agustí Mas pren possessió de la doma de Garriguella (acte no transcrit) G-149 f. 28
Francesc Casademont pren possessió de la sagristia de Llagostera, vacant per òbit de Joan Passapera, 7 juny 1720 G-149 f. 29
El bisbe amortitza una part del delme de Maçanet de Cabrenys a favor de la causapia Cellés de Figueres, 8 maig 1720 G-149 f. 30
Execució de lletres papals que ordenen al bisbe de no fer reedificar l’església de Sant Miquel d’Amer, 8 juliol 1720 G-149 f. 32v
Pere Boada de les Costes, síndic del poble d’Amer, fa procura a Francesc Coratza, resident a Roma, per a plets, 4 agost 1720 G-149 f. 36v

“Vidimus” de dues fundaciones de misses fetes a la parroquial d’Amer el 1648, i d’una concòrdia sobre la participació dels monjos a les fundacions d’aniversaris, f 41. G-149 f. 38v

Ordinacions (TC) per a les relacions entre el sagristà, el domer i el diaconil d’Ordis, 20 setembre 1720 G-149 f. 43-46
Josep Tarascó pren possessió de la rectoria de Montfullà, vacant per òbit de Pere Melcior, 23 octubre 1720 G-149 f. 47
Marcelo Santos de San Pedro, inquisidor de Barcelona nomenat a l’abadia de San Pedro de León, fa professió de fe, 23 octubre 1720 G-149 f. 48
Joan Pradell pren possessió de la rectoria de Segueró, vacant per òbit de Gaspar Boix, 26 octubre 1720 G-149 f. 51
Els visitadors benedictins requereixen Josep Cabella, ecònom de Sant Nicolau de Girona, que els doni les claus del baptisteri de Sant Pere de Galligants, i ell els respon que 
les té el bisbe, 5 novembre 1720 G-149 f. 52

Llicències del nunci per inspeccionar llocs eclesiàstics a fi de cohibir el contraban de tabac, 25 setembre 1720 G-149 f. 53-57
El fiscal de la cúria protesta davant els visitadors benedictins de l’intent de visita de la parròquia de Sant Nicolau de Girona, 5 novembre 1720 G-149 f. 57v
El Dr. Riera pren possessió de la doma de Tordera (acte no transcrit) G-149 f. 60
“Vidimus” de l’ordenació de Ferran Diern, vicari general G-149 f. 61



Jurament de fidelitat a la Santa Seu prestat per Manuel d’Alós, arxiprest de Vilabertran, 8 desembre 1720 G-149 f. 62

Josep Riera, diaca de la Bisbal, fa procura a Francisco Coratza, per resignar a Roma un personat que es proposa de permutar amb Jaume Castellar, 14 desembre 1720 G-149 f. 70

Jaume Castellar fa procura semblant per resignar un benefici de la Bisbal, 14 desembre 1720 G-149 f. 71
Jeroni Segura, prevere de Calaf, fa procura a Francisco Coratza per a plets a la Rota, 2 gener 1721 G-149 f. 72
Josep Pi pren possessió de la rectoria de Biert, vacant per òbit de Pere Brugada, 6 gener 1721, reiterada, f 86. G-149 f. 74
Francesc Bertran, ardiaca major, pren possessió de l’administració del bisbat de Girona en seu vacant, 8 gener 1721 G-149 f. 76-83
Còpia “vidimus” de cabrevació del mas Gelabert d’Amer a l’abat del lloc G-149 f. 84
Còpia “vidimus” de l’absolució concedida a Miquel Joan de Taverner i Rubí, del vincle amb l’església de Girona; a continuació, procura del mateix a Josep Arquer, canonge 
de la Seu, per demanar el pal·li, 20 gener 1721, f 88. G-149 f. 87

Llicència de bastir capella dins de la casa de l’ardiaca de la Selva, situada al carrer de Bellmirall, on havien residit els caputxins, 20 gener 1721 G-149 f. 89v
El bisbe electe de Girona, Josep Taverner i Dardena, fa poders a Josep Vertamon i Pedro Crespo, residents a Madrid, 22 gener 1721 G-149 f. 91
Miquel Joan de Taverner i de Rubí nomena vicari general de Tarragona Ferran Diern, 1 febrer 1721 G-149 f. 92
El mateix nomena Ferran Diern auditor de testaments i causes pies, 1 febrer 1721 G-149 f. 94
El mateix nomena Joan Martí Perelló, sagristà major de Tarragona, vicari “de gremi”, 1 febrer 1721 G-149 f. 94v
El mateix fa procura a Joan Martí Perelló per prendre possessió de l’arquebisbat, 1 febrer 1721 G-149 f. 96
Dispensa d’irregularitat a favor de Vicenç Oliver, clergue de Pineda, que havia pres part en guerres, 4 febrer 1721 G-149 f. 99
Josep Metge pren possessió del benefici de Sant Pere de Peralada, 5 febrer 1721 G-149 f. 102
“Vidimus” de doctorat en dret civil concedit per la universitat de Barcelona a favor d’Agustí Boer, natural de Girona, 24 febrer 1721 G-149 f. 103
Josep Taverner i Dardena fa procura a Oleguer d’Ardena, germà seu, per prendre inventari de la mitra, 26 febrer 1721 G-149 f. 106

Miquel Joan de Taverner i Rubí fa procura a Oleguer d’Ardena per governar el Camp de Tarragona, 1 març 1721; a continuació li nomenà assessor Marià Alberich. G-149 f. 107

Josep Taverner i Dardena fa procura a favor de Francesc Taverner i Dardena, abat de Sant Feliu de Girona, per prendre possessió de la Seu episcopal de Girona, 3 març 
1721 G-149 f. 108

El bisbe dona un edicte (TC) per celebrar missió a la ciutat de Girona, que predicarà Francesc Vilar, jesuïta, 16 març 1721 G-149 f. 112-114
El bisbe declara que l’intendent Patiño el 1714 havia enviat els soldats malalts a l’hospital de la Santa Creu de Barcelona, prometent que donaria un real de billó diari per 
cada soldat, 17 març 1721 G-149 f. 115

El bisbe amortitza el delme de Sant Jordi Desvalls a favor del ferial de la Seu, 20 març 1721 G-149 f. 116
Josep Bru pren possessió del priorat de Sant Tomàs de Fluvià, 22 març 1721 G-149 f. 119v
El bisbe fa procura a Bernardí de Taverner, coronel d’infanteria i germà seu i a Josep de Vertamon, per concordar amb el nunci l’espoli de Miquel de Taverner, 16 abril 
1721 G-149 f. 120v

Executòria de lletres papals a instància dels curats de Calonge contra Joan Ballada, beneficiat del lloc, 26 abril 1721 G-149 f. 122
“Vidimus” de l’escriptura de 1089 sobre reedificació de l’esglèsia de Santa Maria de Lladó G-149 f. 125v-129
Edicte imprès del bisbe sobre la col·lació dels ordres sagrats, 12 març 1721 G-149 f. 130-138
Execució de lletres papals que ordenen donar possessió del benefici de Sant Joan de Tordera a Eugeni Lloret, clergue de Calonge, 29 abril 1721 G-149 f. 140
“Vidimus” d’autèntica de reliquies dels màrtirs Pacient, Servat i Verecunda, donades a Benet Serrat, ermità de Sant Llorenç de la Muga, 29 maig 1721 G-149 f. 144v
Edicte del bisbe “per la doctrina christiana i catechisme”, 10 octubre 1721 G-149 f. 146-149
Edicte en que se prohibeixen diferents cosas concernents a balls, 2 desembre 1721 G-149 f. 150-151
“Vidimus” de decret reial sobre portar el bisbe de Cartagena cadira i coixí a les processons, 6 juny 1721 G-149 f. 152
Francesc Preses pren possessió del benefici de Santa Maria de Fenals, 8 juny 1721 G-149 f. 154



Edicte del bisbe “sobre los escotaments de las donas”, 15 juny 1721 G-149 f. 156
Joan Gironès pren possessió del benefici de la capella de Santa Maria de Farners, 17 juny 1721 G-149 f. 156
Autorització impresa del nunci per registrar cases religioses en recerca de tabac, 1721 G-149 f. 157
“Vidimus” de lletres papals que confereixen la doma simple d’Albons a Faust Feliu; la possessió, f 167. G-149 f. 159
Edicte del bisbe, que amonesta els que no han complert el precepte de la confessió anual a Sant Feliu de Guíxols, 9 juliol 1721 G-149 f. 161v
Jaume Castellar pren possessió de la rectoria de Domeny, vacant per òbit de Joan Vilar, 17 juliol 1721 G-149 f. 162
Antoni Bou pren possessió de la doma de Llagostera (acte no transcrit) G-149 f. 164v
Jaume Alzina pren possessió del benefici de les Onze Mil verges de la Seu, 23 juliol 1721 G-149 f. 165v
Dispensa d’irregularitat a Antoni d’Albertí, donzell de Llagostera, que havia estat veguer de Girona G-149 f. 168
Edicte del bisbe per a la celebració de l’ofici dels Quatre Màrtirs i del beat Salvador d’Horta, 19 agost 1721 G-149 f. 170v
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Pere de la Bisbal a Josep Riera, 25 agost 1721 G-149 f. 171
Execució de lletres papals que confereixen a Jaume Castellar un personat permutat per Josep Riera; la possessió, 25 agost 1721, f 177. G-149 f. 175
“Vidimus” d’autèntica de relíquies del màrtir Constanci, donades a Isidre Llauró, prevere, 25 agost 1721 G-149 f. 178
Institució de la Confraria del Sepulcre a la capella de Santa Maria del Camp de Garriguella, 21 agost 1721 G-149 f. 179
Josep Ferrussola pren possessió del benefici de Sant Miquel de palafrugell, 3 setembre 1721 G-149 f. 180
Cristòfol Pi pren possessió de la doma de Peralada vacant per òbit d’Ameri Gimbernat, 4 setembre 1721 G-149 f. 181
Taxa dels salaris de la cúria eclesiàstica de Girona, 1 setembre 1721 G-149 f. 183-187
“Vidimus” de la unió del priorat de Sant Miquel del Fai amb l’ardiaconat major de Girona, amb la confirmació, f 190. G-149 f. 188
Decret del bisbe sobre la recitació de l’ofici del beat Dalmau Moner dominic, 19 setembre 1721 G-149 f. 193
Execució de lletres papals que confereixen a Francesc Deviu el benefici de la Santa Creu de la Seu; la possessió, f 198. G-149 f. 194
Francesc Maura pren possessió del benefici del Corpus d’Olot (acte no transcrit) G-149 f. 200
Confirmació papal de la facultat de l’abat de Sant Feliu de Guíxols, de concedir llicència de pescar en dies de festa, 3 octubre 1721 G-149 f. 201
Jaume Alsina, clergue, pren possessió del benefici de Santa Anna de Camprodon, 4 octubre 1721 G-149 f. 203v
Francesc Payet pren possessió del diaconil de Verges, 8 octubre 1721 G-149 f. 204v
Execució de lletres papals que confereixen la infermeria de Sant Esteve de Banyoles a Francesc Serra, Vileta i Portell, monjo, 13 octubre 1721 G-149 f. 206
El prior dels agustins de Torroella de Montgrí nomena jutge conservador Josep Porta, prior d’Ullà, 2 maig 1721 G-149 f. 211-212

“Vidimus” de rescripte de la congregació de Ritus que concedeix facultat al bisbe de Girona per poder beneïr ornaments durant un quinquenni, 10 novembre 1721 G-149 f. 213

Benet Riusec i Batlle pren possessió de la rectoria de Granollers de Rocacorba, vacant per òbit de Josep Sol, 18 novembre 1721 G-149 f. 214
Joan Baptista Caimó pren possessió de la rectoria de Montiró, vacant per òbit de Salvador Roig, 22 novembre 1721 G-149 f. 215
Pere Güell pren possessió de la rectoria de Palau-sator (acte no transcrit) G-149 f. 217
Dispensa d’irregularitat a favor de Bonaventura Albert, clergue de Cruïlles, per manca de vista en un ull, 15 desembre 1721 G-149 f. 218
Benedicció de l’abat de Breda, Fèlix de Taverner i Dardena, 1 gener 1722; el jurament, f 228. G-149 f. 221
Benedicció de l’abat de Banyoles, Joan Baptista Descatllar i Tort, 1 gener 1721; el jurament, f 229. G-149 f. 224
Benedicció de l’abat de Sant Pere de Galligants, Manuel Mir i Cadena, 1 gener 1722; el jurament, f 230v. G-149 f. 225v
Benedicció de l’abat de Sant Pere de Rodes, Josep de Gayolà, 1 gener 1722; el jurament, f 232. G-149 f. 226v
Requisitòria de l’abat d’Amer al bisbe, que no mogui plets de les parròquies contra la seva jurisdicció, 7 febrer 1722 G-150 f. 1
Requisitòria sobre drets parroquials de l’abat de Galligants, 17 febrer 172 G-150 f. 2v
Pere Garrabet, beneficiat de la Seu, pren possessió de la capellania de la Miana, 19 febrer 1722 G-150 f. 5



Edicte dels escotaments, del bisbe, 20 febrer 1722 G-150 f. 6
Joan Boc pren possessió de la doma de Sant Sadurní, 21 febrer 1722 G-150 f. 7
Miquel Bertí pren possessió de la rectoria de Rocacorba, vacant per òbit d’Antoni Pujol, 28 febrer 1722 G-150 f. 8
“Vidimus” d’autèntica de relíquies dels sants Cosme i Damià, donades a Pere Pujades, rector d’Ermedàs, 7 abril 1722 G-150 f. 9
El bisbe comissiona els vicaris generals per reduir misses i aniversaris, 28 maig 1728 G-150 f. 10v
Exemplar de l’Edicte en que se prohibeixen diferents cosas concernents a balls de 1721 G-150 f. 13

Els dominics de Girona fan donació al pare Tomàs Ripoll dominic, postulador de la causa de canonització, d’una relíquia del beat Dalmau Moner, 9 abril 1722 G-150 f. 14

“Vidimus” d’autèntica de relíquies dels martirs Felix i Volanus, donades a Francesc Casademunt, sagristà de Llagostera, 15 abril 1722 G-150 f. 15v
Salvi Coll pren possessió d’un benefici porcioner d’Ullà, 19 abril 1722 G-150 f. 17
Convocatòria del concili provincial, 12 abril 1722 G-150 f. 18
El bisbe nomena Paulí Mas i Silvestre, notari de la Bisbal, procurador jurisdiccional de la vila, 21 abril 1722 G-150 f. 21
Joan Garriga pren possessió de la sagristia de Palau-saverdera, vacant per òbit de Joan Busquetó, 27 abril 1722 G-150 f. 21v
Publicació impresa del breu que institueix la festa de Sant Antoni de Pàdua, 7 maig 1722 G-150 f. 23-24
El bisbe nomena notari Josep Dedéu, prevere, 6 maig 1722 G-150 f. 25
Edicte en que se estableix ... lo modo ab que deuhen servirse las iglesias annexas y sufraganeas del ardiaconat de Besalú..., 10 març 1722 G-150 f. 27-34
Certificació d’impotència de Pere Piquenet, sergent del regiment de Brabant, 8 maig 1722 G-150 f. 36
Josep Casadevall, beneficiat de Banyoles, fa procura a Francisco Coratza per resignar a Roma el benefici de Sant Andreu de la Confraria de Sant Andreu de Terri a favor de 
Jacint Cases i Vilar, 12 maig 1722 G-150 f. 37

Edictum de vita et honestate clericorum, del bisbe, imprès, 14 maig 1722 G-150 f. 38-41
Guerau Surís pren possessió del benefici de la Santa Creu de Sant Feliu de Guíxols, 8 maig 1722 G-150 f. 42

Els inquisidors citen Francesc Pujol, rector de Vilademuls, per ocupar una terra de Mateu Martí, del mateix lloc, que és familiar del Sant Ofici, 23 maig 1722 G-150 f. 43

Francesc de Taverner i d’Ardena, abat de Sant Feliu de Girona, fa procura a Jaume Alberich i de Casals, canonge de Tarragona, per al concili provincial, 28 maig 1722 G-150 f. 44

“Vidimus” d’autèntica de relíquies del màrtir Deodat donades a Genís Vidal, canonge de la Seu, 12 juny 1722 G-150 f. 46
Citació de la Rota, a instància dels curats de Calonge contra Joan Ballada, beneficiat de la mateixa església, 18 juny 1722 G-150 f. 47
Salvi Coll pren possessió del benefici de Santa Maria de Greixenturri, 21 juny 1722 G-150 f. 50

Execució de lletres papals que confereixen a Josep Bru, clergue de Barcelona, la comanda del priorat de Sant Tomàs de Fluvià, 20 juny 1722; la possessió, f 54v. G-150 f. 51

Didac Andreu pren possessió de la rectoria de Talaixà, vacant per òbit de Bernat Ferrer, 11 juliol 1722 G-150 f. 56
Miquel Codina pren possessió del benefici diaconil d’Hostalric, 19 juliol 1722 G-150 f. 57
El bisbe autoritza a invertir les rendes de la caritat de Camprodon durant deu anys en la reparació de la parroquial del lloc, 8 agost 1722 G-150 f. 58
“Vidimus” d’autèntica de relíquies del màrtir Sever i altres, donades a Josep Serra, prevere, 11 agost 1722 G-150 f. 59
Ordinacions per la Confraria dels Dolors d’Albons, 17 agost 1722 G-150 f. 60-61
Llicència de celebrar a l’oratori domèstic de Josep Vallejo a Camprodon, 19 agost 1722 G-150 f. 62
Llicències d’inspecció de llocs eclesiàstics per a la repressió del contraban, 29 agost 1722 G-150 f. 64
Josep Serra pren possessió de la doma simple de Foixà, 10 setembre 1722 G-150 f. 67
Ordinacions de la Seu de Girona, 22 setembre 1722; a continuació, estatut sobre distribucions dels fruits de les capellanies, f 76v-77. G-150 f. 68-76
El bisbe concedeix a la comunitat de beneficiats de la Seu de poder dedicar a les despeses comunes la sisena part de les capellanies, 24 setembre 1722 G-150 f. 79



Ignasi Dedeu pren possessió de la rectoria d’Oix, vacant per òbit de Bernat Ferrer, 9 octubre 1722 G-150 f. 81
Publicació impresa de jubileu concedit en ocasió de l’elecció d’Innocenci XIII, 21 octubre 1721(sic) G-150 f. 82-85
Monitori del vicari general a l’abadessa de Sant Daniel, 19 octubre 1722, 86. G-150 f. 86
El bisbe defineix els comptes del col·legi de Sobreportes a Silvestre Bonabosch, 12 novembre 1722 G-150 f. 87
Miquel Verdera, beneficiat de la Seu, fa procura a Francesc Porcalla i Llorens, canonge de Lleida, per a plets a Roma, 4 novembre 1722 G-150 f. 88
L’abat de Sant Feliu de Girona protesta de certa convocació del capítol, 6 novembre 1722 G-150 f. 90-94
El bisbe autoritza l’absència temporal de Guillem Casademont, organista de Vilabertran, 12 desembre 1722 G-150 f. 94
El bisbe nomena vicaris per a afers d’Inquisició Antoni Serra, qualificador del Sant Ofici resident a Barcelona, i Marian Anglasell, provincial dels mercedaris, 13 desembre 
1722 G-150 f. 9596

El síndic del capítol de la Seu presenta requisitòria al bisbe sobre cert decret dels sínode, 21 desembre 1722 G-150 f. 96v
Benet Llambí pren possessió del benefici de Sant Domènec de la Seu, 24 desembre 1722 G-150 f. 99
Manuel de Sala i Cella, clergue de Girona, fa procura a Josep Domènech per a plets a la Rota, 23 desembre 1722 G-150 f. 100
Francesc de Taverner, abat de Sant Feliu i vicari general, protesta al capítol de la Seu sobre l’elecció d’adjunts, 2 gener 1723 G-150 f. 114
Edicte del bisbe contra la celebració de berenars per les hortes de Girona el primer dia de quaresma, 5 gener 1722 G-150 f. 116
Presentació de monitòria a l’abadessa de Sant Daniel, 23 gener 1723 G-150 f. 116v
Presentació de lletres a instància de Miquel Colomer, prevere, contra Josep Estragués, rector de Vilamacolum, 12 febrer 1723 G-150 f. 118
Vicenç Boet i Rossell pren possessió del benefici de Tots Sants de la Seu, 14 febrer 1723 G-150 f. 118v
Testimonial de trobar-se al convent de la Mercè de Girona una capelleta o eremitori de les Cinc Llagues, 17 febrer 1722 G-150 f. 119v
“Vidimus” d’estatut que disposa la distribució de la sisena part de les capellanies entre els beneficiats de la Seu G-150 f. 120
“Vidimus” d’autèntica de relíquies dels martirs Felix i Adaucte, donades a fra Camps, 21 gener 1723 G-150 f. 121v
Lluís Laporta pren possessió del benefici de Sant Agustí de Sant Feliu de Girona, 22 febrer 1723 G-150 f. 123
Publicació de constitució del concili provincial sobre anar les dones amb pits i braços descoberts G-150 f. 124
Joan Pont pren possessió del benefici de Sant Miquel de Riudellots de la Selva, 26 febrer 1723 G-150 f. 125
Requisitòria al bisbe de part del capítol de la Seu, per haver publicat lletres citatòries sense comunicar-ho abans, 22 març 1723 G-150 f. 126
Aplicació de l’almoina fundada a Figueres per Francesc Ramera, mercader, a l’hospital de la vila, 24 març 1723 G-150 f. 127v
Hom alça el segrest del priorat de Lladó i del benefici de Sant Andreu de la Seu que obté Joan de Roquer, 31 març 1723 G-150 f. 130
“Vidimus” d’autèntica de relíquia del vel de la Mare de Déu, donada a la congregació dels Dolors d’Olot, 5 abril 1723 G-150 f. 131
Miquel Valentí pren possessió de la rectoria de Fontanilles, vacant per òbit de Rafael Comas, 13 abril 1723 G-150 f. 132
Concòrdia, pactada amb intervenció d’Agustí Eura, prior dels agustins de Girona, entre Maria Gispert i Joan Alió, de Rupià,sobre la marmessoria d’Ignasi Gispert, botiguer 
de Girona, 14 abril 1723 G-150 f. 133-136

Indult papal a favor dels beneficiats d’Olot, per poder faltar dos mesos cada any a la residència, 18 abril 1723 G-150 f. 136
Intimació de lletres del fiscal de la cúria contra el capítol de la Seu, 19 maig 1723 G-150 f. 137-142
El vicari general protesta davant del capítol de la Seu sobre l’afer anterior, 19 maig 1723 G-150 f. 142v
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Esteve primer de la Seu a Francesc Torrent, clergue, 25 maig 1723; la possessió, f 150. G-150 f. 146
Francesc Esteve pren possessió de la doma de Caldes de Malavella, vacant per òbit de Joan Baptista Palau, 28 maig 1723 G-150 f. 152
Lletres de la Signatura papal en causa de Joan Sala contra Joan Ferrussola, prevere d’Olot, 6 juny 1723 G-150 f. 153
Lletres citatòries en causa de Ramon Burch Sorís contra Joan Solivera, clergue, 19 juny 1723 G-150 f. 155

El bisbe ordena a Narcís Nadal, notari del vicariat, que no deixi veure les escriptures del vicariat, però que lliuri les copies que li siguin demanades, 8 juny 1723 G-150 f. 157v

El bisbe absol la comunitat de preveres d’Olot de càrregues incomplertes per no trobar on col·locar diners a censal, 25 juny 1723 G-150 f. 158



El bisbe publica una lletra reial que ordena que no es doni l’esquena al Santíssim exposat, 28 juny 1723 G-150 f. 159v
“Vidimus” d’autèntica de relíquies dels màrtirs Urbà i Just, donades a Pere Albareda, canonge de Sant Feliu de Girona, 9 agost 1723 G-150 f. 161
Joan Dimas Torrent pren possessió del benefici de Sant Gregori de la Seu, 12 maig 1723 G-150 f. 162
Ordinacions de l’infermeria de la comunitat de preveres d’Olot, 28 maig 1723 G-150 f. 163-165
Feliu Boter pren possessió de la rectoria de Blanes (acte no transcrit) G-150 f. 165
Execució de lletres papals que confereixen la infermeria del monestir d’Amer a Ramon de Pastor i Descatllar, 12 agost 1723 G-150 f. 165v
Jaume Alsina pren possessió d’un personat fundat per Francesc Malart, 19 agost 1723 G-150 f. 169
Francesc Malart pren possessió d’un benefici de Camprodon (acte no transcrit) G-150 f. 170
Certificació de decret sinodal que havia estat impugnat pel capítol de la Seu G-150 f. 171
Lletres de la Signatura en causa de Silvestre Preses contra Francesc Ponsatí G-150 f. 172v
Jacint Garí pren possessió de la rectoria de Maçanet de Cabrenys, vacant per òbit de Sebastià Roger, 17 octubre 1723 G-150 f. 175
Edicte de la Penitenciaria papal sobre retorn de religiosos apòstates G-150 f. 176
Lletres de la Rota en causa del bisbe i el capítol de la Seu, contra els jurats sobre el dret de fleca, carnisseria i peixateria G-150 f. 177-190
Pere Sellabona pren possessió de la doma d’Aiguaviva, vacant per òbit de Pere Fullà, 1 novembre 1723 G-150 f. 191
Antoni Regencós, prevere d’Esclanyà, pren possessió de la doma de Pals, vacant per òbit de Baldiri Maranges, 10 novembre 1723 G-150 f. 192
Josep Vaquer pren possessió del benefici de Sant Jaume de la Seu, 15 novembre 1723 G-150 f. 193
Lluís Prats, clergue de Cadaqués, fa procura a Mateu Ferravila, resident a Roma, per resignar un personat que permuta, 20 novembre 1723 G-150 f. 194
Josep Arrufat, clergue de Tarabaus, fa procura semblant per resignar el benefici de Santa Maria de Figueres, 20 novembre 1723 G-150 f. 195
Presentació de lletres del fiscal de la cúria a l’abadessa de Sant Daniel, a fi d’obligar-la a reforçar la clausura, 4 novembre 1723 G-150 f. 196v
Ordre a Sebastià Falgons, prevere, que no es prevalgui dels privilegis Lateranenses per sostreure’s a la jurisdicció del bisbe, 17 novembre 1723 G-150 f. 198
Apertura del testament de Jaume Llinàs, rector del Castellar, 18 novembre 1723 G-150 f. 203
El bisbe aplica les rendes de la capella de Sant Vicenç del Mont, parròquia de Torrent, a la construcció del temple parroquial del lloc, 1 gener 1724 G-151 f. 3
Joan Coderch i Rifà, clergue, pren possessió del benefici de Sant Miquel de Tordera, 6 gener 1724 G-151 f. 4
Pere Garrabet, beneficiat de la Seu, fa procura a Francesc Coratza per a plets a Roma, 2 febrer 1724 G-151 f. 5
Lletres monitòries de la Rota en causa de Benet Vadella contra la marmessoria de Francesc Gondahí, paborde de l’Almoina de la Seu, 9 febrer 1724 G-151 f. 7
Declaració de l’auditor general del tribunal de confidències i simonies de la curia papal, de que Sebastià Falgons i Benet Llambí, preveres de Girona, han estat cessats del 
seu càrrec d’oficials del mateix, 8 gener 1724; Sebastià Falgons fou cessat també del càrrec de vicari del capítol del Laterà, f 10. G-151 f. 9

Monitòria sobre la clausura del monestir de claresses de Girona, 2 març 1724, amb apel·lació, f 20; visita de la clausura, f 27. G-151 f. 11-13
Dispensa a favor de Francesc Vivet, escolar de Terrades, fill de solter i casat i soltera o casada, 4 març 1724 G-151 f. 14
“Vidimus” de contracte de venda feta pel beneficiat de les Puelles a la comunitat de beneficiats de la Seu, d’un solar situat prop de Sant Feliu de Girona [a fi de fer-hi 
església de Sant Lluc]; consentiment del capítol de Sant Feliu per construir església de Sant Lluc, 12 juliol 1724, f 29; escriptura de venda del solar, i acte de posar la 
primera pedra, 9 setembre 1725, f 209-234.

G-151 f. 16-17

Edicte del bisbe contra els escots de les dones, 8 març 1724 G-151 f. 19-20

El convent de clarisses de Girona apel·la de disposició del bisbe, que els prohibeix d’anar al nou convent que han bastit sense llicència episcopal, 10 març 1724 G-151 f. 20

El nunci nomena Josep de Taverner, bisbe de Girona, executor de l’espoli de Miquel Joan de Taverner, arquebisbe de Tarragona, amb l’acceptació del nomenat, 8 maig 
1724 G-151 f. 23

Testimoni de dos beneficiats de Sant Feliu de Girona, de que hom volia extreure de l’església un soldat que s’hi havia refugiat, 20 maig 1724 G-151 f. 26
El bisbe inspecciona la clausura del nou monestir de Santa Clara de Girona, 8 juny 1724 G-151 f. 27
L’abat i els curats de Sant Feliu de Girona presten el seu consentiment a l’edificació de l’església de Sant Lluc, 3 juliol 1724 G-151 f. 29



El bisbe nomena visitador Ferran Diern, 19 juny 1724 G-151 f. 31
Execució de lletres papals que confereixen a Francesc Maura de Roset el benefici de Sant Just del Mallol, 18 juny 1724 G-151 f. 32
El vicari general nomena notari Francesc Morató, prevere, 28 agost 1724 G-151 f. 36v
Execució de lletres papals que confereixen a Pere Carreras, clergue de Begur, el benefici dels sants Benet i Feliu de Sant Feliu de Guíxols, 13 setembre 1724; la possessió, f 
45. G-151 f. 39v

Salvi Coll pren possessió del benefici de la Serreda de Vilobí, 28 setembre 1724 G-151 f. 46
Tomàs Viader pren possessió de la rectoria del Castellar de la Selva, 27 setembre 1724 G-151 f. 47v
“Vidimus” d’autèntica de relíquies del màrtir Pròsper, donades a Ramon de Xatmar i Copons, i cedides als jurats de l’Armentera, 15 octubre 1724 G-151 f. 49
Narcís Martí, clergue, pren possessió del diaconil de Mollet, 14 novembre 1724 G-151 f. 51
Bonaventura Orench, prevere de Blanes, fa procura a Jaume Brandia per resignar a Roma el benefici de Santa Helena de la Seu, 23 novembre 1724 G-151 f. 50v
Edicte del penitencier major sobre retorn dels religiosos apòstates G-151 f. 52
“Vidimus” d’autèntica de relíquies de Gaudiós i Victòria, donades a l’esglèsia parroquial d’Arenys de Mar, 1 desembre 1724 G-151 f. 53v
El bisbe determina els metges i cirurgians, mestres de cases i fusters que podran entrar a la clausura de les caputxines de Girona, 1 desembre 1724; s’ intimà al convent la 
possibilitat d’adquirir el solar destinat a l’església de Sant Lluc, f 62. G-151 f. 55-58

Benedicció de la nova església parroquial de la Bisbal, 5 desembre 1724 G-151 f. 58v-59v
El bisbe publica la disposició que estableix que el dia de Sant Joaquim sigui festa de precepte, 4 gener 1725 G-151 f. 60 i 377
El bisbe ratifica la fundació del convent de Sant Francesc de Paula a la capella de Santa Reparada de Begur, 7 gener 1725 G-151 f. 61
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Esteve de Sant Feliu de Girona a Josep Vaquer, prevere, 26 gener 1725; la possessió, f 66v. G-151 f. 64
Certificació de partida de matrimoni de Nicolau Girard, natural de Champagne (França) i Caterina Bucel, celebrat a Santa Maria del Pi de Barcelona G-151 f. 67v
El bisbe notifica al capítol de Sant Feliu de Girona un termini per informar sobre la sepultura de les dignitats, 20 febrer 1725 G-151 f. 68
Execució de lletres papals que confereixen a Cristòfol Duran, prevere de Camprodon, la capellania curada d’Amer, vacant per promoció de Francesc Coll i Clapera a Palau-
sator, 14 abril 1725 G-151 f. 68v

Francesc Coll i Clapera pren possessió de la rectoria de Palau-sator, 13 abril 1725 G-151 f. 72v
Joan Coromina pren possessió de la rectoria de Sant Martí de Llémena, 17 abril 1725 G-151 f. 73
Joan Marcer pren possessió de la doma simple de Pedret, 4 maig 1735 G-151 f. 74
Llicència de celebrar a l’oratori de la casa de Joan de Sarriera, comte de Solterra, al carrer dels Ciutadans de Girona, 7 maig 1725 G-151 f. 75
Salvi Pasqual pren possessió del benefici de Santa Helena de la Seu, 11 juliol 1725 G-151 f. 77
Lletres citatòries de la Signatura en causa entre Francesc Gayolà, d’una part, i Josep Arrufat i Lluís Prats, de part altra, sobre el patronat del benefici de Santa Maria de 
Figueres, 12 juliol 1725 G-151 f. 78 i 80

Francesc Preses pren possessió del benefici de Santa Anna de la Seu, 20 juliol 1725 G-151 f. 83
Concessió de la Congregació de Ritus al capítol de la Seu, per recitar amb ritus doble els oficis de Sant Sebastià, Sant Benet i la Invenció de Sant Esteve G-151 f. 84
Francesc Font pren possessió de la rectoria de Torroella de Fluvià, vacant per òbit de Francesc Simon, 16 agost 1725 G-151 f. 85
Joan Fàbrega, clergue de Sant Feliu de Pallerols, pren possessió del benefici de la Santa Creu de la Seu, 26 agost 1725 G-151 f. 86
Joan Vidal, clergue de Colomers, pren possessió de la rectoria de Brunyola, vacant per òbit de Sixt Pou, 5 setembre 1725 G-151 f. 87

Publicació de la resignació del benefici dels sants Martí i Francesc de la Seu, feta per Sebastià Vilanova a favor d’Antoni Serra i Payssa, prevere de Vic, 16 setembre 1725 G-151 f. 88

Isidre Horteu i Bertran, ardiaca major de la Seu, fa professió de fe, 2 octubre 1725 G-151 f. 88v
Pere Lagrifa pren possessió de la doma de la Cellera i d’Anglès, vacant per òbit de Gaspar Valedor, 3 novembre 1725 G-151 f. 91
Pau Diana pren possessió de la sagristia de Corçà, 5 octubre 1725 G-151 f. 92



El bisbe comissiona per valorar les reparacions necessàries al convent dels carmelites de Camprodon i sobre l’aplicació d’una almoina de la vila a aquest fi, 7 octubre 1725 G-151  3-95, 96, 101-1

El bisbe ordena al prior d’Ullà d’informar sobre les rendes del priorat, 6 octubre 1725 G-151 f. 95v
Concòrdia entre l’abat i capítol de Sant Feliu de Girona, i el capellà major de la mateixa col·legiata sobre funerals dels residents, i fundació de l’administració de funerària 
3 desembre 1725 G-151 f. 96 (19 folis)

Joan Delàs pren possessió del benefici de Sant Pere Màrtir de Camprodon, i del de Santa Maria del capítol del monestir, 13 novembre 1725 G-151 f. 97-98
Narcís Albareda pren possessió de la rectoria de Sant Climent d’Amer, 24 desembre 1725 G-151 f. 99
Francesc Jutge pren possessió de la rectoria de Palol de Revardit, 23 desembre 1725 G-151 f. 100
Isidre Campmol pren possessió de la sagristia d’Ordis, vacant per òbit de Miquel Seguí, 19 gener 1726 G-151 f. 107
“Vidimus” de breu que disposa que en seu vacant la jurisdicció de la mitra sigui de l’ardiaca major G-151 f. 108
Pere Joan Ros, canonge de Sant Feliu de Girona, renuncia l’ofici de sots-col·lector de la cambra papal, 13 febrer 1726 G-151 f. 110
El capítol de la Seu confereix el benefici segon de la Santa Creu, unit a la capella de música, a Joan Serrat, clergue, 27 febrer 1726 G-151 f. 110v
Ferran Diern pren possessió de la rectoria de Fornells, vacant per òbit de Francesc Guilla, 5 març 1726 G-151 f. 113
Ignasi Lluch pren possessió de la rectoria de Grions, 18 març 1726 G-151 f. 114
Joan Cisterna, rector de Roses, fa procura a Benet Vadella per a plets a Roma, 27 març 1726 G-151 f. 115

El fiscal de la cúria intima al capítol de la Seu la nul·litat d’una reunió feta sense presidir-la un vicari general, 26 abril 1726; nova intimació, f 120v-130. G-151 f. 116

Vicenç Boet i Rossell pren possessió del benefici porcioner de Sant Pere de Galligants, 19 maig 1726 G-151 f. 130
Antoni Serra i Payssa, rector de la Molsosa (Vic), pren possessió del benefici dels sants Martí i Francesc de la Seu, 20 maig 1726 G-151 f. 131
Joan Perich pren possessió del benefici de Santa Maria del castell de Foixà, 16 juny 1726 G-151 f. 132
Isidre Casals pren possessió de la rectoria de Montcal, 21 juny 1726 G-151 f. 133
“Vidimus” de lletres papals que confirmen la jurisdicció de l’ardiaca major en seu vacant G-151 f. 134
Joan Torró pren possessió de la sagristia de Palau-saverdera, 17 setembre 1726 G-151 f. 136
Josep Mas, clergue de Rialb (Urgell), pren possessió de la rectoria de Pineda, 21 setembre 1726 G-151 f. 137
Certificació de la pensió que la mitra fa al benefici de Santa Magdalena de la Seu G-151 f. 138
Certificació anàloga referent al benefici de Sant Bernat de la Seu G-151 f. 139
El vicari general confirma una resolució dels beneficiats de la Seu, d’edificar església a Sant Lluc, 20 octubre 1726 G-151 f. 141
El bisbe Copons nomena vicaris generals Bonaventura Milans i Francesc Taverner i Dardena, 27 octubre 1725 G-151 f. 144-147
Narcís Nadal, notari de la cúria, reconeix a Bonaventura Milans, procurador de Francisco de Salazar, administrador d’espolis, diverses despeses fetes després de la mort 
del bisbe Taverner, 19 novembre 1726 G-151 f. 147v

“Vidimus” d’autèntica de relíquies dels màrtirs Crescenci, Severí, Plàcid i Coloma, donades a Josep Ullastres, domer de Peralada, 21 novembre 1726 G-151 f. 149
Execució de lletres papals que confereixen una canongia de Vilabertran a Francesc Arnau i Agell G-151 f. 150v
El bisbe Copons fa procura a Juan Jacinto Zelada, resident a Roma, per a plets, 9 desembre 1726 G-151 f. 154

Certificació de resolucions capitulars del capítol de la Seu de Tarragona, sobre haver estat Francesc de Bertran nomenat vicari general de l’arquebisbe Isidre de Bertran G-151 f. 156

Jaume Masó pren possessio del benefici del Corpus de Sant Feliu de Girona, 23 desembre 1726 G-151 f. 161v
“Concessió” de ritus doble a la festa dels sants Iscle i Victòria, patrons de Cordova, 15 febrer 1727 G-151 f. 163
El bisbe publica la disposició papal que mana que el dia de Sant Isidre, patró de Madrid, sigui de precepte a tot Espanya, 22 abril 1727; la comunicació de la congregació 
de Ritus, f 345. G-151 f. 164

Concessió papal del priorat de Santa Maria de Besalú a Baltasar Descatllar i Bonaselva, 18 gener 1727; la professió de fe, f 168, i la possessió, f 170; la resignació de 
l’anterior prior, Josep Moxí, f 171. G-151 f. 165



Llicència a les monges de Sant Daniel per obrir porta des del monestir a l’hort, 18 abril 1727 G-151 f. 172
Testimonial de consagració de Miquel Joan de Taverner, feta el dia 13 de desembre de 1799 G-151 f. 174v
Edicte del bisbe per anunciar confirmacions al palau episcopal, 5 abril 1727 G-151 f. 175v
Certificació d’haver-se tramès a Vic per a la seva execució, el procés sobre la jurisdicció de l’ardiaca major en seu vacant G-151 f. 176
Execució de lletres papals que confereixen a Antoni Rissech el benefici de la Santa Creu de Sant Feliu de Guíxols, 6 maig 1727; la possessió, f 180. G-151 f. 177
El bisbe aprova la concòrdia feta amb els terratinents de Figueres en 1718 sobre el delme d’olives, 6 maig 1727 G-151 f. 181
El convent de Sant Domènec concedeix una relíquia del beat Dalmau Moner a Tomàs Ripoll dominic, mestre general de l’orde, 11 juny 1727 G-151 f. 182
Certificació d’ordes conferides a Esteve Pi, clergue d’Argelaguer G-151 f. 183v
Bartomeu Albar pren possessió de la rectoria de la Sala, 9 juliol 1727 G-151 f. 184
Antoni Mas pren possessió de la rectoria de Gaserans, 9 juliol 1727 G-151 f. 185v
Jacint Cases i Vilar, clergue de Tortellà, pren possessió del benefici de la Confraria de Sant Andreu de Terri, 9 juliol 1727; publicació de la resignació del mateix benefici per 
part de Josep Casadevall, f 197v. G-151 f. 186v

Josep Pi pren possessió de la sagristia de Palafrugell, vacant per òbit de Cristòfol Alenyà, 13 juliol 177 G-151 f. 188v
“Vidimus” d’autèntica de la Veracreu donada a l’església parroquial d’Arbúcies, 16 juliol 1727 G-151 f. 189v
Execució de lletres papals que confereixen la coadjutoria perpètua de la piateria de Sant Pere de Rodes a Antoni Gispert i Verdalet, clergue de la Bisbal que es proposa de 
professar G-151 f. 191

“Vidimus” d’autèntica de relíquies dels màrtirs Iluminada i Donata, donades a la parroquial de Brunyola, 7 agost 1727 G-151 f. 193v
Lletres de la Rota en causa de Joan Ballada, beneficiat del Corpus de Calonge, contra els administradors dels Aniversaris de Calonge, sobre admissió del benefici a les 
distribucions, 6 agost 1727 G-151 f. 194v

Josep Ferrussola, prevere d’Olot, pren possessió de la rectoria de Sant Esteve de Llémena, 21 agost 1727 G-151 f. 197
Execució de lletres papals que confereixen a Joan Cisterna la rectoria de Santa Maria de Roses, 27 setembre 1726! G-151 f. 199
Procés per assignar salari de real per lliura d’administració a Baltasar de Bastero i Lledó, paborde de l’Almoina del pa de la Seu, 1722, amb decret final de 26 setembre 
1727 G-151 f. 235-251

Procés de confirmació de concòrdia entre el capítol de la Seu i Francesc de Puig, sagristà segon, 1726 G-151 f. 257-280
Procés de conservació de carnisseria per a la comunitat de beneficiats d’Olot enfront de les pretensions dels regidors, 7 gener 1725 G-151 f. 286-304
Edicte imprès de publicació de la butlla “Apostolici Ministerii” i de la carta del rei sobre restabliment de la disciplina eclesiàstica, 1 agost 1724, i de la confirmació donada 
per Benet XIII, f 324-337. G-151 f. 306-321

Decret de la congregació de regulars sobre clausura de les monges del Císter i de Santa Clara de Girona, 23 març 1723 G-151 f. 338
Resposta de la Congregació de Ritus sobre distinció entre beneficiats doctors i no doctors per portar el tàlem, 14 desembre 1718 G-151 f. 339
Concessió de l’ofici del beat Salvador d’Horta a la diòcesi, 18 març 1727 G-151 f. 344
Butlla del jubileu de Sant Jaume G-151 f. 350
Publicació d’indulgències per a l’oració de l’”Angelus”, 1 juliol 1725 G-151 f. 353

Ordre de la Càmara, d’elegir bons predicadors per a la Butlla de Croada, i publicació del manteniment de les indulgències de la Butlla durant l’any Sant de 1725 G-151 f. 355

Edictes de l’any Sant a Roma G-151 f. 361-362
Constitució papal que prohibeix gravar amb pensions les esglésies parroquials G-151 f. 364

Còpia de l’ordre del rei que, en conseqüència d’haver reduït la corona d’Aragó a les lleis comunes, disposa que no hi hagin extrangeries en els càrrecs, 1723 G-151 f. 367

Indulgència papal als que visiten les esglésies el dia de difunts G-151 f. 371
Fra Joan Otzet, provincial dels franciscans, nomena Sulpici Pontich, canonge de la Seu, jutge conservador, 17 febrer 1726 G-151 f. 373
Constitució papal contra els clergues que usen hàbit laical G-151 f. 375



Concessió a Antoni de Bastero de poder-se refer de les despeses per haver pledejat a Roma per l’Almoina del Pa de la Seu, que pugen a 1.008 lliures, amb decret del bisbe, 
13 març 1727 G-151 f. 379-386

El marquès de Risbourq mana al bisbe mantenir don Manuel d’Alós en la dignitat d’arxiprest de Vilabertran, 18 octubre 1726 G-151 f. 387
Còpia de carta del Consejo al bisbe d’Urgell, ordenant que els regidors de la ciutat no es cobreixin durant la missa, 14 octubre 1727 G-151 f. 392

Execució de lletres papals que confereixen a Francesc Borràs i Marçal el benefici de Sant Narcís de Sant Feliu de Girona, 27 setembre 1727; la psosessió, f 5v. G-152 f. 1

Concessió d’ofici per a la festa del beat Dalmau Moner, 19 juny 1727 G-152 f. 7
Lletres de convocatòria del concili provincial, 16 setembre 1727 G-152 f. 8
Josep Masó pren possessió del benefici del Corpus de Sant Feliu de Girona, 25 setembre 1727; la resignació del beneficiat anterior, Jaume Masó, f 13. G-152 f. 12
El bisbe executa lletres de la congregació del Concili que autoritzen Baltasar de Bastero, paborde de l’Almoina, a refer-se de 615 escuts romans de despeses processals, 
equivalents a 772 reals de 8, en moneda barcelonesa, 1.080 lliures, 26 setembre 1727 G-152 f. 14

Dispensa papal a fevor de Francesc d’Olmera i Castellví, per poder-se ordenar a pesar d’haver portat armes, 5 octubre 1727 G-152 f. 15v
Joan Gironès pren possessió del benefici de Santa Maria de Gràcia de Santa Coloma de Farners, 18 octubre 1727 G-152 f. 19

Francesc de Taverner, abat de Sant Feliu de Girona, fa procura per al concili provincial a favor de Jaume Alberich i de Casals, canonge de Tarragona, 21 octubre 1727 G-152 f. 20

Certificació de partides del Excusado, referents a la mensa episcopal G-152 f. 22
Certificació de partides del llibre del Subsidio de la Quarta, referents a la mensa episcopal G-152 f. 24
Execució de lletres papals que confereixen a Josep Torrent, clergue de Pineda, la sagristia simple de Pineda, 30 octubre 1727; la possessió, f 30. G-152 f. 26
El col·legi de dignitats de la Seu fa procura a Benet Vadella, resident a Roma, per a plets, 15 novembre 1727 G-152 f. 31
“Vidimus” d’autèntica de relíquies de la Veracreu donades a Francesc Cabanelles, prevere de Vilamarí, 10 desembre 1727. G-152 f. 33v
Altra dels sants Climent, Faustina i Càndida donades a l’església parroquial de Sant Llorenç de la Muga, 5 gener 1728 G-152 f. 35
Pere Vilar pren possessió de la rectoria d’Hostalric, 10 gener 1727 G-152 f. 37
Francesc Pujol pren possessió de la capellania curada de la Bisbal, 14 gener 1728 G-152 f. 38
Josep Ros pren possessió de la rectoria de Vilademuls, 16 gener 1728 G-152 f. 39v
Ignasi de Copons i de Boixadors pren possessió de la doma simple de Santa Maria de Castelló, 3 febrer 1728 G-152 f. 40v
Dispensa d’irregularitat a favor de Josep Comas, clergue de Pineda, que havia estat a l’exèrcit, 9 febrer 1728 G-152 f. 42
Execució de lletres papals que confereixen a Paulí Almar el benefici del Roser de la Bisbal, 18 febrer 1728; la possessió, f 49. G-152 f. 45
Requeriment als protectors dels Aniversaris de la Seu, per si troben al seu arxiu una escriptura de censal, 4 març 1728 G-152 f. 51
Presentació al bisbe de lletres que concedeixen pensió sobre la mitra a favor de l’hospital de Montserrat de Madrid, 9 març 1728 G-152 f. 52
Faust Padrós, clergue, pren possessió de la rectoria d’Orriols, vacant per òbit de Jacint Cristina, 21 abril 1728 G-152 f. 57
Pere Camó pren possessió de la rectoria de Sant Marçal de Corantella, vacant per òbit de Miquel Teixidor, 22 abril 1728 G-152 f. 38
Isidor Horteu i Bertran, ardiaca major, protesta davant Josep Hostench, cabiscol segon de la Seu, que no és obligat a baixar al faristol a entonar al·leluies, versets, 
invitatoris i responsoris, 6 maig 1728 G-152 f. 59

Francesc Major i Catà pren possessió del benefici sots-diaconil de la Seu, 14 maig 178 G-152 f. 61
El bisbe nomena vicari general per a afers d’Inquisició Marian Anglasell i de Cortada, provincial dels mercedaris, 17 maig 1728 G-152 f. 62
“Vidimus” d’autèntica de relíquies dels sants Pius, Felix, Faust i Honorat, donades a l’església parroquial de Sant Feliu de Boada, 17 maig 1728 G-152 f. 63
Execució de lletres papals que confereixen a Josep Arrufat, clergue de Tarabaus, el benefici de Santa Maria dels Àngels de Figueres, 31 maig 1728; la publicació de la 
resignació de Lluís Prats, f 72v. G-152 f. 64v

“Vidimus” d’autèntica de relíquies de Sant Quirze, donades a l’església d’Arbúcies, 5 juny 1728 G-152 f. 68
El capítol de la Seu dóna possessió a Bonaventura Milans de la coadjutoria de Sebastià Benages, ardiaca de Besalú, 7 juny 1728 G-152 f. 69v



Miquel de Gavaldà, canonge de Tortosa, pren possessió de la doma simple de Celrà, 12 juny 1728 G-152 f. 72
Tomàs Llaudés, clergue de Besalú, pren possessió de la rectoria de Salitja, vacant per òbit de Salvi Molià, 28 juliol 1728 G-152 f. 75
Miquel Comas pren possessió de la doma d’Olives a Peralada, vacant per òbit de Josep Fuster, 8 agost 1728 G-152 f. 76
El bisbe ordena Antonio de Sangro, duc de Torremajor i parent del papa, 30 agost 1728 G-152 f. 78

Certificació dels ingressos i despeses de la mitra de Girona, per un total de 7.693 lliures d’ingressos, 736 de càrregues i 2.661 de pensions, 2 setembre 1728 G-152 f. 79v-81

Bartomeu Lleonart, clergue de Barcelona, pren possessió de la rectoria de Vilanova de la Muga, 18 setembre 1728 G-152 f. 81v
El bisbe amortitza una part del delme de Sant Llorenç de la Muga, dita dels Calmatges, aplicada al benefici del Roser de Darnius, 29 setembre 1728 G-152 f. 88v
El bisbe Copons, promogut a Tarragona, fa procura a Domingo Arguelles per notificar al papa la seva presentació, 12 octubre 1728 G-152 f. 82v

Isidre Serrat, rector de Sant Iscle de Colltort, insta certificació de la validesa d’una concòrdia de 1727 sobre cert personat a favor de Joan Vila, 22 octubre 1728 G-152 f. 87

Gabriel Camps pren possessió del benefici de Sant Andreu de la Seu, 13 novembre 1728 G-152 f. 90
El bisbe publica un breu sobre la cerimònia de donar el vel a les religioses, 15 novembre 1728 G-152 f. 91

El bisbe firma la transportació del delme de Tortellà, que passa de Carles d’Alemany i de Bellpuig a l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona, 17 novembre 1728 G-152 f. 92v

Tomàs Salamó pren possessió del benefici de Santa Maria de Castell d’Aro, 18 novembre 1728 G-152 f. 93v

El bisbe Copons fa procura a Francesc de Copons, paborde de Berga al monestir de Ripoll i a Juan Jacinto Zelada, per demanar el pal·li de metropolità, 28 octubre 1728 G-152 f. 94v

El bisbe firma a José Francisco Fernández de Cordova, comte de Torralba, com a hereu de Marianna de Grimau i de Llupià, els delmes que rep a Figueres, Vilamalla, 
Vilafant, Biure i Sant Miquel de Fluvià, 1 desembre 1728 G-152 f. 96

El bisbe aprova l’estatut fet a la comunitat de preveres d’Olot per tenir un Privador, encarregat de corregir faltes i abusos, 3 desembre 1728 G-152 f. 97v
Salvi Coll pren possessió del benefici de Sant Miquel de la Seu, 24 desembre 1728 G-152 f. 98v
Certificació consistorial de que el bisbe Copons és absolt del vincle amb la diòcesi de Girona G-152 f. 100
Miquel Melcion, sots-diaca de Camprodon, pren possessió de la sagristia de Viladasens, 5 gener 1729 G-152 f. 100v
Pere Sicars pren possessió de la rectoria de Palau Sardiaca, vacant per òbit de Pere Riera, 6 gener 1729 G-152 f. 102
Francesc Ramon, clergue de Mont-ras, pren possessió de la rectoria de Fogars, 6 gener 1729 G-152 f. 103
Josep Rufí, clergue d’Anglès, pren possessió de la sagristia de Pontós, 7 gener 1729 G-152 f. 104v
Didac Andreu pren possessió de la sagristia de Sant Gregori, 22 gener 1729 G-152 f. 105v
El bisbe Bastero nomena vicaris generals Antoni de Bastero, Bonaventura Milans, Narcís Font i Llobregat, Francesc de Taverner i d’Ardena, Ferran Diern i Ignasi Colomer, 2 
febrer 1729 G-152 f. 107-112

Josep Albanyà pren possessió del benefici de la Santa Creu de Sant Feliu de Girona, 23 gener 1729 G-152 f. 113
L’ardiaca major Francesc Bertran, notifica al capítol de la Seu que ha nomenat vicaris generals Francesc de Taverner, Bonaventura Milans i Pere Pau Mallol, amb protesta 
del capítol, 23 gener 1729 G-152 f. 114

Antoni de Bastero, procurador de Baltasar de Bastero, requereix l’ardiaca major, Francesc Bertran, que li dòni possessió de la mitra, 20 febrer 1729 G-152 f. 117v
Butlles del bisbe Baltasar de Bastero, amb dispensa per retenir la pabordia de l’Almoina i acte de consagració G-152 f. 119
Onofre Andreu, clergue de Castelló, pren possessió del benefici de Santa Maria i Baldiri de la Seu, 24 març 1729 G-152 f. 120

Llicència concedida a Ignasi Nin i Martí, clergue de Vilafranca del Penedés, per extingur un personat fundat a Girona, per fundar-ne un altre a Barcelona, 4 abril 1729 G-152 f. 121v

Joan Nat, prevere d’Urgell, pren possessió d’un personat fundat per Vicenç Cases, clergue, 18 abril 1729 G-152 f. 123
Execució de lletres papals que concedeixen a Josep Milans i la seva esposa Josepa, oratori privat a Arenys, 10 maig 1729 G-152 f. 124



Execució de lletres papals que confereixen a Felip Carbonell i de Farràs, clergue, el benefici de la Passió de Figueres, resignat per Pere de Prats i Batlle, 25 juny 1729; la 
resignació, f 129; les lletres, f 138-141. G-152 f. 126

Antoni de Bastero, sagristà major de la Seu, declara que certs actes que féu en la rebuda del bisbe Bastero els féu com a sagristà major, 1 juliol 1729 G-152 f. 189v
Dispensa d’irregularitat a favor de Marià Illas, clergue, per haver format part de l’exèrcit, 5 juliol 1729 G-152 f. 131
Joan Marcer, clergue pren possessió del benefici dels Tres Reis de Figueres, 29 juliol 1729 G-152 f. 135v
Jeroni Cervera, claver de la Seu, concedeix llicència al prior dels carmelites per administrar el viàtic a un malalt que es troba al convent, 8 agost 1729 G-152 f. 136v
Execució de lletres papals que confereixen la coadjutoria del priorat de Santa Maria de Lladó que obté Joan Roquer i Codina a Miquel de Duran i Muxiga, clergue de 
Barcelona, 27 setembre 1729 G-152 f. 142-144

“Vidimus” d’autèntica de relíquies de Santa Teodora, donades a la capella del Camp de Garriguella, 3 octubre 1729 G-152 f. 145
Josep Ros i Coromines, clergue d’Esponellà, pren possessió de la doma de Vilanant, 19 octubre 1729 G-152 f. 146v
Jaume Dorca pren possessió de la rectoria o sagristia menor de Santa Maria de Castelló, vacant per òbit de Salvador Calderó, 20 octubre 1729 G-152 f. 148
Silvestre Preses pren possessió del benefici porcioner de Sant Pere de Galligants, 7 desembre 1729 G-152 f. 149v
“Vidimus» d’autèntica de relíquia de Sant Joan Baptista donada a la parròquia d’Aiguaviva, 17 desembre 1729 G-152 f. 151
Francesc Pujador, clergue de Barcelona, pren possessió de la rectoria de Sant Genís de Palafolls, 22 desembre 1729 G-152 f. 153
Josep Calvet pren possessió del benefici dit priorat de Sant Salvador de Cogolells a Vilanant, 22 desembre 1729 G-152 f. 154v
Execució de lletres papals que confereixen a Silvestre Preses, clergue, el benefici de Sant Vicenç de la Seu, 12 gener 1730; la possessió, f 5. G-153 f. 1
Jaume Frigola pren possessió del benefici dels sants Iu i Honorat de la Seu, 9 març 1730 G-153 f. 6v
“Vidimus” d’autèntica de la Veracreu, donada a la parròquia de Sant Llorenç de la Muga, 1 abril 1730 G-153 f. 7v
Miquel Boades, sagristà segon de la Seu, pren possessió d’un personat fundat per Josep Puigvert, 15 abril 1730 G-153 f. 9
Lletres citatòries de la Signatura, en causa entre entre els protectors dels Aniversaris de la Seu, d’una part, i Sebastià Benages i Bonaventura Milans, de part altra, 19 maig 
1730 G-153 f. 10

Execució de lletres papals que confereixen a Josep Bataller, clergue menor de dies de Ridaura, el benefici dels sants Jeroni i Pere de Ridaura, 31 maig 1730 G-153 f. 15

Publicació de permuta entre Bonaventura Milans, obtentor d’una canongia de la Seu, i Josep Gelcèn i Puig, obtentor d’un personat, 23 juliol 1730 G-153 f. 20
Isidre Horteu i Bertran, ardiaca major, fa procura a Benet Vadella per a plets a Roma, 29 juliol 1730 G-153 f. 21
“Vidimus” d’autèntica de relíquia de Sant Llorenç, donada a la parròquia de Sant Llorenç de la Muga, 7 agost 1730 G-153 f. 23
Altra de la Veracreu i Santa Llúcia, donades a la parròquia de Vilanova de Palafolls o Malgrat, 27 agost 1730 G-153 f. 25
Certificació de resolució del capítol de Sant Feliu de Girona sobre distribucions G-153 f. 27
Pere Roca, prevere d’Olot, pren possessió de la rectoria de Sant Feliu de Lladó, vacant per òbit de Joan Isidre Dez, 11 octubre 1730 G-153 f. 28v
Miquel Moixó, diaca de Palamós, pren possessió de la rectoria de Romanyà d’Empordà, vacant per òbit de Narcís Pujol, 12 octubre 1730 G-153 f. 30
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Vicenç de la Seu a Dimas Torrent, 2 setembre 1730; la possessió, f 35v. G-153 f. 31
Joan Fons, prevere de Barcelona, pren possessió de la rectoria de Sant Dalmai, vacant per òbit de Jeroni Camprodon, 6 novembre 1730 G-153 f. 37
Llicència papal al beneficiat de la Trinitat de les Preses, de comprar una casa per al benefici, 13 novembre 1730 G-153 f. 38
Francesc Costa, sots-diaca de Sant Miquel de Fluvià, pren possessió de la rectoria de Vila-robau, 7 gener 1731 G-153 f. 40
“Vidimus” de relíquia de Santa Perpètua donada a Josep Godori i Castellar, 19 gener 1731 G-153 f. 42
Lletres citatòries en causa de Tomàs Salamó, prevere de Palafrugell amb Isidre Gloris, resident a Roma, 26 gener 1731 G-153 f. 43
Joan Cabanyer, fiscal de la cúria, fa procura a Juan Jacinto Zelada per a plets a Roma, 28 febrer 1731; altra procura del mateix al mateix, f 52v. G-153 f. 45v
Francesc de Taverner i d’Ardena, abat de Sant Feliu de Girona, fa procura a Tomàs Puig, prevere resident a Roma, per a plets, 4 març 1731 G-153 f. 47v
El bisbe Bastero fa procura a Juan Jacinto Zelada per a plets a Roma, 10 març 1731 G-153 f. 50v
Miquel Costa, beneficiat de la Seu fa procura a Francesc Lligada, canonge de la Seu, resident a Barcelona, per fundat un personat, 13 març 1731 G-153 f. 54v



Execució de lletres papals que confereixen la infermeria del monestir de Banyoles a Antoni de Grimau, monjo, 13 març 1731 G-153 f. 56
Pere Pou de la Palanca, clergue, pren possessió del benefici de Tots sants de Sant Feliu de Girona, 28 març 1731 G-153 f. 60v
Bonaventura Vila pren possessió de la rectoria de Sords, vacant per òbit de Josep Feixat, 22 maig 1731 G-153 f. 61v
Narcís Puig pren possessió de la rectoria de la Cot, vacant per òbit de Joan Pujolar, 22 maig 1731 G-153 f. 63
Jeroni Riera, diaca de Bordils, pren possessió de la rectoria de Llabià, 23 maig 1731 G-153 f. 64
Certificació d’estatut de la col·legiata de Sant Feliu de Girona G-153 f. 65v
“Vidimus” d’autèntica de relíquia de Santa Llúcia, per a la parroquial de Figueres, 2 juny 1731 G-153 f. 66v
Execució de lletres papals que confereixen a Narcís Julià, beneficiat de Sant Feliu de Girona, el benefici de Sant Sebastià primer de Sant Joan de Mollet, 8 juny 1731; la 
possessió, f 72. G-153 f. 68

“Vidimus” d’autèntica de la Veracreu, per a la parroquial d’Aiguaviva, 8 juny 1731 G-153 f. 73v
Transcripció de partides de la consueta de la Seu, a instància de l’ardiaca major G-153 f. 75
Joan Vinyoles, prevere de Vulpellac, fa procura a Juan Jacinto Zelada per a plets a Roma, 21 juny 1731 G-153 f. 76

Trasllat de la congregació dels Dolors de Girona, de l’església de Santa Caterina de l’hospital a l’església de la Mercè, amb descripció del cerimonial, 8 juliol 1731 G-153 f. 79-83

Lletres citatòries de la cambra papal contra Joan Baptista Bassols, prevere, per deutes a agents romans, 7 agost 1731 G-153 f. 83v
Josep Ruïra, sagristà i Francesc Brunet, domer de Gariguella, fam procura a Juan Jacinto Zelada per plets a Roma, 8 agost 1731 G-153 f. 85v
“Vidimus” d’autèntica de relíquia de Sant Feliu màrtir, donada a la parroquial de Blanes, 11 agost 1731 G-153 f. 87v

Còpies de diverses partides dels llibres de la Confraria de la Mare de Déu del Camp de Garriguella, sobre rendició de comptes dels pabordes i de l’ermità G-153 f. 89-94

“Vidimus” d’autèntiques de relíquies dels sants Màxim, Coronada i Victòria, a instància dels religiosos dominics de Girona, 13 agost 1731 G-153 f. 94v
Lletres citatòries de la cambra papal contra Pere Prats, clergue, per deutes a agents romans, 14 agost 1731 G-153 f. 96
“Vidimus” d’autèntica de relíquies de sant Roc, destinades a l’església de Pineda, 17 agost 1731 G-153 f. 97v
Joan Fons pren possessió de la rectoria de Fornells, vacant per òbit de Francesc Serrat i Callís, 21 agost 1731 G-153 f. 99
Josep Llach pren possessió d’una sagristia menor de Santa Maria de Castelló, 23 agost 1731 G-153 f. 100
Marian Heras, clergue de Castelló d’Empúries, pren possessió de la rectoria de Camprodon, resignada per Josep Llach, 28 agost 1731 G-153 f. 102
El capítol de Sant Feliu de Girona suplica el bisbe que tregui de la presó dos canonges, Pau Gelabert i Jaume Galter, 1730 G-153 f. 103
Suspensió, després d’examen, de Josep Serra, rector de Porqueres, 4 novembre 1731 G-153 f. 105
Edicte imprès del bisbe sobre la predicació, 27 desembre 1731 G-153 f. 105v
Cristòfol Renart pren possessió de la doma de Pontós, 10 gener 1732 G-153 f. 106
Josep Llach pren possessió de la rectoria de Santa Pau, vacant per òbit de Joan Constans, 10 gener 1732 G-153 f. 107v
Els mercedaris de Girona nomenen jutge conservador Joan Delàs, canonge de la Seu, 10 gener 1732 G-153 f. 109
Els carmelites descalços nomenen jutge conservador Joan Delàs, dit, 12 gener 1732 G-153 f. 115
Abdó Barceló, prevere natural de Gualta, pren possessió de la doma de Sant Feliu de la Garriga, 13 gener 1732 G-153 f. 119
Pius Castellar, prevere de la Bisbal, pren possessió de la rectoria d’Hostalric, vacant per òbit de Pere Vilar, 13 gener 1732 G-153 f. 120v
Sebastià Giribert pren possessió de la rectoria de Santa Maria de Castelló, vacant per promoció de Josep Llach, 14 gener 1732 G-153 f. 121v
Els convents d’observants franciscans del bisbat de Girona elegeixen Sulpici Pontich com a jutge conservador, 4 desembre 1732 G-153 f. 123
Ponç Sureda, prevere de Campllong, pren possessió de la rectoria de Saus, vacant per òbit de Damià Perarnau, 29 gener 1732 G-153 f. 124v
Declaració de nul·litat d’actes duts a terme pel capítol de la Seu en seu vacant sense intervenció de l’ardiaca major G-153 f. 126
Francesc de Finestres i Monsalvo pren possessió d’una canongia vacant per òbit de Josep Sala i Alemany, 11 febrer 1732; la ratificació, f 131v. G-153 f. 128
“Vidimus” d’autèntica del pali o mantell de Sant Josep, donat a Josep Vilabella, canonge, 18 febrer 1732 G-153 f. 133



Salvi Coll pren possessió del benefici de Santa Maria de Greixenturri, 18 gebrer 1732 G-153 f. 134
“Vidimus” d’autèntica de relíquia de Santa Llúcia, donada a Josep Vilabella, dit, 18 febrer 1732 G-153 f. 135v
Jeroni Boix, beneficiat de Sant Feliu de Girona, fa procura a Mateu Ferravilla, per a plets a Roma, 12 març 1732 G-153 f. 136v
Joan Gironès, canonge de Sant Feliu de Girona, pren possessió del diaconil d’Ordis, 12 març 1732 G-153 f. 138v
Comissió per rebre la professió de fe de Miguel Vicente Cebrián y Agustín, bisbe electe de Coria G-153 f. 140-144
“Vidimus” d’autèntica de relíquia de la Veracreu, a favor de Joan Pont, prevere, 25 març 1732 G-153 f. 144v

Execució de lletres papals que confereixen a Sebastià Benages, ardiaca de Besalú, el benefici de Sant Andreu de la Seu, 25 març1732; la possessió, f 149. G-153 f. 146

El bisbe fa procura a Josep Padrós, canonge de la Seu, per a la visita ad limina, 27 març 1732 G-153 f. 150v
“Vidimus” d’autèntica de relíquia de Sant Joan Baptista donada a la Confraria de Sant Joan, de Sant Esteve d’Olot, 30 març 1732 G-153 f. 153
Miquel Bacó, canonge de la Seu, pren possessió del benefici de Sant Miquel de la Seu, 5 abril 1732 G-153 f. 154v
Lletres citatòries de la cambra papal a Francesc Borrell, per deute a expedicioners, 28 abril 1732 G-153 f. 155v
“Vidimus” de lletres papals que confereixen una pabordia de Sant Feliu de Girona a Josep Font i Llobregat, clergue, 1710 G-153 f. 157v
Pere Joan Carreras, clergue de Vilallonga, pren possessió de la rectoria de Palau Sardiaca, vacant per òbit de Pere Sicars, 8 maig 1732 G-153 f. 160v
Francesc Ignasi Amigant i de Farners pren possessió del benefici de Santa Anastàsia de la Seu, 13 maig 1732 G-153 f. 162
Comissió per rebre el jurament i professió de fe de Francesc de Rius, monjo dispeser de Sant Cugat, abat electe de Sant Pau del Camp, 14 maig 1732 G-153 f. 163v
Llicència de transferir el convent de caputxins dins dels murs de la ciutat de Girona, 11 juny 1732 G-153 f. 168
Citació de la Rota a Feliu Romaní, clergue de Blanes, 8 juliol 1732 G-153 f. 169v
Jurament de Joan d’Oriola i Guanter, clergue, coadjutor del priorat de Santa Maria de Besalú, 8 juliol 1732 G-153 f. 173
Execució de lletres papals que confereixen a Miquel Simon el benefici de Sant Pere d’Ordis, 18 juliol 1732; la possessió, f 178. G-153 f. 174v
“Vidimus” d’autèntica de la Veracreu, donada a Narcís Presas, domer de Maçanet de la Selva, s.d. G-153 f. 179v
Benet Batlle i Riusec pren possessió de la rectoria de Sant Dalmai, vacant per òbit de Cristòfol Duran, 29 juliol 1732 G-153 f. 181
Prim Serra, prevere de Besalú, pren possessió de la rectoria de Reminyó, vacant per òbit de Josep Bernat, 31 juliol 1732 G-153 f. 182v
Salvador Feixat pren possessió de la rectoria de Granollers de Rocacorba, vacant per promoció de Benet Batlle i Riusec, 1 agost 1732 G-153 f. 184
La comunitat de beneficiats de la Seu suplica el capítol per poder posar els cadàvers dels seus difunts en cert túmol durant les exèquies G-153 f. 185
Commutació de certes disposicions de la causapia fundada per Pere Subiràs, prevere a Olot, 12 setembre 1732 G-153 f. 187v-192
Testimoni d’haver Marian Heras, rector de Camprodon, renunciat la col·lació del benefici de Sant Francesc de la seva església, 8 octubre 1732 G-153 f. 192
Marian Heras, dit, pren possessió del benefici de Sant Francesc de Camprodon, 10 octubre 1732 G-153 f. 193
Presentació de lletres papals que confereixen a Josep Oliva, prevere, el benefici de Peratallada vacant per òbit de Joan Alsina, 11 octubre 1732 G-153 f. 194v
Lletra del nunci al bisbe, que ordena que tots els eclesiàstics paguin el cadastre, 15 desembre 1732 G-153 f. 198v
“Vidimus” d’autèntica de relíquies de Sant Llorenç, destinades a la parròquia de Gaserans, 5 novembre 1732 G-153 f. 199
“Vidimus” d’autèntica de relíquies de Sant Esteve donades a la parròquia de Riudellots de la Selva, 5 novembre 1733(sic) G-153 f. 200
Apertura del testament de Fèlix Torrent, prevere de Pineda, 24 novembre 1732 G-153 f. 202-213
Execució de lletres papals que confereixen la infermeria del monestir de Banyoles a Francesc de Ramon i de Magarola, monjo, 10 desembre 1732 G-153 f. 214v
El bisbe sotsdelega els vicaris generals per procedir a la reducció de misses i aniversaris, 3 gener 1733 G-153 f. 219
Feliu Guinart pren possessió del benefici de les Onze Mil verges de Figueres, 21 gener 1733 G-153 f. 220v
Edicte imprès del bisbe sobre la pràctica d’exercicis espirituals per part del clergat, 2 febrer 1733 G-153 f. 221v
Joan Granell, diaca de Lloret, pren possessió de la rectoria de Vilert, vacant per òbit de Pere Sayol, 12 febrer 1733 G-153 f. 222
Miquel Comelles, prevere d’Avinyonet, pren possessió de la rectoria de Jafre, vacant per òbit de Rafael Graciós, 13 febrer 1733 G-153 f. 223v



“Vidimus” de relíquies dels sants Fortunat, Pelegrina, Fèlix de Cantalici, Ceciliana i Columba, donades al convent de caputxins de Figueres, 20 febrer 1733 G-153 f. 225

Francesc Visern, prevere de Sant Llorenç de la Muga, pren possessió de la rectoria dels Horts, 25 febrer 1733 G-153 f. 226v
Suspensió després d’examen, de Narcís Coderch, rector de Camallera, 26 febrer 1733 G-153 f. 228
“Vidimus” d’autèntiques de relíquies de la Veracreu i Sant Bonifaci, donades a Joan Feixas, prevere natural de Vilobí, i resident a Viena d’Austria, a aquesta parròquia, 4 
març 1733; a continuació s’autentica una relíquia de Sant Lluc, també per a Vilobí. G-153 f. 229

Convocatòria del concili provincial, 17 març 1733 G-153 f. 233-236
Ponç Batlle, clergue, pren possessió del benefici dels sants Pere i Bartomeu de Juïgues, parròquia de Vilamarí, 18 maig 1733 G-153 f. 237
Execució de lletres papals que confereixen a Josep Ros i Huguet el benefici de Santa Magdalena de Fellines, 3 juliol 1733; la possessió, f 242v. G-153 f. 238v
Lletres del nunci sobre el pagament del cadastre, provinent “del derecho de conquista por causa de rebellión”, 9 juliol 1733 G-153 f. 244
Francesc Lliurella i Castellar, natural d’Argelaguer, pren possessió de la doma de Llorà, 14 juliol 1733 G-153 f. 245

Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Miquel del Mercadal a Pere Pou de la Palanca, clergue d’Hostalric, 5 agost 1733; la possessió, f 251v. G-153 f. 246v

Testimonials de relíquies dels sants Antoni de Pàdua i Vicenç màrtir, donades a la parròquia de Vilamalla, 19 agost 1733 G-153 f. 253
Disposicions per a la celebració de misses a Sant Pere de Figueres, 8 octubre 1733; a continuació s’autoritzà amb indult papal els beneficiats a tenir un mes de vacances, 
guanyant distribucions. G-153 f. 154

Petició a la congregació del Concili, per autoritzar a Josep Clavell, beneficiat dels Dolors d’Arenys de Mar, a vendre una terra, 7 agost 1733 G-153 f. 259
Llicència als beneficiats de Sant Lluc d’enterrar-se en aquesta església, 14 novembre 1733 G-153  260-267 i 278
Josep Bendrich, clergue de Lloret, pren possessió del benefici de Santa Maria del claustre de la Seu fundat per Bernat Pont, 11 desembre 1733 G-153 f. 267

Narcís Nadal i Francesc Lagrifa, notaris de la cúria testimonien de processos criminals contra canonges de la Seu guardats a la cúria, on consta que el bisbe tingué adjunts G-153 f. 268v

“Vidimus” d’autèntica de relíquies dels màrtirs Urbà i Grata, donades a Narcís Lloret, canonge de Vilabertran, 4 novembre 1733 G-153 f. 270v
El bisbe defineix els comptes de l’almoina del vestuari de la Seu, per import de 1.951 lliures, a favor del capítol de Sant Feliu de Girona, 19 febrer 1734 G-153 f. 271v-273
Ignasi Conill, prevere d’Olot, pren possessió de la rectoria de les Encies, vacant per òbit de Felicià Simon i Arbat, 24 febrer 1734 G-153 f. 274
Josep Obradors i Comas, clergue de Vic, pren possessió de la rectoria de Martorell, vacant per òbit de Salvi Teixidor, 24 febrer 1734 G-153 f. 275v
Joan Dou, prevere de Sant Esteve de Bas, pren possessió de la sagristia de Sant Feliu de Boada, vacant per òbit de Joan Mascort, 2 març 1734 G-153 f. 277
El bisbe consenteix que els beneficiats de la Seu es puguin enterrar a Sant Lluc, 2 març 1734 G-153 f. 278v
Notificació de disposició del concili provincial sobre la forma de lluïr censals dels personats G-153 f. 280
Publicació de la resignació feta per Antoni Lavall, de la pabordia del Roure a favor d’Ignasi Sans, 14 març 1734 G-153 f. 281
Testimonial de relíquia de Sant Bartomeu destinada a la parròquia de Bordils, 22 març 1734; a continuació, semblant, d’una altra de Sant Esteve destinada a la mateixa 
església. G-153 f. 281v

Testimonial de relíquia de Santa Llúcia, destinada a la Confraria de la Santa de Sant Feliu de Guíxols, 3 març 1734 G-153 f. 284
Llicència del nunci concedida a Joan Coderch i Rifà, clergue d’Arenys de Mar, de desmembrar 300 lliures d’un personat de 800 que obté, per dotar dues germanes seves, 
15 maig 1734 G-153 f. 285

El bisbe assigna als dos canonges arxivers de Sant Feliu de Girona, un sou de 70 lliures anuals, 27 maig 1724 G-153 f. 287
“Vidimus” d’autèntica de la Veracreu donada a Francesc Balaguer, clergue, 14 agost 1734 G-153 f. 289v
Francesc Pinell, clergue de Barcelona, pren possessió de la rectoria de Cartellà, 30 setembre 1733! G-153 f. 290v
Josep de Ciurana pren possessió del benefici de Sant Vicenç de la Seu, 5 octubre 1734 G-153 f. 292
Miquel Colomer, rector de Garrigàs, fa procura a Mateu Ferravila per a plets a Roma, 13 octubre 1734 G-153 f. 293v
“Vidimus” d’autèntica de relíquies dels màrtirs Pacífic, Dilecte i Veneranda, de la parròquia d’Arenys de Munt, 3 novembre 1734 G-153 f. 296



Execució de lletres papals que confereixen a Joan Baptista Macip, prevere de Tortosa, el benefici de Sant Vicenç de la Seu dit dels manats, 9 novembre 1734 G-153 f. 297

Josep Badosa, clergue de Sant Salvador de Bianya, pren possessió de la rectoria de Rocacorba, 18 novembre 1734 G-153 f. 302
Pere Joan Martí pren possessió de la rectoria de Pujals dels Pagesos, 22 novembre 1734 G-153 f. 303
“Vidimus” d’autèntica de relíquies de Sant Isidre, donades a l’església de Fornells G-153 f. 304v
Salvador Galí pren possessió de la rectoria de Biure, 27 desembre 1734 G-153 f. 306
Francesc Macip pren possessió del benefici de Sant Vicenç de Sant Feliu de Girona, 15 desembre 1734 G-153 f. 307v
Tomàs Puig pren possessió del benefici dels Quatre Evangelistes de la Seu, 20 agost 1733! G-153 f. 309
El bisbe concedeix que un personat fundat per Pere Joan Ros, canonge de Sant Feliu de Girona, el pugui tenir com a pius llegat el seu neboder d’onze anys, Magí Jolonch, 
no tonsurat, en qualitat de pius llegat, 27 abril 1732 G-153 f. 310

El bisbe nomena notari Narcís Clavillart, diaca, 18 juliol 1732 G-153 f. 312
Execució de lletres papals que confereixen a Jeroni Boix la doma simple de Sant Daniel, 9 agost 1732 G-153 f. 315v
Josep Ferrussola, comissionat del vicari general, beneeix la capella de Santa Maria, situada dins la casa del sagristà major de la Seu, 2 agost 1732 G-153 f. 320
Dispensa a favor de Josep Daunis, clergue que coixeja del peu dret, 20 octubre 1732 G-153 f. 320v
Presentació al capítol de Sant Feliu de Girona de lletres que confereixen a Francesc Fàbrega, canonge, la celebració d’una missa diària dotada pel seu oncle, Pere Fàbrega, 
amb renda de 146 lliures, 24 novembre 1732 G-153 f. 322v

El bisbe comissiona Quirze Molar i Josep Anglada per explorar la voluntat d’Antònia de Regàs i Cella, i Josepa de Vallgornera i de Llunés, que desitgen professar a Sant 
Bartomeu de Bell-lloc, de Peralada, 25 novembre 1732, amb l’execució de la comissió. G-153 f. 328

Dispensa a favor de Josep Ballada, clergue mancat de vista a l’”ull del Canon”, 18 febrer 1732 G-153 f. 332
Execució de lletres papals que confereixen a Feliu Guinart el benefici de Santa Maria dels Àngels de Figueres, 18 març 1733 G-153 f. 334
El bisbe nomena notari Bernardí Soler, escrivà de la cúria eclesiàstica, 9 desembre 1733 G-153 f. 337v
“Vidimus” de relíquies dels màrtirs Ireneu i Màxim, a instància de Joan Geli, sagristà de Gualta, 6 desembre 1733 G-153 f. 340
El bisbe nomena visitadors Josep Ferrussola, rector de Sant Esteve de Llémena i Quirze Molar, rector de Figueres, 12 gener 1734 G-153 f. 341
“Vidimus” de relíquies dels sants Modestinus, Servat, Grata i Coronada, per a la parroquial de Llers, 24 novembre 1734 G-153 f. 342v
“Vidimus” de relíquia de Sant Isidre destinada a la parròquia de Fornells, 26 desembre 1734 G-154 f. 1
Altra de relíquia de Santa Cecília per a la parròquia de Terrades, 26 desembre 1734; de Veracreu per a la mateixa parròquia, f 13v. G-154 f. 2v
Josep Galí pren possessió del benefici de Sant Esteve de la Seu, 19 gener 1735 G-154 f. 3v
Edicte imprès del bisbe sobre predicació, 18 gener 1735 G-154 f. 5
Joan Moy pren possessió de la rectoria de Vilamacolum, 25 febrer 1735 G-154 f. 7
Pere Ribas, prevere de Riudarenes, pren possessió de la sagristia de Vilanant, 2 març 1735 G-154 f. 8
Jeroni Barrot, diaca de Lladó, pren possessió de la rectoria de Romanyà d’Empordà, 8 març 1735 G-154 f. 9v
Jacint Cases i Vilar, prevere de Celrà, fa procura a Carles Luti per a plets a Roma, 12 març 1735 G-154 f. 11
Joan Llach, clergue de Banyoles, pren possessió del benefici dels sants Pere i Pau de la Seu, 10 maig 1735 G-154 f. 14v
Llicència d’oratori domèstic a favor d’Andrés Bonito Pignatelli, veí de Girona, situat a la seva casa del carrer dels Ciutadans, 13 maig 1735 G-154 f. 16
Josep Ribes pren possessió de la rectoria de Fellines, 27 maig 1735 G-154 f. 18
Francesc Batlle, prevere de Parets, pren possessió de la sagristia de Sant Llorenç de la Muga, vacant per òbit de Josep Serra, 2 juny 1735 G-154 f. 19v
Narcís Cabanyes, clergue de Girona, fa procura a Felip Antoni Monaldini per a plets a Roma, 6juny 1735 G-154 f. 24
Pedro Meruéndano Losada, clergue d’Astorga, pren possessió del priorat de l’Om de Meserac, 17 juny 1735 G-154 f. 23
Jaume Pladevall, clergue de Vic, pren possessió del benefici de Sant Andreu de la Seu, 17 juny 1735 G-154 f. 25v
Antoni Quintana, canonge de la Seu, pren possessió del benefici de Sant Miquel primer de la Seu, 22 juny 1735 G-154 f. 27



Apel·lació del capítol de la Seu en causa que té amb el bisbe a la Congregació del Concili, 30 juny 1735; altra apel·lació similar, f 33. G-154 f. 28v
Requisitòria del fiscal de la cúria a l’abat d’Amer sobre l’ús de pontificals, 22 juliol 1735 G-154 f. 37
Martí Ferrer pren possessió del benefici de Sant Macari de Llançà, 26 juliol 1735 G-154 f. 39
Salvi Gou pren possessió d’una sagristia menor de Santa Maria de Castelló, 28 juliol 1735 G-154 f. 40
Jaume Dorca pren possessió de la rectoria de Rocabruna, 1 agost 1735 G-154 f. 42v
Miquel Valentí pren possessió del benefici de Santa Anna de Peratallada, 10 agost 1735 G-154 f. 44
“Vidimus” de relíquies dels sants Pius i Clara, per a l’església del Collell, 31 agost 1735 G-154 f. 45
Josep Pagès i Rossell, prevere d’Arenys de Mar, pren possessió de la rectoria de Sarrià, 20 setembre 1735 G-154 f. 46v
Dispensa a favor de Francesc Felip, escolar de Girona, fill de prevere i soltera o casada, 26 setembre 1735 G-154 f. 48
Testimoni donat per Domènec Asols a instància del fiscal, de que a la catedral sempre es canta l’oració A cunctis, 5 octubre 1735 G-154 f. 50v
Isidre Horteu i Bertran, ardiaca major, fa procura a Francesc Barrull per a plets a Roma, 9 octubre 1735 G-154 f. 51v
El bisbe fa procura al mateix, també per a plets, 10 octubre 1735 G-154 f. 53v
“Vidimus” de relíquia de la subucula de la Verge Maria, per a la parroquial de Terrades, 10 novembre 1735 G-154 f. 56
Testimonial del matrimoni contret entre Domènec de Duran i Moxiga i Esperança de Bastero i Vilana, 3 desembre 1735 G-154 f. 57 i 60
Edicte imprès del bisbe com a jutge del Breu que reitera la prohibició donada als eclesiàstics de portar armes, 15 desembre 1735 G-154 f. 59
El vicari general comissiona per a la vestició d’un monjo (acte no transcrit). G-154 f. 60
Exploració de voluntat de Maria Teresa Andreu, per professar a Santa Clara de Castelló, 28 desembre 1735 G-154 f. 64
Benet Santaló pren possessió del benefici de Sant Rafael de Sant Vicenç de Besalú, 30 desembre 1735 G-154 f. 64v

Execució de lletres papals que confereixen a Salvador Romeu, clergue, el benefici de Sant Vicenç de les Olives (Garrigoles), 1 gener 1736; la possessió, f 71 G-154 f. 66

Execució de lletres papals que confereixen a Bernardo de Urtusáustegui, l’abadia de Sant Pere de Galligants, 14 gener 1736; la professió de fe, f 76-83. G-154 f. 72v
Josep Corselles, clergue d’Olot, pren possessió del benefici de sant Miquel de Riudellots de la Selva, 8 gener 1736 G-154 f. 84
Certificació de partides de llibres sobre els beneficis de la Seu, a instància de Joan Llach, clergue resident a Roma G-154 f. 85
Professió de fe de Francesc de Copons, abat de Camprodon, 6 març 1736; la col·lació de l’abadia, f 106v. G-154 f. 87
Professió de fe de Josep Gallart i Pastor, abat de Breda, 7 març 1736 G-154 f. 93
Professió de fe d’Antoni d’Ametller i Montaner, abat de Sant Pere de Besalú, 7 març 1736 G-154 f. 98
Jeroni Talavera pren possessió d’un personat fundat per Jaume Medinyà, clergue, 3 abril 1736 G-154 f. 108v
Dispensa papal a Joan Pons, monjo de Santa Maria de Cervià, de celebrar missa votiva a causa de debilitat de la vista, 5 abril 1736 G-154 f. 110
Llicència a la col·legiata de Sant Feliu de prendre a cens 50 escuts per satisfer un plet sobre pabordies, 6 abril 1736 G-154 f. 112
Narcís Martí, clergue de Parlavà, pren possessió del benefici de la Santa Creu de Sant Feliu de Girona, 19 abril 1736 G-154 f. 114
Antoni Corominola pren possessió d’un personat fundat per Joan Corriol, 26 abril 1736 G-154 f. 115v
Francesc Veray, canonge de la Seu, pren possessió del benefici dels sants Bartomeu i Nicolau de la Seu, 16 maig 1736 G-154 f. 117
Execució de lletres papals que confereixen a Francesc Veray, canonge de la Seu, l’anterior benefici i el de Santa Maria Antiga de Celrà, 16 maig 1736; la possessió del 
benefici de Celrà, f 125. G-154 f. 119

Josep Daunis pren possessió de la rectoria de Viladamí, vacant per òbit de Salvador Gros, 17 maig 1736 G-154 f. 126
Felip Benici Alenyà pren possessió de la rectoria de Llofriu, 26 maig 1736 G-154 f. 127v
Josep Cantagalli, cavaller de Jerusalem veí de Girona, dona una part del pal·li de Sant Josep a Francesc de Poli, 15 juny 1736 G-154 f. 129-130
Jaume Silvestre pren possessió d’una doma simple de Castelló, 28 juny 1736 G-154 f. 130v
Joan Benet Artz, prevere de Florència, fa professió de fe per esdevenir notari apostòlic, 14 juliol 1736 G-154 f. 132



Jeroni Porquet pren possessió del benefici de l’Om de Meserac, 27 juliol 1736 G-154 f. 136
El bisbe defineix a la col·legiata de Sant Feliu de Girona els comptes de l’administració de l’almoina del Vestuari, 4 octubre 1736 G-154 f. 137
Comissió per explorar la voluntat de Caterina Ferrer, novícia de Santa Clara de Castelló, 28 octubre 1736 G-154 f. 139
“Vidimus” de relíquia de Sant Llorenç, donada a Sant Llorenç de la Muga, 10 novembre 1736 G-154 f. 140

Lletres d’Antoni d’Ametller i Montaner, abat de Besalú, per donar possessió de la doma de Batet, vacant per òbit de Fèlix Prat, a Pau Serrat i Mariner, 13 novembre 1736 G-154 f. 141-168

“Vidimus” d’autèntica de relíquies dels sants Feliu i Pius, donades a D. Miquel Lligada i Regàs, i per aquest, als Caputxins de Calella, 1desembre 1736 G-154 f. 168v
Miquel Requesens pren possessió de la rectoria d’Ausinyà, que té unida la del Mor, vacant per òbit de Francesc Blanch, 31 maig 1736 G-154 f. 169v

El bisbe defineix els comptes de l’administració del Vestuari a la col·legiata de Sant Feliu de Girona, 4 març 1737; altres definicions de la mateixa almoina, f 245, 253v, 292. G-154 f. 172

Elecció de priora del monestir de Bell-lloc de Peralada, a favor de Marianna de Sala, 16 març 1737 G-154 f. 173v
Joan Corriol, clergue de Vic, pren possessió del diaconil o mongia de Sant Privat de Bas, 24 abril 1737 G-154 f. 175
“Vidimus” de relíquies dels sants Gaietà i Andreu Avel·lí donades a Don Manuel de Herrera, 13 juny 1737 G-154 f. 176
Altre de relíquies dels sants Joan Baptista, Francesc Xavier i Celestina màrtir donades a Manuel de Herrera, 13 juny 1737 G-154 f. 177
Altre de relíquies dels sants Venerand i Modesta, donades a la parroquial de Maià, 27 juliol 1737 G-154 f. 178v
“Vidimus” de decret de la Penitenciaría a favor de Francesc Roer, franciscà que havia escapat del convent i viscut com a secular durant set anys, el qual és absolt de 
censures, 19 setembre 1737 G-154 f. 180

Ratificació i pròrroga de pensió de 171 ducats d’or de la cambra imposada a la mitra de Girona a favor de l’hospital de la corona d’Aragó de Madrid, per 14 anys, 8 octubre 
1737; a continuació es prorroga la pensió de 566 ducats a favor de la universitat de Cervera. G-154 f. 181

El bisbe nomena notari Francesc Befaràs, natural de Sant Celoni, 8 desembre 1737 G-154 f. 185
Documents impresos d’execució del concordat G-154 f. 189-195
Presentació de lletres de la congregació de Ritus a favor de la Confraria del Santíssim de la parroquial de la Bisbal, 5 gener 1738 G-154 f. 201
“Vidimus” de butlla del papa Alexandre III a favor del monestir de Sant Feliu de Cadins, 25 maig 1169 G-154 f. 202
Josep Pellisser pren possessió de la rectoria de la Barroca, 18 març 1738 G-154 f. 204
Josep Pallés pren possessió de la rectoria de Solius, vacant per òbit de Narcís Palahí, 25 març 1738 G-154 f. 205v
Jurament de fidelitat de Narcís de Queralt, electe bisbe d’Avila, 27 març 1738 G-154 f. 207-209
Josep Bech pren possessió de la rectoria de Saldet, vacant per òbit de Jaume Sureda, 2 abril 1738 G-154 f. 209v
Joan Marimon pren possessió de la capellania curada de Sant Feliu de Girona, vacant per òbit de Francesc Bernich, 5 abril 1738 G-154 f. 210v
Cebrià Nadal pren possessió de la rectoria de Pedret, vacant per òbit de Francesc Sala i Salgas, 9 abril 1738 G-154 f. 212v
Execució de lletres papals que confereixen a Pere Dalmau el benefici diaconil de Sant Feliu de Girona, 15 abril 1738 G-154 f. 214
Pere Boix, provincial dels franciscans, nomena jutge conservador Sulpici Pontich, 5 abril 1738 G-154 f. 219
“Vidimus” de relíquia de Sant Francesc Xavier donada a la parròquia d’Olot, 18 abril 1738 G-154 f. 226
Súplica de la comunitat de preveres de Castelló d’Empúries, que l’organista precedeixi en l’admissió altres possibles candidats, 1 maig 1738; a continuació es suplica que 
alguns beneficiats ancians puguin permutar certs beneficis amb altres més capaços de fer certes servituts, f 223. G-154 f. 221

Joan Bosch pren possessió de la rectoria de Sant Jordi Desvalls, vacant per promoció de Tomàs Verdaguer al priorat de Lladó, 21 maig 1738 G-154 f. 223v
“Vidimus” de relíquies de Santa Margarida, donades al monestir de Cadins, 27 maig 1738 G-154 f. 225
Pere Malaviala pren possessió de la rectoria de Palol d’Onyar, vacant per òbit d’Antoni Oliver, 29 maig 1738 G-154 f. 226
Miquel Martinell pren possessió de la sagristia d’Orfes, vacant per òbit de Miquel Tronja, 1 juny 1738 G-154 f. 227v
Erecció de la Confraria de la caritat de germanes de Sant Vicenç de Paul a Arbúcies, amb reglament, 3 juny 1738 G-154 f. 228v- 231
Jeroni Mirambell, clergue resident a Roma, pren possessió del benefici de Sant Jaume tercer de la Seu, 16 juny 1738 G-154 f. 232



Execució de lletres papals que confereixen la infermeria del monestir de Breda a Antoni de Graells i Anglasell, 9 juliol 1738 G-154 f. 233
Convocatòria del concili provincial G-154 f. 239-242
Genís Pagès, clergue, pren possessió del benefici de Sant Joan de l’Horta, d’Ullastret, 22 juliol 1738 G-154 f. 242v
El bisbe sotsdelega Francesc de Bastero i Vilana per reduir misses i aniversaris, 31 juliol 1738 G-154 f. 244
Francesc Saragossa pren possessió del benefici de Santa Margarida de la Seu, 26 agost 1738 G-154 f. 245v
Anastasi Forment pren possessió del sots-diaconil de Sant Feliu de Girona, 26 agost 1738 G-154 f. 247
Execució de lletres papals que confereixen a Ignasi Conill la doma simple de Bellcaire, 3 setembre 1738; la possessió, f 252v. G-154 f. 248
Donació de relíquies de Sant Honorat als prohoms de la Confraria dels forners i flequers de Barcelona, 12 setembre 1738 G-154 f. 255
Esteve Rossell i Pagès pren possessió de la doma del Pi de Llagostera, vacant per òbit d’Antoni Bou, 27 setembre 1738 G-154 f. 256
Narcís Güell pren possessió de la rectoria de Sarrià, vacant per promoció de Josep (sic) Rossell i Pagès, 28 setembre 1738 G-154 f. 257v
Francesc Sibecas pren possessió de la doma d’Espolla, vacant per òbit de Miquel Vingut, 30 setembre 1738 G-154 f. 258v
Josep Aloy pren possessió de la doma de Peralada, vacant per promoció de Francesc Sibecas, 3 octubre 1738 G-154 f. 260
El bisbe nomena notari apostòlic Francesc Roca i Codina, d’Olot, 24 octubre 1738 G-154 f. 261

Execució de lletres papals que confereixen a Narcís d’Amat i de Junyent el deganat de la Seu, vacant per promoció de Miquel Goncer a l’escolastria de Lleida G-154 f. 264

Comissió per a l’exploració de voluntat de Maria i Francesca de Pastors, novícies de Bell-lloc de Peralada, 20 desembre 1738 G-154 f. 267
Certificació de que l’únic notari habilitat per rebre fundacions de personats és el regent de la cúria G-154 f. 268
Certificació de que el benefici de Sant Pere Màrtir de Camprodon és a disposició del bisbe G-154 f. 268v
Joan Fina pren possessió del benefici de Santa Margarida primer de Rupià, 16 gener 1739 G-154 f. 269v
Certificació de nomenaments a la sagristia de Batet des de 1576 G-154 f. 270v
A súplica dels regidors de Blanes, el bisbe aprova la reglamentació de l’auditoria de comptes de l’hospital de la vila, 26 gener 1739 G-154 f. 272v-277

“Vidimus” de reliquies del mantell de Sant Francesc d’Assís, del de Sant Fidel de Sigmaringa i de Serafí d’Ascoli, donades als caputxins d’Olot, 4 febrer 1739 G-154 f. 278

José de Haz pren possessió del benefici de la Mare de Déu de Gràcia de Sant Feliu de Girona, 19 febrer 1739 G-154 f. 279
Francesc Balaguer pren possessió de la rectoria de Maçanet de Cabrenys, vacant per òbit de Jacint Garí, 4 març 1739 G-154 f. 280
Antoni Calafell, prevere de Barcelona, pren possessió de la doma de Cassà de la Selva, vacant per òbit de Jaume Castellar, 8 març 1739 G-154 f. 281
Miquel Oliver pren possessió de la rectoria de Bescanó, vacant per òbit d’¡Antoni Mascort, 10 març 1739 G-154 f. 282
Bartomeu Puig pren possessió de la rectoria de Sant Esteve de Guialbes (acte no transcrit) G-154 f. 283v
Francesc Moliner pren possessió de la sagristia de Garriguella, vacant per òbit de Josep Ruira, 6 abril 1739 G-154 f. 283v
Jacint Ros pren possessió del benefici de Santa Margarida de la Seu, 8 abril 1739 G-154 f. 285
Bonaventura Passapera pren possessió de la rectoria de Santa Maria de Camós, vacant per promoció de Francesc Balaguer, 10 abril 1739 G-154 f. 286v
Francesc Saragossa pren possessió del benefici de Sant Jaume de la Seu, 12 maig 1739 G-154 f. 287v
Antoni Sais pren possessió de la rectoria d’Albons, vacant per òbit de Josep Vila, 26 juny 1739 G-154 f. 289
Francesc Pinell pren possessió de la sagristia de Caldes de Malavella, vacant per promoció d’Amador Solés, 4 juliol 1739 G-154 f. 290
Felip Planell pren possessió del benefici de Sant Esteve de Rupià G-154 f. 293
Joan Mir pren possessió de la rectoria de Cartellà, vacant per promoció de Francesc Pinell, 6 juliol 1739 G-154 f. 294v
Amador Soler, prevere de Barcelona, pren possessió de la rectoria de Lloret, vacant per òbit de Jaume Nicolau, 10 juliol 1739 G-154 f. 295v
“Vidimus” d’autèntica de de relíquies dels màrtirs Celestí i Prudència donades a Josep Parent, religiós mínim, 11 juliol 1739 G-154 f. 297
Altre de relíquies dels màrtirs Exuperanci i Adaucte, donades a Antoni Macedo, trinitari descalç, 11 juliol 1739 G-154 f. 298



Procés de provisió per oposició de la penitenciaría de la Seu, vacant per òbit de Marian Cortès, a favor de Felip Campa, 22 abril 1739 G-154 f. 299-311
Ordre del rei de que cap clergue passi a Roma sense ser examinat de llatí, 1 agost 1739 G-154 f. 313
Extinció de personat fundat per Ameri Costa, i aplicació a la dot d’Antònia Rovira, 13 agost 1739 G-154 f. 315
Jeroni Mirambell, clergue resident a Roma, pren possessió del benefici de Santa Caterina de la Seu, 24 agost 1739 G-154 f. 316v
“Vidimus” d’autèntica de relíquies de Santa Amanda, presentades per Pau Basart, rector de Calella G-154 f. 318
Miquel Vinyes pren possessió de la doma de Palau-saverdera, vacant per òbit de Marc Pasqual, 9 setembre 1739 G-154 f. 318v
Josep Plana pren possessió de la doma de Palafrugell, vacant per òbit de Josep Prats, 14 setembre 1739 G-154 f. 320
Francesc Pagès pren possessió de la rectoria de Mollet de Peralada, 4 setembre 1739 G-154 f. 321
Salvador Pujals pren possessió de la rectoria de Sant Esteve de Guialbes, vacant per promoció de Bartomeu Puig, 17 setembre 1739 G-154 f. 322v
Joan Banyeres pren possessió de la doma de Santa Coloma de Farners, 18 setembre 1739 G-154 f. 323v
Josep de Bastero i Vilana, degà de la Seu, pren possessió de la cabiscolia de Santa Maria de Castelló, 23 setembre 1739; el procés de col·lació, f 435v; nova acta de 
possessió, f 348v. G-154 f. 324v

“Vidimus” de relíquies de les santes Magdalena i Anna, donades a Salvi Coll, beneficiat de la Seu, 26 setembre 1739 G-154 f. 330
Josep Ferrera pren possessió de la rectoria de Marenyà, 28 setembre 1739 G-154 f. 331
Bartomeu Puig pren possessió de la rectoria de sant Miquel de Pera, vacant per òbit de Cosme Vila, 1 octubre 1739 G-154 f. 332v
Joan Gres pren possessió de la rectoria de Riudellots de la Creu, vacant per promoció de Josep Plana, 2 octubre 1739 G-154 f. 333v

Llorenç Devall pren possessió de la capellania curada de Sant Feliu de Girona, vacant per promoció de Joan Marimon a la doma de Figueres, 5 octubre 1739 G-154 f. 334v

Francesc Balaguer pren possessió de la doma de Cassà de la Selva, vacant per promoció d’Antoni Calafell a Arenys de Munt, 6 octubre 1739 G-154 f. 336v
Guerau Mestres pren possessió del benefici de Sant Jaume de la Seu, 17 octubre 1739 G-154 f. 338
Professió de fe de Josep de Gayolà, antic abat de Sant Pere de Rodes, traslladat a Breda, 25 octubre 1739 G-154 f. 339
Execució de lletres papals que confereixen a Jaume Gener la rectoria de Sant Mori, 30 octubre 1739; la possessió f 347v. G-154 f. 343v
Execució de lletres papals que confereixen a Jaume Martí el diaconil de Sant Joan de Mollet, 8 novembre 1739; la possessió, f 354. G-154 f. 350
Salvador Lliurella pren possessió de la rectoria de Vilacolum, vacant per òbit de Pau Martorell, 11 novembre 1739 G-154 f. 355
Lletres citatòries contra els rectors de Santa Coloma de Farners, per observar exempcions del monestir de Sant Salvi de Cladells G-154 f. 356v
Pere Rovira pren possessió de la rectoria de Capellada i Fares, vacant per promoció de Bartomeu Cormina a Usall, 23 novembre 1739 G-154 f. 359v
Joan Cortada pren possessió de la rectoria de les Escaules i Boadella, vacant per promoció de Valentí Porrà a Maçanet de Cabrenys, 3 desembre 1739 G-154 f. 360v
Valentí Porrà pren possessió de la rectoria de Maçanet de Cabrenys, vacant per promoció de Francesc Balaguer, 7 desembre 1739 G-154 f. 362
Llicència d’oratori domèstic a favor d’Antoni d’Albertí, prevere de Girona, 12 desembre 1739 G-154 f. 363

“Vidimus” d’autèntica de relíquies de la Veracreu, la subucula de la Mare de Déu, el pal·li de sant Josep, els ossos de Sant Joaquim, Santa Anna, Sant Zacarias, els sants 
Pere, Pau, Bartomeu, Joan Baptista, Llorenç i molts altres, lliurades a Salvi Coll, prevere, beneficiat de la Seu, algunes de les quals són lliurades a Estanyol

G-154 f. 365

Joan Baptista Gloris i Ferrés pren possessió de la doma simple de Madremanya, 24 gener 1740 G-155 f. 1
Salvador Romeu pren possessió del benefici de Sant Llambert de Lladó, 31 gener 1740 G-155 f. 2
Relació dels beneficis de la diòcesi que no passen de 24 ducats d’or de cambra de rendes, demanada pel nunci, 24 maig 1738 G-155 f. 4-15
Martí Pagès pren possessió de la doma de Palafrugell, vacant per òbit de Josep Prats, 29 febrer 1740 G-155 f. 16
Pau Martí pren possessió de la sagristia de Valveralla, vacant per promoció de Martí Pagès, 20 febrer 1740 G-155 f. 17
Nicolau Ametller pren possessió de la rectoria de Sant Feliu de la Garriga, vacant per promoció de Pau Martí, 3 març 1740 G-155 f. 18v
Pere Pueyo, clergue de Biel (Pamplona), resident a Roma, pren possessió del benefici de Santa Maria de Rombau, de Sant Vicenç de Besalú, 6 març 1740 G-155 f. 20
Josep Obradors pren possessió de la rectoria de Sant Pere de Riu, vacant per òbit de Francesc Collell, 9 març 1740 G-155 f. 21v



Joan Cisterna pren possessió de la rectoria de Martorell, vacant per promoció de Josep Obradors, 10 març 1740 G-155 f. 23
Elecció de Manuela de Montegazo i Barutell com a priora de Bell-lloc de Peralada, 18 març 1740 G-155 f. 14v
Cristòfol Tomàs pren possessió de la rectoria de Navata, vacant per òbit de Feliu Gallart, 21 març 1740 G-155 f. 26
Francesc Feixas pren possessio de la doma de Llançà, vacant per òbit de Joan Milsocos, 22 març 1740 G-155 f. 27v
Pau Rosa pren possessió de la rectoria de Garrigoles, vacant per promoció de Francesc Feixas, 28 març 1740 G-155 f. 28v
Miquel Torró pren possessió de la sagristia de Castell d’Empordà, vacant per òbit de Miquel Pujades, 31 març 1740 G-155 f. 30v
Decret reial imprès per autoritzar que els contractes sobre béns eclesiàstics puguin sotmetre’s al fur eclesiàstic, 8 juny 1739. G-155 f. 32

Intimació de letres de la cambra papal, que citen Antoni Bru i Descatllar, sagristà major del monestir de Banyoles, per deutes a Mateu Ferraviles, agent romà, 7 juliol 1740 G-155 f. 34

Requisitòria del capítol de la Seu al bisbe, sobre el dret a poder veure els registres dels notaris episcopals, 14 juliol 1740 G-155 f. 37-45
Comunicació del nunci, de l’elecció del papa Benet XIV, 31 agost 1740 G-155 f. 47
Nomenament de notari apostòlic a favor de Josep Prats, notari reial de Palamós, 18 agost 1740 G-155 f. 48
Lletres citatòries del bisbe com a jutge delegat, al capítol de la Seu com a administrador de la causapia Perpinyà, sobre el dret de Narcís Perpinyà, clergue d’Ullà, a una 
pensió, 22 setembre 1740 G-155 f. 51

Lletres semblants al capítol de Vilabertran, sobre el dret de notaría dels llocs de Vilabertran, Delfià i Sant Pere dels Vilars, amb la notificació a Narcís Lloret, canonge de la 
Seu, 20 octubre 1740 G-155 f. 54v

Postulatòria al papa per a l’extensió de la missa i ofici del Sagrat Cor, octubre 1740; a continuació, les postulatòries per l’extensió de la missa i ofici de Sant Víctor, patró de 
Burgos, i de Sant Pasqual Bailon. G-155 f. 59

Comissió per rebre el jurament de fra Francisco de Miranda i Festa, abat d’Amer elegit abat de Gerri, 14 novembre 1740 G-155 f. 60

Certificació de la mort de Josep Castellà, de Pals, en virtut de la qual s’autoritza la cohabitació de la seva viuda amb Jaume Sen d’Abellars, de la Bisbal, 9 desembre 1740 G-155 f. 65

Edicte de jubileu universal concedit pel 1741 G-155 f. 67
“Vidimus” de relíquia de Sant Sebastià, donada per Pere de Ribas, Boxadors i Granollachs a l’església de Monars, 17 gener 1741 G-155 f. 70
Pere Pau Mercader pren possessió de la doma de Crespià, vacant per promoció d’Antoni Quintana a Santa Margarida de Bianya, 18 gener 1741 G-155 f. 71
Antoni Quintana pren possessió de la rectoria de Santa Margarida de Bianya, vacant per òbit de Jaume Torrent, 18 gener 1741 G-155 f. 72
Concòrdia entre els domers de Maçanet de la Selva i els de Vidreres, sobre drets parroquials als masos dits Torre de Cartellà, Jalpí, Miquel Ferrer i Fontanilles, 30 setembre 
1740 G-155 f. 74-79

Execució de lletres papals que confereixen a Ignasi Fluvià la rectoria de Sant Joan les Fonts, vacant per òbit de Pere Castanyer, 28 gener 1741 G-155 f. 80
“Vidimus” de disposició de l’intendent Sartine, que eximeix els escrivans de la cúria eclesiàstica de l’impost personal G-155 f. 85
Execució de lletres papals que confereixen a Esteve Roca el benefici de l’Esperit Sant d’Olot, 26 març 1742; la possessió, f 91. G-155 f. 87v
Anastasi Forment pren possessió del benefici de Sant Andreu de la Seu, 19 abril 1741 G-155 f. 92v
Jeroni Ros, prevere de Juià, pren possessió de la doma de Besalú vacant per òbit de Sebastià Clarà, 4 maig 1741 G-155 f. 93v
Tomàs Barnola, clergue de Barcelona, pren possessió de la rectoria d’Adri, vacant per òbit de Domènec Lacasa, 5 maig 1741 G-155 f. 94v
Francesc Constans pren possessió de la rectoria de Sils, vacant per òbit de Joan Vinyoles, 17 maig 1741 G-155 f. 95v
Execució de lletres papals que confereixen a Pau Salvador i Morgades, monjo de Sant Pere de Rodes, la infermeria del monestir de Breda, 25 maig 1741 G-155 f. 97
Bonaventura Marcer pren possessió del benefici de Sant Pere de Peralada, 3 juny 1741 G-155 f. 100v
El fiscal de la cúria requereix l’abat d’Amer, Gaspar de Queralt i de Reart, que no porti ornaments pontificals fora del monestir, 30 juny 1741 G-155 f. 101v
Citació a la comunitat de preveres de Peralada, sobre admetre Josep Llauger, de Sant Pere Pescador, a la comunitat, 1 juliol 1741 G-155 f. 103v
“Vidimus” de relíquies dels sants Dilecte, Clar, Felicíssim i Màxim, donades a Sant Pere de Galligants, 1 agost 1741 G-155 f. 105
Altre de relíquies dels sants Gaudenci, Modest, Pius i Servata, donades a Marianna Giralt, viuda d’Olot, 8 agost 1741 G-155 f. 106



Certificació de la confirmació deTomàs Sevedra, de Barcelona G-155 f. 107
Pere Vilacendra pren possessió de la rectoria de Rabós d’Empordà, vacant per òbit de Ramon Montaner, 1 setembre 1741 G-155 f. 107v
Comissió per rebre la professió de fe de Francesc Oleguer de Marlés i Massana, cambrer del monestir de Ripoll, elegit abat de la Portella i Sant Pau del Camp, 25 setembre 
1741 G-155 f. 109

Certificació del baptisme de Tomàs Carnistolta, celebrat a Palerm el 1702 G-155 f. 113
El bisbe fa procura per a la visita “ad limina” a favor de Francesc Borrull, prevere, 31 octubre 1741 G-155 f. 113v

Edicte imprès del bisbe que publica una disposició papal contra els que fan celebrar misses a d’altres retenint una part de l’estipendi, 18 novembre 1741 G-155 f. 116

Edicte imprès del bisbe que publica una disposició papal sobre el dejuni quaresmal, 9 desembre 1741 G-155 f. 117
Joaquim Reixach, clergue resident a Roma, pren possessió a través del seu procurador, Jaume Reixach, prevere, beneficiat de la Seu, del benefici de Sant Domènec de la 
Seu, 18 desembre 1741 G-155 f. 118

Joan Planes pren possessió de la rectoria de Canet de Verges, vacant per òbit de Bernat Carbó, 31 desembre 1741 G-155 f. 120
Rafael Bataller, beneficiat de la Seu, fa procura a Francesc Borrull, prevere resident a Roma, per a plets, 3 gener 1742 G-155 f. 121
Bernat Manyach pren possessió de la sagristia de Crespià, vacant per òbit d’Antoni Calsina, 4 gener 1742 G-155 f. 123
Isidre Homs pren possessió de la rectoria de Sant Pol de la Bisbal, vacant per òbit de Martí Paret, 6 gener 1742 G-155 f. 124
Joan Glaudis pren possessió de la rectoria de Mont-ras, vacant per òbit de Marià Tauler, 10 gener 1742 G-155 f. 125
Francisco López García pren possessió del benefici de Santa Maria de l’Establit d’Estanyol, 17 gener 1742 G-155 f. 126v
Certificació de matrimoni contret entre Jaume Aligós, mariner de Tossa, i Esperança Martí, del mateix lloc, 1742 G-155 f. 127v
Francesc Verdera presenta lletres papals que li confereixen el benefici dels sants Pere i Joan d’Arenys de Munt, 7 febrer 1742 G-155 f. 128
Pau Bertran, clergue resident a Roma, pren possessió d’un personat fundat per Joan Baptista Llach, 30 març 1742 G-155 f. 132v
Donació de relíquia del beat Dalmau Moner, cedida al convent de dominics de Calatayud, 30 març 1742 G-155 f. 133
“Vidimus” de relíquies dels sants Vidal i Plàcid, donades a Josep de Gelpí i de Gros, d’Arenys de Munt, 18 maig 1742 G-155 f. 134
Esteve Diví pren possessió de la doma de Montagut, vacant per òbit de Jaume Orriols, 20 maig 1742 G-155 f. 135v
Execució de lletres papals que confereixen a Antoni de Sallera el benefici de la Santa Creu de Sant Feliu de Guíxols, 2 juny 1742 G-155 f. 136v

Ordre de la Signatura, de donar possessió a Ramon Burch Sorís del priorat de Sant Bartomeu de Torres, parròquia de Vilavenut, 20 juny 1742; la possessió, f 146. G-155 f. 140

Llista de col·lacions del benefici de Santa Maria de la Tallada G-155 f. 147-158
Lletres de la Congregació del Concili a instància de Josep Llauger, apotecari de Sant Pere Pescador (cf núm. 1259), 11 juliol 1742 G-155 f. 158
Faust Feliu pren possessió del benefici de Sant Joan de Vilamalla, 24 juliol 1742 G-155 f. 159v
Pau Ros i Llogaia, majordom del bisbe, amortitza un terç del delme de Navata, venut per Dalmau de Farners a l’Almoina del Pa de la Seu, a cens de 7 lliures 10 sous, 29 
juliol 1742 G-155 f. 160v

Joan Vinyoles pren possessió de la rectoria de Sant Climent d’Amer, vacant per òbit de Narcís Albareda, 29 agost 1742 G-155 f. 162
Execució de lletres papals que confereixen a Jaume Fàbrega el benefici de Santa Margarida de la Seu, 31 agost 1742; la possessió, f 166v. G-155 f. 163
Josep Rossell, prevere de Barcelona, pren possessió de la doma simple de Castell d’Empordà, 1 setembre 1742 G-155 f. 167v
Execució de lletres papals que confereixen a Andreu Berga el benefici de Santa Anna de la Seu, 11 setembre 1742; la possessió, f 172v. G-155 f. 168v
Francesc Pagès pren possessió de la rectoria de Siurana, vacant per òbit de Narcís Carreres, 6 setembre 1742 G-155 f. 173
Josep Clarà pren possessió de la doma de Sant Sadurní, vacant per òbit d’Antoni Beuna, 27 setembre 1742 G-155 f. 174v
Joan de Barutell i Viladomar presenta lletres papals que li confereixen el priorat de Santa Bàrbara de Pruneres, 30 setembre 1742 G-155 f. 175v
Bru Guisart pren possessió de la rectoria de Fogars, 1 octubre 1742 G-155 f. 178
Faust Feliu pren possessió del benefici de Sant Joan d’Orfes, 2 octubre 1742 G-155 f. 179



Francesc Fàbrega, canonge de Sant Feliu de Girona, renuncia a la col·lació que ha obtingut del benefici de la Santa Creu de la mateixa església, 5 octubre 1742; a 
continuació, li és conferit, f 181. G-155 f. 180

Esteve de Sala i Cella, abat de Sant Feliu de Girona, pren possessió del benefici de Sant Domènec de la Seu, 12 octubre 1742 G-155 f. 184v
Dàmas Castellar pren possessió de la sagristia de Mont-ras, 24 octubre 1742 G-155 f. 185v
Antonio Pueyo pren possessió del benefici de Santa Maria de Sant Vicenç de Besalú, 11 desembre 1742 G-155 f. 187
Execució de lletres papals que confereixen a Francesc Caselles, canonge de Santa Maria de Besalú, un personat vacant per renuncia de Joan Baptista de Safont Cella, 17 
desembre 1742; la possessió, f 192. G-155 f. 188

Requisitòria del fiscal de la cúria a l’abat de Sant Pere de Besalú per haver publicat un edicte com si fos nullius dioeceseos, 14 gener 1743 G-156 f. 1
Execució de lletres papals que confereixen a Joan de Barutell i Viladomar, clergue de Puigcerdà, el priorat de Santa Bàrbara de Pruneres de la parròquia d’Escales, terme 
de Bestracà, 29 gener 1743; la possessió, f 7. G-156 f. 3v

Josep Amar, clergue, pren possessió del benefici dels sants Andreu i Restitut de la Seu, 25 febrer 1743 G-156 f. 8
Execució de lletres papals que confereixen a Jeroni Mascaró, clergue, el benefici de la clau de Tordera, 12 març 1743; la possessió, f 13. G-156 f. 9v
Pere de Domènech, coadjutor del sagristà major de Sant Feliu de Girona, renuncia la col·lació que té rebuda del benefici del Corpus i Sant Agustí de la mateixa església, 2 
abril 1743 G-156 f. 14

Pere de Domènech, dit, pren possessió del mateix benefici en virtut de lletres papals, 6 abril 1743 G-156 f. 14v
Joan Torras, clergue, pren possessió de la doma simple de Sant Pere pescador, 10 abril 1743 G-156 f. 15v
Enregistrament de lletres del bisbe de resposta a la congregació del Concili, sobre l’afer de Josep Llauger (núm. 1259, 1284), 17 abril 1743 G-156 f. 17
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Antoni de Palamós a Narcís Sabater, canonge de Lladó, 19 abril 1743 G-156 f. 17v
Gabriel de Haz pren possessió del benefici de Santa Maria de Gràcia de Sant Feliu de Girona, 29 abril 174 G-156 f. 21
Elecció de Da. Francesca d’Asprer com a priora del monestir de Bell-lloc de Peralada, 30 abril 1743 G-156 f. 22
Sixt Trias, clergue resident a Roma, pren possessió del benefici quart de Sant Miquel de la Seu, 10 maig 1743 G-156 f. 24
Lletres de l’auditor de la cambra papal, que citen Jeroni Balot, a instància de la comunitat de preveres de Torroella de Montgrí, 29 novembre 1743 G-156 f. 26
Baldiri Olivella, clergue de Barcelona, pren possessió del benefici de Sant Esteve de Rupià, 19 maig 1743 G-156 f. 29
“Vidimus” de relíquies de Sant Joaquim, donades als carmelites calçats de Girona, 28 maig 1743 G-156 f. 30
Joan Vilar, clergue, pren possessió del benefici diaconil de Sant Llorenç de la Muga, 5 juny 1743 G-156 f. 30v
Miquel Estarriola pren possessió de la doma d’Orfes, vacant per òbit de Miquel Calsina, 21 juliol 1743 G-156 f. 31v
Edicte de convocatòria d’oposicions de càtedra de Teologia al seminari d’Oriola, 20 juliol 1743 G-156 f. 32
Eugeni Puig pren possessió de la rectoria de Torrent, vacant per òbit de Bartomeu Clos, 22 juliol 1743 G-156 f. 33v
Francesc Comadevall pren possessió de la rectoria de Terradelles, vacant per òbit de Joan Ros, 7 agost 1743 G-156 f. 34v
“Vidimus” de relíquies dels sants Colom i Càndid, donades a la parroquial de Canet de Mar, 11 agost 1743 G-156 f. 35v
Jeroni Hort pren possessió del priorat de Sant Bartomeu de Torres, parròquia de Vilavenut, 13 agost 1743 G-156 f. 36v
Josep Berga pren possessió del benefici diaconil de Sant Iscle d’Empordà, 17 agost 174 G-156 f. 37v

Execució de lletres papals que confereixen a Narcís Torrent la doma de Cassà de la Selva vacant per òbit de Tomàs Xiberta, 20 octubre 1743; la possessió G-156 f. 42v, f. 38v

Execució de lletres papals que confereixen la infermeria del monestir de Besalú a Antoni Barrera, monjo del mateix monestir, 21 octubre 1743 G-156 f. 44
Narcís Feixas, prevere resident a Roma, pren possessió del benefici de la Santa Creu quart de la Seu, 26 octubre 1743 G-156 f. 48
Joan Vehí pren possessió de la doma de Fortià, vacant per òbit de Joan Baptista Garriga, 16 novembre 1743 G-156 f. 49
Andreu Berga pren possessió del benefici de Santa Magdalena de l’església de Capellada, unit al de Santa Maria del Retxat del monestir de Sant Pere de Besalú, 27 
novembre 1743 G-156 f. 50

Execució de lletres papals que confereixen a Josep Amar, clergue d’Arenys de Mar, el benefici del Roser d’Arenys de Mar, 16 desembre 1743; la possessió, f 55. G-156 f. 51v



Decret del bisbe sobre les càrregues del benefici de Santa Maria de la Tallada, del que no es troba la dotalia (núm. 1283), 2 gener 1744 G-156 f. 56-59
Pau Civila pren possessió de la sagristia d’Aiguaviva, 16 gener 1744 G-156 f. 60
Joan Albanell i Ferravilla, clergue, pren possessió de la doma simple de Sant Marti Vell, 17 gener 1744 G-156 f. 61

Fra Joan Font, provincial dels franciscans observants, nomena Isidre Orteu, ardiaca major, jutge conservador dels convents franciscans del bisbat, 20 febrer 1744 G-156 f. 62

“Vidimus” de relíquies dels sants Llorenç i Sebastià, donades al convent de Sant Sebastià de la Bisbal, 9 febrer 1744 G-156 f. 63
El bisbe reitera l’obligació del curat de l’Escala de residir, 3 març 1744 G-156 f. 64
Execució de lletres papals que confereixen a Francesc Ventós el benefici de Sant Francesc d’Olot, 17 març 1744; la possessió, f 69v. G-156 f. 66
Josep Pagès, clergue resident a Roma, pren possessió de la doma simple de Serra, 1 abril 1744 G-156 f. 70v
Eugeni Lloret pren possessió del benefici dels Quatre Evangelistes de la Seu, 13 maig 1744 G-156 f. 71v
Francesc Falgueres, prevere, pren possessió de la rectoria de Bordils, vacant per òbit de Josep Blanch, 20 maig 1744 G-156 f. 72v
Narcís Puig pren possessió de la rectoria de Vilarig, vacant per òbit d’Ignasi Rigau, 30 maig 1744 G-156 f. 73v
Execució de lletres papals que confereixen a Josep Benet i Soler, clergue de Sant Hilari Sacalm el benefici de Sant Joan de Sant Feliu de Girona, 25 juliol 1744; la possessió, 
f 77v. G-156 f. 74v

Execució de lletres papals que confereixen a Quirze Batlle, prevere de Llers, el benefici de Sant Joan de Figueres, 22 agost 1744 G-156 f. 79v
Execució de lletres papals que confereixen a Joan Martí, clergue de Malgrat, el benefici de la Concepció de Calella, 3 setembre 1744; la possessió, f 96. G-156 f. 82v i 93-95

Informe encarregat per D. Francisco Campo de Arve, sobre els ingressos de la mitra durant els anys 1739-1743, per un promig d’11.413 lliures anuals, 8 agost 1744 G-156 f. 83 i 86-87

El bisbe Bastero, trobant-se a Fornells, fa procura a favor de Josep de Viana i Eguiluz, agent general del rei a Roma, per renunciar el bisbat, 28 agost 1744 G-156 f. 84

Convocatòria de concili provincial, fallida G-156 f. 89
Definició dels comptes del seminari de Sobreportes, 3 octubre 1744; altra definició, f 125. G-156 f. 97-99
Execució de lletres papals que confereixen a Josep Bosch, prevere de Camprodon, el benefici de la Imatge del Senyor, vulgarment, de les Ànimes, 1 novembre 1744; la 
possessió, f 104v. G-156 f. 101

Francesc Parer, clergue, pren possessió de la rectoria de Sant Martí Sasserra, vacant per òbit de Tomàs Gallardet, 15 novembre 1744 G-156 f. 105v
Professió de fe de Jaume d’Olsina, arxiprest de Vilabertran, 24 novembre 1744; procés d’execució de lletres papals que li confereixen l’arxiprestat, f 111 G-156 f. 107
“Vidimus” de relíquies dels sants Desideri i Clar, donades a Narcís Amat i Junyent, degà de la Seu, 15 gener 1745 G-156 f. 116
Fe de vida de Manuel Navarrete, auditor de la cancelleria de Valladolid G-156 f. 117

Execució de breu del nunci, amb llicència per aplicar certs personats a la construcció de la casa d’exercicis del col·legi dels jesuïtes de Girona, 10 febrer 1745 G-156 f. 118

Execució de lletres papals que confereixen a Baldiri Requesens el benefici del Roser i sant Marc de Figueres, 5 març 1745 G-156 f. 121
Pau Bertran pren possessió del sots-diaconil de Sant Feliu de Girona, 13 març 1745 G-156 f. 126

El bisbe disposa que l’augment de la taxa de l’Escusado s’apliqui per parts iguals a l’hospital de Girona i a la casa d’exercicis en construcció, 13 març 1745 G-156 f. 128

El bisbe disposa que per la formació dels llibres del Excusado es paguin 185 lliures a Francesc Berga, notari de la cúria, 13 març 1745 G-156 f. 130
Jacint Ros, clergue, pren possessió del benefici de Sant Miquel de Palafrugell, 16 març 1745 G-156 f. 132
Convocatòria del concili provincial G-156 f. 133-137
Acords de la junta de la clerecia secular i regular sobre l’oferta reial de redimir el 8% de rendes eclesiàstiques donat pel papa al rei, 22 març 1745 G-156 f. 138-141
Isidre Orteu i Bertran, ardiaca major en seu vacant, nomena vicaris generals Narcís de Font, Pere Pau Mallol i Francesc de Bastero i Vilana, 23 març 1745; nomenà també 
Domènec de Berenguer, f 148. G-156 f. 144

Esteve Cavaller pren possessió de la rectoria d’Espinavessa, vacant per òbit de Salvador Miàs, 26 març 1745 G-156 f. 150v



Joan Oriol, clergue, pren possessió de la rectoria de Riumors, 26 març 1745 G-156 f. 151v
L’ardiaca major nomena Andreu Berga, prevere, notari eclesiàstic, 11maig 1745 G-156 f. 153
Miquel Gispert, beneficiat de la Bisbal, pren possessió de la rectoria de Sant Genís de Palafolls, vacant per òbit de Francesc Pujador, 17 maig 1745 G-156 f. 155v
Lletra reial al bisbe, manant-li austeritat en les celebracions de la consagració, 6 juny 1745 G-156 f. 157-8
Miquel Buch pren possessió de la rectoria de Corts, vacant per òbit de Llorenç Costa, 28 juny 1745 G-156 f. 161
Pau Fatjó, clergue de Barcelona, pren possessió del benefici dit capellania d’Espinavessa, 22 juliol 1745 G-156 f. 162
El bisbe Taranco confirma Francesc Lagrifa com a escrivà major de la cúria, i disposa la normativa que han de seguir els notaris subordinats, Domènec Burchsorís, Ramon 
Soler, Bernardí Soler i Domènec Buixons, 31 juliol 1745 G-156 f. 163-164

“Vidimus” de relíquies dels sants Desideri, Teòfil, Mansuet i Teodor, destinades a la capella de Sant Roc de Vilablareix, 12agost 1745 G-156 f. 165
Pere Santamaria pren possessió del benefici de Sant Salvador de la Seu, 1 setembre 1745 G-156 f. 166
“Vidimus” d’autèntica de relíquies de Sant Pere Pascasi, màrtir, donades als mercedaris de Girona, 6 setembre 1745 G-156 f. 167
Jaume Bas, clergue, pren possessió del benefici de sant Joan de Tordera, 13 setembre 1745 G-156 f. 168v

Presentació de gràcia papal de pensió de 468 escuts d’or de cambra sobre la mitra de Girona a favor de Baltasar de Bastero i Lledó, antic bisbe, 13 setembre 1745 G-156 f. 170

Josep Bru, prevere resident a Roma, pren possessió del benefici diaconil de Vilallonga, 2 setembre 1745 G-156 f. 173v
El consell reial mana al bisbe no atendre els nomenaments de coadjutories que pugués fer la Santa Seu, 18 setembre 1745 G-156 f. 175-177
Joan Duró i Gafas pren possessió del benefici del Corpus de Sant Vicenç de Besalú, 23 setembre 1745 G-156 f. 179
“Vidimus” de relíquies de la Veracreu donades al convent de la Mercè de Girona, 12 octubre 1745 G-156 f. 179v
El nunci tramet els breus del papa Benet XIV sobre l’observança del dejuni, 25 agost 1745; publicació diocesana, f 190. G-156 f. 182
Miquel Surinyach, clergue resident a Roma, pren possessió d’un personat fundat per Josep Serrat, clergue, 27 octubre 1745 G-156 f. 198

Execució de lletres papals que confereixen a Martí Sans i de Sala, clergue d’Arenys de Mar, el benefici de Santa Maria d’Arenys de Munt, 23 novembre 1745 G-156 f. 199

El bisbe convoca el sínode diocesà, que donà mil doblons al prelat, 4 setembre 1745 G-156 f. 204
Josep Terrarol, clergue de Palafrugell, pren possessió de la sagristia de Bellcaire, vacant per òbit de Martí Pagès, 18 gener 1746 G-156 f. 207
Comunicació de l’arquebisbe de Tarragona, d’haver la Santa Seu extès la missa i ofici de Sant Magí, 23 gener 1746 G-156 f. 209
Exploració de voluntat d’Antònia de Vinyavella, novícia del monestir de Bell-lloc, 31 gener 1746 G-156 f. 214-215
Pere Grau pren possessió de la rectoria de Segueró, vacant per òbit de Francesc Cases, 25 gener 1746 G-156 f. 216
El bisbe publica un jubileu papal per a la pau universal, 4 febrer 1746 G-156 f. 218 i 255
Pere Logu, clergue de Madrid, pren possessió del benefici de Sant Miquel de Crespià, 6 febrer 1746 G-156 f. 219
“Vidimus” de relíquies de Santa Caterina, donades a la parroquial de Calonge, 12 març 1746 G-156 f. 221-223
Altre de la Veracreu, també per a la parroquial de Calonge, 12 març 1746 G-156 f. 226
Visita de l’oratori privat de Feliu Boter, rector de Blanes, 21 març 1746 G-156 f. 227v
Execució de lletres papals que confereixen el deganat de la Seu, vacant per promoció de Narcís Amat i Junyent, clergue, a l’ardiaconat de Llobregat de Barcelona, a 
Manuel de Sala i Cella, 2 maig 1746 G-156 f. 229

Exploració de voluntat de Maria Antònia Ros i Caner i Manuela Ros i Caner, novícies de Santa Clara de Castelló, 9 abril 1746 G-156 f. 231
Execució de lletres papals que confereixen a Guillem Borràs, monjo de Sant Pere de Galligants, la dispeseria de Sant Esteve de Banyoles, vacant per promoció de Ramon 
Padró, 11 maig 1746 G-156 . 235v, 240-242

Elecció de Manuela Mantegaza i Barutell com a priora de Bell-lloc de Peralada, 22 abril 1746 G-156 f. 236
Breu d’oratori privat a favor de Josep Desprat i la seva esposa Maria Teresa, de Sant Esteve de Bas, 3 juny 1746 G-156 f. 241v
Andreu Berga pren possessió de la rectoria del Mercadal, vacant per promoció de Francesc Brasa a una canongia de la catedral, 10 juliol 1746 G-156 f. 244



Concessió d’oratori privat a Antoni Benet i Manuel de Sala i Cella, preveres, i al seu germà Esteve, i a Anna de Vilanova, esposa del darrer, 3 agost 1746 G-156 f. 246v
“Vidimus” de relíquia de Sant Joan Baptista donada a l’església de Sant Joan de Sant Feliu de Guíxols, 19 agost 1746 G-156 f. 248
Execució de lletres papals que confereixen a Narcís Requesens, clergue, el benefici de Santa Caterina de la Seu, 19 setembre 1746; la possessió, f 254v. G-156 f. 250
Publicació impresa de jubileu papal G-156 f. 251
Ordre real de prorrogar la butlla de Croada, 19 agost 1746 G-156 f. 255
El bisbe publica l’ordre del rei Ferran VI, de fer rogatives per l’encert en el govern, 1 setembre 1746 G-156 f. 258
Execució de lletres papals que confereixen la doma simple de Celrà a Salvador Bas, clergue, 4 octubre 1746; la possessió, f 265; publicació de la resignació de la mateixa 
per part de Josep Oliva, f 266. G-156 f. 259

Josep Masó pren possessió de la sagristia de Celrà, vacant per òbit d’Isidre Torrent, 7 novembre 1746 G-156 f. 261
“Vidimus” d’executòria de baró d’Esponellà, concedida per Carles VI d’Àustria a Gaspar de Berart i de Cortiada, amb la ratificació de Felip V, f 271. G-156 f. 267
Ordenança del rei que limita el dret d’assil en llocs sagrats, 8 febrer 1746; publicació pel bisbe, 8 març 1746, f 224-225. G-156 f. 268

Nota d’haver-se presentat al bisbe lletres citatòries de l’Audiència de Catalunya a instància de l’abat de Camprodon sobre la jurisdicció de la parròquia de Greixenturri G-157 f. 1

Execució de lletres papals que confereixen a Eudald Guanter el benefici de Santa Maria de Gràcia de Sant Feliu de Girona, 26 gener 1747; la possessió, f 7v. G-157 f. 1v

“Vidimus” de relíquies de Sant Simó apòstol, donades al convent de la Mercè de Girona, 13 febrer 1747 G-157 f. 9v
Edicte imprès de l’inquisidor general, sobre l’observança del dejuni, 31 gener 1747 G-157 f. 10
“Vidimus” de relíquies de la Veracreu i altres, donades al convent de la Mercè de Girona, 13 febrer 1747 G-157 f. 12v
El bisbe fa procura per a la visita ad limina a favor de José Antonio de Sanmartín, 5 abril 1747 G-157 f. 15v
“Vidimus” de relíquies dels sants Honorat i Benedicta, donades al monestir de Sant Pere de Galligants, 8 maig 1747 G-157 f. 59
Execució de lletres papals que confereixen a Antoni Perich, clergue, el benefici de Sant Jaume de la Seu, 16 maig 1747; la possessió, f 27. G-157 f. 25
Francesc Lanús pren possessió de la rectoria de Domeny, vacant per òbit de Pau Salvatella, 5 juny 1747 G-157 f. 28v
Llicència de celebrar a la capella domèstica de Pius d’Andreu i Fontdevila, de Girona, 11 juny 1747; una nota marginal indica que fou extesa al castell de la Bastida de 
Borgonyà, propi del mateix Andreu. G-157 f. 30v

Exploració de voluntat de Teresa Llinàs, novícia de les claresses de Castelló, 12 juny 1747 G-157 f. 33

Recursos dels notaris de la cúria eclesiàstica, Francesc Befaràs i Francesc Lagrifa de tenir les exempcions d’allotjament i dret de portes de què gaudeixen els notaris reials G-157  7, 52, 55v-66, 7

Imprès de les indulgències concedides pel papa Benet XIV a la pràctica de l’oració mental G-157 f. 40
Miquel Sallés pren possessió de la sagristia de Bellcaire, vacant per òbit d’Alfons Forroll, 15 juliol 1747 G-157 f. 44
El bisbe fa procura a Juan Antonio de Sanmartín per a plets a Roma, 29 juliol 1747 G-157 f. 46
Salvador Bas pren possessió del benefici de Sant Joan de Tordera, 3 agost 1747 G-157 f. 49
Certificació de que els escrivans de la cúria eclesiàstica de Tarragona gaudeixen d’exempció de dret de portes G-157 f. 63v
El rei ordena al bisbe publicar la butlla de creuada, 19 octubre 1747 G-157 f. 67
Josep Gruart pren possessió de la rectoria de Matajudaica, vacant per òbit de Ponç Griver, 6 novembre 1747 G-157 f. 68
Alfonso Clemente de Aróstegui, auditor de Rota, comunica al bisbe l’estat de la causa de beatificació de Joan d’Avila, 24 agost 1747 G-157 f. 71-72

Els regidors de Banyoles fan nominació de col·legials per a la plaça que tenen al seminari de Sobreportes, 15 abril 1747; el bisbe elegí Francesc Bassedas. G-157 f. 74

Sixt Trias pren possessió del benefici del Roser i Santa Margarida de la Seu, 20 desembre 1747 G-157 f. 76
Execució de lletres papals que confereixen la doma simple de Castelló a Antoni Ferran i Silvestre, amb reserva de pensió, 11 gener 1748; la possessió, f 83v; la resignació 
de Jaume Silvestre, canonge d’Urgell, f 111. G-157 f. 79

Execució de lletres papals que confereixen a Fidel Sala, clergue d’Olot el benefici servidor de Vilabertran, 31 gener 1748 G-157 f. 85



Execució de lletres del papa Benet XIV sobre la manera de rebre als bisbats els membres de la congregació de la Missió, 10 febrer 1748 G-157 f. 88v-91
Comunicació al bisbe de que és prohibit als doctors que no ho siguin per universitats d’Espanya, i en particular per la de Tolosa, de portar les insígnies del seu grau, 18 
febrer 1748 G-157 f. 93

Miquel Pissans pren possessió de la doma de Santa Coloma de Farners, vacant per òbit de Joan Banyeres, 2 març 1748 G-157 f. 97
Benet Codolar pren possessió de la rectoria de Montcal, vacant per promoció de Miquel Pissans, 2 març 1747 G-157 f. 98
Elm Carreres pren possessió de la rectoria de Brunyola, vacant per òbit d’Antoni Vilanova, 5 març 1748 G-157 f. 99

Marian Fonalleras i Sastre, clergue de Cassà de la Selva, pren possessió del diaconil de Sant Feliu de Girona, 22 març 1748; la resignació de Joan Baptista Sala i Puig, f 112v. G-157 f. 100v

“Vidimus” de relíquies de la Veracreu, donades a la congregació dels Dolors d’Olot, 27 març 1748 G-157 f. 102
Execució de lletres papals que confereixen la doma simple de Bordils a Bartomeu Castelló, clergue de Juià, 4 abril 1748; la possessió, f 107v; la resignació de Jeroni 
Castelló, prevere, f 111v. G-157 f. 103v

“Vidimus” d’autèntica de relíquies dels màrtirs Felix i Pròsper, donades a Pius d’Andreu i Fontdevila, de Girona, 17 abril 1748 G-157 f. 109
Exploració de voluntat de Manuela de Vinyavella i Eulàlia de Vallgornera i de Llunés, novícies de Bell-lloc de Peralada, 17abril 1748 G-157 f. 110
Joan Mont, clergue, pren possessió de la doma simple de Sant Pere Pescador, 8 juny 1748 G-157 f. 113
Jaume Moré pren possessió de la doma de Santa Coloma de Farners, vacant per òbit de Francesc Sala, 18 juny 1748 G-157 f. 14v
Pau Bayer pren possessió de la rectoria de Sant Martí Sapresa, vacant per òbit d’Antoni Camps, 19 juny 1748 G-157 f. 116
Bernardo de Urtusáustegui, abat de Sant Pere de Galligants, nomenat pel rei abat de Sant Pere de Besalú, fa procura a José de Viana y Eguiluz per gestionar l’expedició de 
les butlles romanes, 30 juny 1748 G-157 f. 117

Execució de lletres papals que confereixen a Jeroni Rigall, clergue de Peralada, el benefici de Sant Joan de Peralada, 21 agost 1748; la possessió, f 124v. G-157 f. 119v
Francesc Miquel pren possessió de la rectoria de Serra, vacant per òbit de Llorenç Garganta, 28 agost 1748 G-157 f. 126
Joan Farnel pren possessió de la rectoria de Sarrià, vacant per òbit de Narcís Güell, 3 setembre 1748 G-157 f. 127
Nomenament de notari eclesiàstic a favor de Narcís Palahí, de Girona, 7 octubre 1748 G-157 f. 129
“Vidimus” de relíquies dels màrtirs Celestí, Víctor i servata, concedides a Bartomeu Guilana, canonge, per ser venerades a Sords, 25 octubre 1748 G-157 f. 131
“Vidimus” d’autèntica de relíquies dels sants Fortunat, Serena i altres, donades a la parròquia de Vilablareix, 25 octubre 1748 G-157 f. 132v
Altre de relíquies dels màrtirs Magnus, Faustina i altres, donades al convent de la Mercè de Girona, 27 octubre 1748 G-157 f. 134
Altre de relíquies de la Veracreu i Sant Pasqual Baylon, donades al convent de la Mercè de Girona, 27 octubre 1748 G-157 f. 136
Altre de relíquies de la Veracreu, el vel de la Mare de Déu, el mantell de Sant Josep i altres, donades al convent de la Mercè de Girona, 27 octubre 1748 G-157 f. 137v
Altre de relíquies de la Veracreu, Pius V papa i Ursula, donades a Josep Gifreu de Palma, provincial de Catalunya de l’orde de la Mercè, per a la seva casa Gifreu de la 
parròquia d’Espinavessa, 27 octubre 1747 G-157 f. 139v

Còpia de la concessió de ritus doble i octava per a la festa de Santa Elisabet de Portugal, comunicada per la Secretaría de Estado y del despacho; a continuació, altra de la 
concessió de tres misses el dia de difunts, f 145-157. G-157 f. 143

“Vidimus” d’autèntica de relíquies de Sant Felip Neri, donades a don Francesc de Benages i d’Andreu, de Girona, 29 novembre 1748 G-157 f. 158

Execució de lletres papals que confereixen la doma simple de Sant Julià de Ramis a Joan Plàcies i Salvador, clergue de Calella, 29 novembre 1748; la possessió, f 163v. G-157 f. 159

Còpia “vidimus” d’absolució de Dalmau Planes, que havia apostatat de l’orde dels dominics, 7 desembre 1748 G-157 f. 165
Llicència de celebrar a l’oratori domèstic d’Antoni de Caramany i Ros, del carrer dels Ciutadans de Girona, 23 desembre 1748 G-157 f. 167
Exemplar imprès de la constitució de Benet XIV sobre els confessors extraordinaris per a monges G-157 f. 169
“Vidimus” de relíquies dels màrtirs Victorià, Casta i Verecunda, donades a Joan Mont, clergue, 18 gener 1749 G-157 f. 179
“Vidimus” d’autèntica de relíquies dels sants Honorat i Lliberat, donades al mateix Joan Mont, 18 gener 1749 G-157 f. 180v
Prohibició reial de les obres del cardenal Noris, 31 desembre 1748 G-157 f. 182-186
Josep Comelles pren possessió de la doma de Verges, vacant per òbit de Joan Fàbrega, 9 febrer 1749 G-157 f. 187



Josep Brunet pren possessió de la rectoria de Llofriu, vacant per òbit de Josep Sumpsí, 13 febrer 1749 G-157 f. 188
El Consejo Real orden al bisbe informar sobre els plets pendents amb el capítol, 29 març 1749 G-157 f. 190
El bisbe comunica als rectors l’ordre reial de que es custodïin bé els llibres parroquials i de que cap ermità porti trajo especial; afegeix, a més, que no se celebrin dos 
funerals en un mateix dia per un mateix difunt, 1 maig 1749 G-157 f. 192-193

Disposició pontificia, a precs del rei, que dona caràcter de ritus doble de primera classe amb octava per a la festa de Sant Ferran, 2 maig 1749 G-157 f. 194-195
Elecció de Francesca d’Asprer com a periora del monestir de Bell-lloc de Peralada, 7 maig 1749 G-157 f. 196
Jaume Pladevall pren possessió del priorat del Collell, parròquia del Torn, 28 maig 1749 G-157 f. 198
Isidre Collell pren possessió de la rectoria de Centenys, vacant per òbit de Pere Puig, 14 agost 1749 G-157 f. 199v
Joan Alenyà pren possessió de la rectoria de Grions, vacant per òbit d’Ignasi Lluch, 19 agost 1749 G-157 f. 201
Jaume de Cortada i Bru, auditor de la Rota romana, pren possessió del benefici de Sant Domènec de la Seu, 21 agost 1749 G-157 f. 202v
Dispensa d’irregularitat a favor de Francesc Corts, acòlit de Barcelona, 9 setembre 1749 G-157 f. 204
Transmissió al bisbe de la concessió papal al rei dels delmes i primícies de terrenys de nou conreu (novals), 14 octubre 1749 G-157 f. 207-221
Ordre reial de no atendre les provisions de la dataria romana que puguessin perjudicar el reial patronat, 19 desembre 1749 G-157 f. 222-224
Concòrdia entre el bisbe de Vic i l’abat de Ripoll, que reconeix a aquest darrer territori separat amb facultat de reunir sínode, donar dimissòries i altres, confirmada pel 
papa, 1749 G-157 f. 226

Antoni Herbera, clergue resident a Madrid, pren possessió del benefici de Sant Amanç d’Anglès, 30 desembre 1749 G-158 f. 1
Joan B. Mendixur, procurador del bisbe Taranco, amortitza a favor de la comunitat de preveres de la Bisbal, el mas Llobera de la Palanca, que aquesta ha comprat a 
Calixte Ferrer i Bordila, a cens de 21 lliures, 23 gener 1750 G-158 f. 2

Nomenament de notari a favor de Ramon Soler, escrivà de la cúria eclesiàstica, 17 febrer 1750 G-158 f. 4v
Exploració de la voluntat de Rosa Rossell i Clara Gispert, novícies de Santa Clara de Castelló, 18 abril 1750 G-158 f. 7v
Joan Fina pren possessió del benefici de Sant Llorenç de la Seu, 14 maig 1750 G-158 f. 8
“Vidimus” de relíquies dels màrtirs Amanci i Venerand, donades a Jaume Moré, rector de Tossa, 12 juny 1750 G-158 f. 9
Joan Capellà pren possessió de la rectoria de Pals, vacant per òbit de Francesc Pigem, 18 juny 1750 G-158 f. 10
Vidimus” de relíquies de Sant Joan Baptista, donades a Joan Boni, rector de Vilafreser, 3 juliol 1750 G-158 f. 11
Altre de relíquies dels sants Càndida, Jucundiana i Il·luminat, donades a Benet Llinàs, 3 juliol 1750 G-158 f. 12
Execució de lletres papals que confereixen a Joan de Rovira el benefici de la Concepció de Calella, 20 juliol 1750; la possessió, f 17v. G-158 f. 13
Salvi Geli, clergue, pren possessió del benefici de Sant Vicenç, ara dels Dolors de la Seu, 22 juliol 1750 G-158 f. 18v
Edicte imprès del bisbe com a comissari del Breu, contra el port d’armes per part d’eclesiàstics, 3 agost 1750 G-158 f. 21
Llicència de celebrar a l’oratori domèstic de la casa Benages del carrer dels Ciutadans de Girona, 1 setembre 1750 G-158 f. 22
“Relación de los beneficios fundados y existentes en las iglesias y parroquias de esta ciudad y diócesis de Gerona cuyos valores (...) en fuerza del decreto de S. M. de la 
reducción de los censales a tres por ciento quedan casi totalmente extinctos...”, amb relació de 219 beneficis, 23 octubre 1750 G-158 f. 24-33

Execució de lletres papals que confereixen a Pau Ferrer i Peixagut, clergue de Maçanet de Cabrenys, el benefici de Sant Francesc Xavier del lloc, 31 octubre 1750; la 
possessió, f 38. G-158 f. 34

Ordre del nunci al bisbe, de confeccionar una llista dels beneficis que no excedeixen els 24 ducats de cambra, equivalent a 792 reals de billó, 22 agost 1750; semblant del 
Consejo, f 41, 47, 50. G-158 f. 39

Comunicació del jubileu de Santiago de Compostela, 22 setembre 1750 G-158 f. 44-45
Exemplar imprès de la missa i ofici de Sant Pere González, dit Sant Telm G-158 f. 46 i 48
Ordre al bisbe d’impedir que els religiosos visquin fora de la clausura, 22 desembre 1750 G-158 f. 51
Martí Xifra, clergue, pren possessió del benefici de Sant Joan de Sant Llorenç de la Muga, 11 agost 1750 G-158 f. 55
Llicència de celebrar a l’oratori domèstic de Bartomeu Carbonell, de Banyoles, 20 gener 1751 G-158 f. 57



Francesc Vidal pren possessió de la rectoria de Valveralla, vacant per òbit de Pau Martí, 10 febrer 1751 G-158 f. 59
Ponç Prats pren possessió de la rectoria de la Pinya, vacant per òbit de Sulpici Llondias, 12 febrer 1751 G-158 f. 60v
Relación de los prebendados de la Santa Iglesia Chatedral de Gerona, con expresión de la prebenda que cada uno tiene y valor total que se le regula por el último 
quinquennio, de donde es natural, el tiempo ha que la sirve y por quien fue provisto, composada per ordre del rei; igual informació per Vilabertran, f 70-71, Lladó, f 72, 
Ullà, f 73, Santa Maria de Besalú, f 76, Sant Feliu de Girona, f 78-79.

G-158 f. 64-69

Edicte imprès del bisbe que publica el jubileu de l’Any Sant, 1 març 1751 G-158 f. 82
Exemplars impresos de la missa i ofici de l’aparició de Sant Jaume G-158 f. 83-84
Encíclica papal que extèn el jubileu a tot el món cristià G-158 f. 85
“Vidimus” de relíquies dels sants Jaume el menor, Andreu, Judes, Esteve, Domènec i Benet, donades a Narcís Feixas, prevere, a la parròquia de Reminyó i a Josep de 
Burgués, prevere, ardiaca de la Selva G-158 f. 99

Concessió de tres misses pel dia de difunts feta pel nunci, 3 abril 1751 G-158 f. 100

Comunicació del Consejo al bisbe, del desgrat amb què el rei ha vist que un eclesiàstic de Galícia hagi recorregut a la signatura papal, 3 abril 1751, amb resposta del bisbe G-158 f. 104

“Vidimus” de relíquies dels màrtirs Aureli, Gaudenci i Càndida, donades a la parròquia de Crespià, 17 abril 1751 G-158 f. 107
“Vidimus” de relíquies de les relíquies de Clar i Constanci, donades a Crespià, 17 abril 1751 G-158 f. 108
“Vidimus” de relíquies de les relíquies de Sant Pacífic, donades també a Crespià, 17 abril 1751 G-158 f. 109
Martirià Claramunt, prevere, fa procura a Giuseppe Volpi per a plets a Roma, 12 juliol 1751 G-158 f. 109v
Ignasi Aulí, prevere de Camprodon, pren possessió d’un personat fundat per ell mateix a la Seu, 16 juliol 1751 G-158 f. 111
Vidimus” de relíquies de Sant Llorenç, donades a Adri, 4 agost 1751 G-158 f. 112v
Esteve Masó pren possessió de la rectoria de Sant Medir, vacant per òbit de Josep Lloberes, 5 agost 1751 G-158 f. 113
Rafael Comas pren possessió de la rectoria de Vilacolum, 16 agost 1751, nota G-158 f. 114v
Nicolau Deuloféu pren possessió de la doma de Borrassà, vacant per òbit de Joan Ballell, 18 agost 1751 G-158 f. 114v
“Vidimus” de relíquies del beat Dalmau Moner, amb narració del trasllat del seu sepulcre al nou altar del convent dominic de Girona, 16 setembre 1751 G-158 f. 115v-119
“Vidimus” de relíquies de relíquies dels sants Constanci, Liberat i altres, donades a Miquel Pachs, canonge de Santa Maria de Besalú, 23 desembre 1751 G-158 f. 120
Llicència de celebrar a l’oratori domèstic de Bernat Genover, pagès de Vilanant, 28 desembre 1751 G-158 f. 121
Llucià Paradeda pren possessió de la rectoria de Sords, vacant per òbit de Quirze Marifont, 1 març 1752 G-158 f. 123
Francesc Barceló pren possessió de la rectoria de Vilamalla, vacant per òbit de Joan Gres, 1 març 1752 G-158 f. 124
Joan Porrà pren possessió de la rectoria de Maçanet de Cabrenys, vacant per òbit de Valentí Porrà, 2 març 1752 G-158 f. 125
Joan Farnel pren possessió de la rectoria de Vila-romà, vacant per òbit de Joan Baptista Domingo, 3 març 1752 G-158 f. 126
Antoni Mauri pren possessió de la rectoria de Sarrià, vacant per promoció de Joan Farnel, 7 març 1752 G-158 f. 127
Convocatòria del concili provincial; el bisbe féu procura a Francesc Baldrich, canonge de Tarragona, f 130. G-158 f. 128
“Vidimus” de relíquies dels sants Colom, Abundant, Felix i Gaudenci, donades a la capella de la Pietat d’Arbúcies, 29 maig 1752 G-158 f. 135
Josep Rovira pren possessió de la doma de Tordera, vacant per òbit de Cristòfol Puigvert, 8 juny 1752 G-158 f. 136v
Elecció de Marianna de Sala i Cella com a priora de Bell-lloc de Peralada, 29 maig 1752 G-158 f. 137
Narcís Mallol pren possessió de la sagristia de Viladamat, 7 juny 1752 G-158 f. 139v

El bisbe nomena Marian Alberich, jesuïta, Josep Sala, mercedari, i Andreu de Solsona, caputxí, comissaris a Barcelona per a afers d’inquisició, 26 juny 1752 G-158 f. 140v

Nomenament de notari apostòlic a favor de Martirià Claramunt, prevere 18 juliol 1752 G-158 f. 141
Joan Sabater pren possessió de la rectoria de Vilatenim, vacant per òbit d’Honorat Terinas, 2 agost 1752 G-158 f. 143v
Esteve Ortoll, clergue, pren possessió de la rectoria de sant Quintí de Bas, vacant per òbit de Gaspar Respau, 3 agost 1752 G-158 f. 144v



Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Maria de Castelló fundat per en Corçana a Pere Coma, prevere, 21 agost 1752; la possessió, f 150v. G-158 f. 145v

Llicència de celebrar a l’oratori domèstic de Francesc Frigola, noble de Navata, 11 setembre 1752 G-158 f. 151v
Llicència de celebrar a l’oratori domèstic del mas Tomàs de Joanetes, 3 octubre 1752 G-158 f. 153v
Concessions de les festes de la Traslació de sant Jaume i de Sant Torquat G-158 f. 156-157
Execució de lletres papals que confereixen a Martirià Claramunt el benefici de Sant Domènec de la Seu, 15 novembre 1752; la possessió, f 161v. G-158 f. 158
Execució de lletres papals que confereixen l’abadia de Sant Feliu de Girona, vacant per promoció de Jaume de Cortada i Bru a la mitra de Zamora, a Luis Antonio de 
Mergelina, de Madrid, 21 novembre 1752 G-158 f. 162v

“Vidimus” de relíquies dels sants Defendent, Marcial i altres, donades al rector de Lligordà, 23 desembre 1752 G-158 f. 167
Lletres de l’arquebisbe de Tarragona, que comunica l’extensió de l’ofici de Sant Oleguer, 14 gener 1753 G-159 f. 1-2
Execució de lletres papals que confereixen a Francesc Malet el benefici de Sant Marçal de Camprodon, 23 febrer 1753; la possessió, f 10v. G-159 f. 5
Definicions de comptes del col·legi de Sobreportes, 25 juny 1753 G-159 f. 12
Exemplar del concordat, tramès d’ordre del rei, 5 abril 1753 G-159 f. 14-24
Joan Casademunt pren possessió del benefici de Sant Rafael de Sant Vicenç de Besalú, 14 maig 1753 G-159 f. 29
Andreu Batllia pren possessió del benefici dit priorat de Santa Maria del Collell, 22 agost 1753 G-159 f. 28v
Llicència de celebrar a l’oratori domèstic de Faust Matas i Fontaner, de Figueres, 11 octubre 1753 G-159 f. 30
Decret per a l’elevació del ritus de la festa de Sant Vicenç de Paül G-159 f. 32v
“Vidimus” d’autèntica de relíquies de Santa Clara, donades a Josep Ardèvol, 21 novembre 1753 G-159 f. 33
Altre de relíquies de Sant Exuperanci, donades a la parroquial de Blanes, 18 gener 1754 G-159 f. 34v
Altre de relíquies de Sant Modest i Lloat, donades a Blanes, 18 gener 1754 G-159 f. 36
Altre de relíquies de Santa Justa, donades a Blanes, 18 gener 1754 G-159 f. 37
Altre de relíquies de Sant Fèlix, donades a Blanes, 18 gener 1754 G-159 f. 38v
Josep Bosch pren possessió del benefici dels sants Andreu i Restitut de la Seu, 16 abril 1754 G-159 f. 40
“Vidimus” d’autèntica de relíquies de Sant Pròsper, Adeodat i altres, donades a la parròquia de Tossa, 14 juny 1754 G-159 f. 42
Llicència de celebrar a l’oratori domèstic de Sixt Veray, a Celrà, 26 agost 1754 G-159 f. 43v
“Vidimus” de relíquies de Sant Modest, Justí i altres, donades a la parròquia de Riudellots de la Selva, 9 octubre 1754 G-159 f. 46
Altre de relíquies de Crescenci, Desideri i altres, donades a Riudellots de la Selva, 9 octubre 1754 G-159 f. 47

Altre de relíquies dels sants Victorí i Pacífic donades a Marian Fonalleras, beneficiat de Sant Feliu de Girona, i a Felicià Puig i Padrola, de Vilaür, 12 octubre 1754 G-159 f. 48v

Altre de relíquies de Santa Grata i altres, donades al convent de la Mercè de Girona, 11 novembre 1754 G-159 f. 50
Col·lació en virtut de sentència del benefici de Santa Maria de Castelló fundat per en Despou a favor d’Ignasi Sunyer i Amorós, 30 gener 1755 G-159 f. 52
Lletres del Consejo sobre la forma de proveïr i confirmar les rectories, 28 febrer 1755 G-159 f. 54
El bisbe Bastero declara la seva voluntat sobre certs deutes entre les famílies Bastero i Sunyer, 5 maig 1755 G-159 f. 55
Elecció de Marianna de Sala i Cella com a priora de Bell-lloc de Peralada, 16 juny 1755 G-159 f. 58
Dispensa d’oficis a favor de Josepa Llunés i Vallgornera, monja de Bell-lloc, 10 juliol 1755 G-159 f. 60
El rei comunica al bisbe la pròrroga de la butlla, 1 agost 1755 G-159 f. 62
Definició dels comptes del seminari a favor de Jeroni Hort, 6 octubre 1755 G-159 f. 63
Llicència de celebrar a l’oratori domèstic de Ferran Diern, degà del capítol, 4 novembre 1755 G-159 f. 64
Col·lació en virtut de sentència del benefici del Remei i Sant Miquel de Blanes a favor de Sebastià Gibert, 21 novembre 1755 G-159 f. 67v



Nomenaments de vicaris generals en seu vacant a favor de Pere Pau Mallol, Domènec Miró, Domènec de Berenguer i Marian Pou, 18 febrer 1756, amb la seva presentació 
al capítol de la Seu, f 78. G-159 f. 68v-77

El vicari capitular sotsdelega a favor de diversos religiosos de Barcelona pels afers del tribunal del Breu, 2 maig 1756 G-159 f. 78
“Vidimus” de relíquies dels sants Amat i altres, donades a les claresses de Girona, 16 maig 1756 G-159 f. 79v
Missa de Sant Jaume G-159 f. 81
“Vidimus” d’autèntica de relíquies dels sants Màxim i altres, donades a Queixàs, 19 novembre 1756 G-159 f. 82
Altre de relíquies dels sants Dignacià i altres, donades a Queixàs, 19 novembre 1756 G-159 f. 83v
Altre de relíquies dels sants Amand i altres, donades a Queixàs, 19 novembre 1756 G-159 f. 85
Inventari de les partides de diners conservades a la caixa de la Tresoreria de la Seu, 30 desembre 1756 G-159 f. 87-106
El bisbe sotsdelega a favor de diversos religiosos de Barcelona pels afers del tribunal del Breu, 5 febrer 1757 G-159 f. 107
“Vidimus” de relíquies de Sant Celestí, donada a Jaume Quera, rector d’Arbúcies, 10 febrer 1757 G-159 f. 108
Altre de relíquies de Santa Beneta, donades a Jaume Quera, rector d’Arbúcies, 18 febrer 1757 G-159 f. 109
Altre de relíquies del màrtir Urbà, donades a Jaume Quera, dit, 18 febrer 1757 G-159 f. 110
Llicència de celebrar a l’oratori domèstic de Josep Gispert, de la Bisbal, 28 febrer 1757 G-159 f. 111v
“Vidimus” de relíquies dels sants Gaudenci i altres donades a Joan Solers, beneficiat de la Seu, 9 març 1757 G-159 f. 114v
Dispensa papal a favor de Tomàs Dalmau, beneficiat de Riudellots de la Selva, per poder celebrar misses votives de la Mare de Déu, 11 març 1757 G-159 f. 116
Procés informatiu a fi d’assignar salari a Gaspar de Bastero i Lledó, paborde de l’Almoina del Pa de la Seu, 7 maig 1757 G-159 f. 118-129
“Vidimus” d’autèntica de relíquies dels sants Pacient i Constanci, donades a sor Maria Antònia Valmanya, caputxina de Girona, 1 juny 1757 G-159 f. 130v
“Vidimus” d’autèntica de relíquies dels sants Dilecte i Llorenç, donades a Coloma Valmanya i Castellar, monja de Santa Clara de Castelló, 1 juny1757 G-159 f. 132
“Vidimus” d’autèntica de relíquies dels sants Sebastià i altres, donades al santuari de Sant Sebastià de Palafrugell, 6 juliol 1757 G-159 f. 133v
“Vidimus” d’autèntica de relíquies de Sant Ubald, donades a Francesc Ramon, prevere, 10 juliol 1757 G-159 f. 135v
Capítols (TC) pel bon govern de la germandat de socors mutus de Sant Francesc de Paula, fundada al convent dels mínims de Girona, 24 juliol 1757 G-159 f. 138-145
“Vidimus” de relíquies de Sant Daniel, donades a la parròquia de Tordera, 12 agost 1757 G-159 f. 146-149
Altre de relíquies de Sant Lucidià i altres, donades a la parròquia del Sallent, 23 agost 1757 G-159 f. 149v
Edicte sobre vacant del benefici de la Concepció i Sant Elm d’Arenys de Mar, d’orde de la Reial Cambra, 29 agost 1757 G-159 f. 151v
Augment de dot i canvi de disposicions del benefici del Carme de Santa Maria dels Turers de Banyoles, 30 agost 1757 G-159 f. 152v-167
El bisbe fa procura per a la visita “ad limina” a favor de Giuseppe Volpi, advocat de Roma, 31 agost 1757 G-159 f. 167v
Certificacions dels estudis i mèrits de Domingo Largo Maestro, segretari de cambra del bisbe, 3 abril 1758 G-159 f. 170-176
Exploració de voluntat de Magdalena Puig, novícia de Santa Clara de Castelló, 2 març 1758 G-159 f. 177
Semblant per a Narcísa Renovau, novícia de Bell-lloc de Peralada, 6 abril 1758 G-159 f. 179
“Vidimus” de relíquies dels sants Pere i Pau apòstols, i Francesc de Sales, donades a la parròquia de Lligordà, 9 juny 1758 G-159 f. 181
Altre de les relíquies del màrtir Felix, donades a la parròquia de Dosquers, 9 juny 1758 G-159 f. 183
Altre de les relíquies de Sant Just, donades a la capella de Sant Just de Pedrinyà, 9 juny 1758 G-159 f. 185
Elecció de Francesca d’Asprer com a priora de Bell-lloc de Peralada, 27 juny 1758 G-159 f. 187
“Vidimus” de relíquies de Sant Francesc Xavier, donades al col·legi de Sant Martí Sacosta de Girona, 10 juliol 1758 G-159 f. 189
Altre de relíquies de Sant Jaume, donades al dit col·legi de Sant Martí, 10 juliol 1758 G-159 f. 190v
Altre de relíquies de l’armadura de Sant Ignasi de Loiola, donades al mateix col·legi, 10 juliol 1758 G-159 f. 192
Els vicaris generals Bastero i de Berenguer declaren que s’oposen a unes lletres executorials de la Rota a favor del monestir de Banyoles, si són perjudicials a la jurisdicció 
del bisbe, 31 juliol 1758 G-159 f. 194



Llicència de conservar el Santíssim a la capella de la Pietat del Pont Major, i capítols (TC) per a l’administració de la mateixa, 8 agost 1758 G-159 f. 196-200
Nomenament de notari apostòlic a favor de Vicenç Cruzet i Fort, notari reial de Sant Feliu de Guíxols, 14 agost 1758 G-159 f. 200v

Domènec Burch Sorís, fiscal de la cúria, fa procura a Giuseppe Volpi per a plets a Roma, en causa que té amb Josep Gener, rector de Vilaür, 29 agost 1758 G-159 f. 205

Aprovació papal de les càrregues de l’organista de Palafrugell, 16 juliol 1758 G-159 f. 208
Intimació a Isidre Orteu i Bertran, ardiaca major de la Seu, de lletres de la Rota en causa sobre el benefici del Roser de la Bisbal, 11 novembre 1758 G-159 f. 212
Certificació sobre la malaltia de Domingo Rojas i Albaret, canonge de la Seu, 2 novembre 1758 G-159 f. 215
“Vidimus” de relíquies dels màrtirs Clemencià i Donat, donades a la parròquia d’Usall, 23 novembre 1758 G-159 f. 215v
Altre de relíquies de Santa Francesca Romana, donades a Bartomeu Sitjar, pagès de Greixenturri, 13 desembre 1758 G-159 f. 218
Altre de relíquies de Sant Bartomeu, donades a Bartomeu Sitjar, dit, 13 desembre 1758 G-159 f. 219
Extracció de relíquies del beat Dalmau Moner per fer processó pels carrers de Girona a fi d’impetrar la salut del rei Ferran VI, 2 gener 1759 G-159 f. 221

Testimoni de Juan de Villagómez, col·lector del Subsidi de dues mil dobles concedit al bisbe pel clergat, d’haver rebut 57 lliures del prior d’Ullà, Josep Bru, 16 gener 1759 G-159 f. 224

“Vidimus” de relíquies de Sant Desideri, donades a la parròquia de Tapis, 21 febrer 1759 G-159 f. 224v
Altre de relíquies de Sant Jaume el menor, donades al col·legi de Sant Martí Sacosta de Girona, 3 març 1759 G-159 f. 226
Definició de comptes del seminari de Sobreportes, feta a favor de Jeroni Hort, administrador, 22 maig 1759; altra definició, f 229. G-159 f. 227v
Edicte imprès de publicació del jubileu, 4 març 1759 G-159 f. 227bis
Llicència d’oratori domèstic a favor de Miquel Vila, prevere de Pineda, 2 abril 1759 G-159 f. 231
“Vidimus” de relíquies de Sant Lucent i altres, donades a Jaume Brusi, sagristà de Santa Pau, 27 abril 1759 G-159 f. 234

Juan Villagómez i Alaiz, col·lector del subsidi de dues mil dobles d’or al nou bisbe declara que només el rector de Vilaür s’ha negat a pagar-lo, 2 maig 1759 G-159 f. 235v

El bisbe sotsdelega en Francesc de Bastero i Vilana la facultat de reduir misses i aniversaris rebuda de la congregació del Concili, 16 maig 1759 G-159 f. 236
La reial Cambra mana al bisbe presentar al capítol de la Seu una terna per als beneficis curats que són de provisió d’aquest, 18 maig 1759; a continuació, real decret sobre 
la forma que han de seguir els bisbes en la provisió de beneficis curats, f 240. G-159 f. 238

Llicència de celebrar en un oratori privat de l’hospital de Santa Caterina de Girona, 9 juliol 1759 G-159 f. 244

Certificació de partides dels llibres de comptes dels aniversaris de la Seu, a instància de Miquel Monrós, beneficiat de la mateixa seu, 19 setembre 1759 G-159 f. 246

El bisbe uneix el benefici de Sant Projecte o Brauget de Monells a l’obra parroquial, 4 octubre 1759 G-159 f. 248
El bisbe nomena vicaris generals per a la seva absència Francesc de Bastero i Pasqual Puig, 10 octubre 1759 G-159 f. 249v
Juan de Villagómez declara haver rebut d’Abdó Barceló, sagristà de Santa Cristina d’Aro, 27 lliures de subsidi al nou bisbe, 13 novembre 1759 G-159 f. 250v
Testimoni de les despeses que graven la mensa episcopal, donat per Juan de Villagómez y Alaiz, 13 novembre 1759 G-159 f. 251
“Vidimus” de relíquies de Sant Sebastià, donades a Arenys de Mar, 18 gener 1760 G-159 f. 252
Llicència de celebrar a la casa de Miquel Costa, prevere d’Olot, 4 febrer 1760 G-159 f. 253v
Testimonial d’acord pres en sínode de fer donatiu al bisbe de 2.000 dobles d’or, 18 març 1760 G-159 f. 255v-259
Carta de la Regia Cámara, que disposa la forma de proveïr la rabiscoleria de Sant Esteve de Banyoles en les seves vacants, 2 abril 1760 G-159 f. 260
Testimonial de la comunicació del nunci sobre la forma de procedir amb els que es refugien en lloc sagrat, 12 abril 1760 G-159 f. 260-264
Fe de vida de Magín Bonifacio, cuiner major del bisbe, 15 abril 1760 G-159 f. 264v
Certificació de disposició del bisbe Taverner i Dardena sobre les relacions entre la Cellera i Anglès, 1721 G-159 f. 265
“Vidimus” de relíquies del vestit de la Mare de Déu, donades a la parròquia de Bordils, 5 maig 1760 G-159 f. 266v
Altre de relíquies de Sant Ubald, donades a Bordils, 5 maig 1760 G-159 f. 267v



Professió de fe de Cosme Mascaró, arxiprest de Vilabertran, 16 juny 1760 G-159 f. 263
Llicència de celebrar a casa de Jaume Vila i Magdalena Presas, d’Arenys de Mar, 4 juliol 1760 G-159 f. 272
Unió de dos beneficis, de Sant Llambert i de Santa Caterina, al de l’organista de Lladó, 18 juliol 1760 G-159 f. 274v
“Vidimus”de relíquies de Sant Ignasi de Loiola, donades al Dr. Ignasi Aloy, 22 juliol 1760 G-159 f. 280
Llicència de celebrar a l’oratori privat de Bonaventura de Jalpí i Vilalba, d’Arenys de Munt, 27 juliol 1760 G-159 f. 280v
Execució de rescripte de la congregació del Concili sobre les càrregues del benefici de Santa Maria antiga de Vilatenim, 30 agost 1760 G-159 f. 282v
“Vidimus” de relíquia de la Veracreu donada a la parroquial d’Anglès, 31 agost 1760 G-159 f. 284v
Llicència de celebrar a l’oratori de Felicià Puig i Padrola, pagès de Vilaür, 18 desembre 1760 G-159 f. 286
Licència de celebrar a l’oratori privat de Paulí de Nouvilas, de Sant Quirze de Colera, 19 desembre 1760 G-159 f. 287v
El monestir de Sant Feliu de Cadins nomena jutge conservador Francesc de Bastero i Vilana, 23 desembre 1760 G-159 f. 290
Reales provehidos y despachos de la Real Audiencia de Cataluña... en el pleito ... de los Aniversarios de la Collegiata de S.Felio ... contra el supuesto collegio de causídicos 
de la misma ciudad, Gerona, Antonio Oliva, 1760. G-159 f. 292-297

Gerunden. seu Vicen. nullitatis matrimonii. Sentència de la Rota en causa de Margarida Collell contra Joan Espinet, impresa, 2 agost 1760 G-159 f. 198-299
Confirmació de concòrdia entre el bisbe i l’ardiaca major de Girona, d’una part, i el capítol de la Seu d’altra, sobre jurisdicció, 28 maig 1758 G-159 f. 300-318
Execució de lletres papals que confereixen a Francesc de Vilar, Ombert i de Prat el benefici de Santa Maria de Gràcia de Sant Feliu de Pallerols G-160 f. 1

Decret del bisbe sobre les misses a celebrar a la ciutat de Girona el dia 19 de març 1761, en ocasió d’escaure’s el dia de Sant Josep i el dijous sant, 18 febrer 1761 G-160 f. 5v-6

Decret sobre elecció de casa delmera a cada parròquia, 26 març 1761 G-160 f. 7
Exploració de voluntat d’Elisabet Romero, novícia de Santa Clara de Castelló, 16 abril 1761 G-160 f. 7v
Edicte en virtut de lletres de la Real Cámara sobre la provisió del benefici de la Concepció i Sant Elm d’Arenys de Mar, 9 maig 1761 G-160 f. 8

Notificació de vacant del benefici de Santa Maria de l’Establit d’Estanyol, per matrimoni de Jaume Puig, metge natural de Llorà i veí de Tamajón (Toledo), 12 abril 1761 G-160 f. 9

Concòrdia entre el govern reial i el bisbe d’una part, i el monestir de Camprodon, d’altra, sobre jurisdicció a les esglésies de Santa Maria de Camprodon i Sant Cristòfol de 
Greixenturri, unides, amb les corresponents ratificacions G-160 f. 10-45

El bisbe publica el breu pontifici, transmés per carta reial, d’elecció de la Puríssima com a patrona d’Espanya, 18 juny 1761 G-160 f. 50
Els monjos de Banyoles renuncien una causa sobre els seus drets a Santa Maria dels Turers, 19 maig 1761 G-160 f. 53
Llicència de celebrar a la casa de Josep Aloy, rector de Cadaqués, 30 abril 1761 G-160 f. 54
Relació de prebendes de la catedral de Girona; de Sant Feliu de Girona, f 60v-62v; de Santa Maria de Besalú, f 62v-64v; de Santa Maria de Lladó, f 64v-67; de Vilabertran, f 
68-70; de Santa Maria d’Ullà, f 72-74v. G-160 f. 56-60v

Lletres citatòries en causa entre Joan Martí, claver de Malgrat, amb el rector de la parròquia, 7 agost 1761 G-160 f. 76
Execució de lletres papals que confereixen a Jaume Tarrús i Dou, clergue de Sant Esteve de Bas, el benefici dels sants Jaume i Esteve de la mateixa parròquia, 24 agost 
1761; la possessió, f 82. G-160 f. 77v

Llicència de celebrar a l’oratori privat de Joan Viola, a Sant Feliu de Pallerols, 4 setembre 1761 G-160 f. 83v
Resposta negativa de la direcció de l’Excusado a la pregunta del bisbe, de si calia incloure-hi els delmes de novals, 7 setembre 1761 G-160 f. 85v
Llicència de celebrar a l’oratori privat de Francesc Matutano, de Sant Feliu de Guíxols, 18 setembre 1761 G-160 f. 86
“Vidimus” de relíquies dels màrtirs Jucundí i Severa, donades a la parròquia de Darnius, 22 setembre 1761 G-160 f. 88
Altre de relíquies dels màrtirs Nominandus i Jocunda, donades a la aprròquia de Darnius, 22 setembre 1761 G-160 f. 89v
Llicència de celebrar a l’oratori privat dels germans Ros, Llogaia i Vanover, del veïnat d’Olives, parròquia de Garrigoles, 21 abril 1761 G-160 f. 91
Nomenament de notari apostòlic a favor de Benet Pagès i Auguet, notari de Sant Feliu de Guíxols, 4 octubre 1761 G-160 f. 92v
Execució de lletres papals que confereixen a Antoni Sala el benefici de Sant Joan de Torroella de Montgrí, 10 novembre 1761; la possessió, f 100. G-160 f. 96



Llicència a D. Manuel Navarro d’investigar el contraban de tabac a la diòcesi de Girona, 14 novembre 1761 G-160 f. 101v-107v
Llicència de celebrar a l’oratori de Josep de Font i Camprodon i Maria Francesca Font i de Prat, del carrer de l’Albereda de Girona, 3 desembre 1761 G-160 f. 108
El bisbe fa procura per a la visita “ad limina” a favor de Giuseppe Volpi, 4 gener 1762 G-160 f. 110
“Vidimus” de relíquies dels màrtirs Generós, Fortunat i altres, donades a Jaume Vila, d’Arenys de Mar, 5 gener 1762 G-160 f. 111v
Altre de relíquies de Sant Sebastià, donades a Tomàs Barnola, rector d’Adri, 18 gener 1762 G-160 f. 113
Definició a Jeroni Hort, administrador, dels comptes del seminari, 14 febrer 1762 G-160 f. 114
Declaració de la Real Cámara, de ser de patronat reial el benefici diaconil de Palafrugell, 27 gener 1762 G-160 f. 115v
Llicència de celebrar a l’oratori privat de Ramon Vivet i d’Asprer, de Figueres, 27 febrer 1762 G-160 f. 117
Edicte imprès de publicació de breu que permet menjar carn en quaresma, 18 febrer 1762, publicat amb llicència reial, f 120. G-160 f. 122
Pragmàtica reial que prohibeix donar curs a disposicions papals que no hagi vist el rei, 1762 G-160 f. 127
Execució de lletres papals que confereixen a Francesc Noguer el benefici de Sant Joan d’Olot, 7 març 1762; la possessió, f 137v. G-160 f. 133
“Vidimus” de relíquies de la Veracreu, i els màrtirs Nazari i Cels, donades a Francesc Miquel, rector de Serra, 17 març 1762 G-160 f. 139
Altre de relíquies dels màrtirs Just i Clement, donades a Ramon Verdera, beneficiat de Santa Maria dels Turers de Banyoles, 17 març 1762 G-160 f. 140
Altre de relíquies dels màrtirs Justa i Feliu, donades a la parròquia de Dosquers, 17 març 1762 G-160 f. 142
Benedicció de la primera pedra del convent de caputxins de Girona, 24 abril 1762 G-160 f. 143
Testimonials de relíquies dels màrtirs Fulgenci i altres, donades a les parròquies de Porqueres, Pujarnol, Miànegues, Serinyà, Sant Vicenç de Camós, Viladamí, Espinavessa, 
Fontcoberta i Falgons, 26 abril 1762 G-160 f. 144v

Llicència de dividir el mas Falgueras de Cassà de la Selva, propi dels Aniversaris presbiterals de la Seu, en dues masoveries, 11 maig 1762 G-160 f. 147v
Edicte imprès de publicació de la missa i ofici de la Puríssima, extès als regnes d’Espanya, 24 maig 1762 G-160 f. 158
Edicte imprès d’ordre de fer pregàries per la guerra contra Anglaterra i Portugal, 6 juliol 1762 G-160 f. 161-162
Certificació de que el bisbe té directe domini sobre els delmes del bisbat, excepte els novals, 6 agost 1772 G-160 f. 163

Compromís i sentència arbitral de Francesc Veray, canonge de la Seu entre la comunitat de preveres de Peralada i els seus membres, 31 gener i 4 agost 1762 G-160 f. 163v-181

Certificació de mérits de Juan Antonio de Villagómez Alaiz, 18 agost 1762 G-160 f. 182
Llicència de celebrar a l’oratori privat de Gaietà Alibés i Peronella Verntallat, de Sant Privat de Bas, 23 agost 1762 G-160 f. 184
“Vidimus” de relíquies de Sant Pere d’Alcàntara, Francesc Xavier i altres, donades a Narcís Feixes, canonge de Besalú, 22 setembre 1762 G-160 f. 186
Certificació sobre la partició dels delmes de Pineda i Sant Pere de Riu, 1506 G-160 f. 187v
Llicència de celebrar a l’oratori de Martí Quera, pagès de Talaixà, 12 octubre 1762 G-160 f. 188v
Sentència arbitral sobre la contribució de les capellanies de la Seu a la festa major de Serinyà, 6 novembre 1762 G-160 f. 190v
El notari de la cúria certifica que als llibres de dipòsits no hi ha cap partida de 15.000 doblons a favor de Julià Collell, 24 desembre 1762 G-160 f. 192
El mateix notari certifica l’existència a la catedral de l’arca de dipòsits i dels llibres de comptes, 18 gener 1773 G-160 f. 193
Certificació de mèrits de Francesc Pagès, beneficiat de Sant Feliu de Girona, 5 gener 1763 G-160 f. 194
Certificació de la llista de persones elegides com a jutges sinodals, tots canonges de la Seu excepte Tomàs Verdaguer, prior de Lladó, i Marian Pou, vicari general, 21 abril 
1762 G-160 f. 196v

Llicència de celebrar a l’oratori privat d’Ignasi Marcillo, prevere d’Olot, 8 abril 1763 G-160 f. 197
Publicació de resposta de la congregació del concili sobre poder els sacerdots celebrar dues misses en dia de festa al bisbat de Girona, 8 abril 1763 G-160 f. 200
Fundació i capítols (TC) de la Confraria de la Bona Mort a invocació de Sant Joan Baptista a Torroella de Montgrí, 21 abril 1763 G-160 f. 202
“Vidimus” de relíquies dels sants Constanci i Aurea, donades a Gaietà Alibés i Peronella Verntallat, 22 abril 1763 G-160 f. 203v
Certificació d’estudis a Cervera i Gandia, i mèrits de Ramon Pujol i Mir, prevere, 27abril 1763 G-160 f. 205
Llicència de celebrar a l’oratori privat d’Ignàsia Busquets i Desprat, de Sant Esteve de Bas, 27 maig 1763 G-160 f. 206v



“Vidimus” de relíquies del beat Benet de Santo Fratello, confessor, donades al monestir de Sant Francesc de Girona, 31 maig 1763 G-160 f. 209
Altre de relíquies de Santa Cecília, donades a la parròquia de Santa Cecília de Montcal, 8 juny 1763 G-160 f. 210
Edicte per citar els pretendents del dret de patronat del benefici de Sant Domènec de la Seu, que Hilari Vilademont, prevere de Sant Boi del Llussanès es proposa de 
permutar, 9 juliol 1763 G-160 f. 211v

Certificació d’estudis i mèrits de Benet Pagès i de Pol, natural d’Ultramort i rector del seminari, 6 juliol 1763 G-160 f. 213

“Vidimus” de relíquies de Sant Cugat, procedents de Sant Cugat del Vallès, donades a Rafael Bataller, rector de Sant Cugat de Fornells de la Selva, 16 juliol 1763 G-160 f. 215

Nomenament de notari apostòlic a favor de Marian Camps, notari de Girona, 17 juliol 1763 G-160 f. 216
L’abadessa de Sant Feliu de Cadins nomena jutge conservador José Carrillo de Albornoz, canonge de la Seu G-160 f. 218v
Nomenament de notari apostòlic a favor de Josep Bofill, escrivà de Girona, natural de Sant Pere Pescador, 28 juliol 1763 G-160 f. 220
El notari de la cúria certifica al tribunal de la Creuada que des de 1758 fins al present no s’han imposat altres multes que unes a clergues, de les quals la part corresponent 
a la mateixa Creuada és de 94 lliures, 7 agost 1763 G-160 f. 222v

Llicència de celebrar a l’oratori privat de Josep Bassols, canonge de la Seu, 9 agost 1763 G-160 f. 223
Els framenors de Girona nomenen jutge conservador Josep Carrillo de Albornoz, canonge de la Seu, 24 agost 1763 G-160 f. 225
Llicència de celebrar a l’oratori privat de Josep i Caterina Llavanera, de Lladó, 6 setembre 1763 G-160 f. 227
Llicència de celebrar a la capella de Sant Antoni, construïda per Antoni Cortina al terme de Sant Miquel de Cladells, 19 setembre 1763 G-160 f. 229
Certificació negativa de llicència de construir a l’església de Sant Francesc de Girona la capella de la mare de Déu de Loreto, 4 octubre 1763 G-160 f. 230
Testament de Juan Antonio de Villangómez y Alaiz, procurador general del bisbe, 10 octubre 1763 G-160 f. 231
Carta reial al bisbe, que comunica la concessió papal de que el patriarca de les Índies sigui capellà major dels exèrcits, 7 maig 1762, amb nota de que a Girona, Miquel 
Castelló i Vila, canonge de la Seu, és tinent de vicari general castrense, f 239v. G-160 f. 233

El Consejo ordena al bisbe que els jutges eclesiàstics no imposin censures als magistrats reials, 28 novembre 1763 G-160 f. 241
Carta de la real Cámara, d’acompanyament d’una llista de provisions papals de beneficis presentades a Madrid, 16 abril 1761 G-160 f. 243

Breve de Su Santidad en declaración de las dudas ocurridas sobre la inteligencia de la bula del vicariato general de los exercitos y de la real armada, Madrid, 1764, 12 pp G-160 f. 245

Còpia de deposicions testificals sobre el govern de l’església de Sant Feliu de Girona, a instància de l’abat i capítol de la mateixa, 28 desembre 1763 G-161 f. 1
La Reial Cambra s’oposa a l’intent de l’ajuntament de Girona de commutar la Pia Almoina en casa de misericòrdia, 21 desembre 1763 G-161 f. 7
Concòrdia entre els domers i els veïns de Mont-ras sobre els aranzels de l’administració de sagraments, 24 juny 1763 G-161 f. 8
La Reial Cambra ordena al bisbe dona possessió del benefici de Sant Tomàs de la Seu, 21 desembre 1763; declarà que era de patrimoni mixt, f 19. G-161 f. 10
El notari de la cúria certifica que no s’ha imposat cap multa durant l’any, 28 gener 1764 G-161 f. 11
El mateix notari certifica que la provisió de la sagristia de Sant Feliu de Girona pertany a l’abat de la mateixa, 16 març 1764 G-161 f. 11
Els executors de l’Excusado declaren que només es pot declarar una casa excusada per parròquia, i no un patrimoni G-161 f. 12
Certificació de mèrits d’Ignasi Casas, prevere natural de Girona, 23 març 1764 G-161 f. 13
Sentència y lletras executorias d’anathematització contra els que robaren a la tresoreria de la Seu, imprès, 16 març 1764 G-161 f. 14
“Vidimus” de relíquies dels màrtirs Dignacià i altres, donades a Crespià, 15 maig 1764 G-161 f. 15
Altre de relíquies dels sants Amanci i Pia, donades al prior dels agustins de la ciutat de Girona, 5 juny 1764 G-161 f. 16v
Altre de relíquies dels màrtirs Cast, Verecundus i altres, donades al prior dels agustins de la ciutat de Girona, 5 juny 1764 G-161 f. 17v
El notari de la cúria certifica la forma de presentació del benefici de Sant Tomàs de la Seu, 4 juliol 1764 G-161 f. 21
El vicari general dels reials exèrcits, cardenal de la Cerda, nomena sotsdelegat per al bisbat Miquel Castelló i Vila, canonge de la Seu, 2 juliol 1764 G-161 f. 22v
Certificació de que el lloc de Fonteta és part de la parroquia i terme delmer de la Bisbal, 28 juliol 1764 G-161 f. 24v
“Vidimus” de relíquies dels màrtirs Pacífic, Jucundí, Bo i Casta, donades a la parròquia de Garrigoles, 9 agost 1764 G-161 f. 25v



La Reial Cambra disposa que el benefici de Sant Esteve de Sant Feliu de Girona sigui cobert per oposició i resti agregat al càrrec de mestre del cor, 17 agost 1764 G-161 f. 27

Autèntica de fragment de la casulla de Sant Narcís, posat en un reliquiari, 1 agost 1764 G-161 f. 29
Llicència de celebrar a l’oratori privat de Jaume Veray, de Celrà, 5 setembre 1764 G-161 f. 29v
Elecció de Francesca de Pastor com a priora de Bell-lloc de Peralada, 24 setembre 1764 G-161 f. 31v
“Vidimus” d’indulgències concedides als confrares de la Bona Mort de Torroella de Montgrí, 30 octubre 1764; declaració del bisbe, f 90v. G-161 f. 33-41
Institució de l’ofici de la la cabiscolía segona de Sant Feliu de Girona, 7 novembre 1764 G-161 f. 41
Llicència d’aplegar almoines per a la beatificació de Bonaventura Gran o de Barcelona, dels franciscans descalços, 7 desembre 1764 G-161 f. 44
Sentència impresa de Francesc Veray, canonge, en causa dels franciscans de Girona contra el fiscal de la cúria eclesiàstica i l’Ajuntament sobre la capella de Loreto dels 
franciscans de la ciutat, 15 desembre 1764 G-161 f. 47-50

El notari de la cúria certifica que durant l’any no s’ha imposat cap multa, 23 gener 1765 G-161 f. 51
Citació de la Rota en causa de Pere Joan Ramir, beneficiat dels sants Francesc i Josep, contra el curat i els obrers de Sant Miquel d’Anglès, 2 febrer 1765 G-161 f. 51v
Decret de la congregació de Ritus, que concedeix l’ofici de la Corona d’Espines a Cassà de la Selva, 1 desembre 1764 G-161 f. 54
Edicte imprès del bisbe, sobre el deure dels patrons de beneficis, de redotar els que són incongrus, 22 gener 1765 G-161 f. 56
Lletres del bisbe al capítol de la Seu, sobre l’elecció de Genís Pagès per a la rectoria de Lloret, 23 febrer 1765 G-161 f. 56bis
Ordre reial al bisbe de donar col·lació d’un benefici d’Hostalric a Nicolau Pujades, 8 març 1765 G-161 f. 56ter
Concessió d’oratori privat a Antoni Bas, canonge de la Seu, 27 març 1765 G-161 f. 57
“Vidimus de relíquies de Sant Ignasi, donades a Dalmau Dillet, cirurgià de Riudarenes, 6 maig 1765 G-161 f. 58v
Certificació d’estudis i mèrits de Ramon Pujol i Mir, prevere de Girona, 11 maig 1765 G-161 f. 60

Sentència impresa de José Carrillo de Albornoz, jutge conservador, en la causa entre els franciscans de Girona i l’Ajuntament, sobre la capella de Loreto, 15 maig 1765 G-161 f. 62

Certificació dels estatuts de l’Almoina del Pa de la Seu G-161 f. 68
Certificació de mèrits de Baldiri Cargol, rector de Camprodon, 25 maig 1765 G-161 f. 68v
“Vidimus” de relíquies de Santa Susanna, donades a l’hereu de la casa Poch de Santa Susanna, parròquia de Pineda, 28 maig 1765 G-161 f. 69
Execució de lletres papals que confereixen a Baltasar Xiberta, clergue de Cassà de la Selva menor d’edat, el benefici de Santa Anna de Cassà, 16 març 1765; la possessió, f 
76. G-161 f. 70v

Benedicció de la primera pedra -de la que es transcriu el text- de la Casa de Misericòrdia, de la parròquia del Mercadal de Girona, 22 juny 1765 G-161 f. 77
El notari de la cúria certifica que els delmes de la diòcesi són a directe domini de la mitra G-161 f. 79
El bisbe disposa la forma de regir la caixa de dipòsits de la Seu, 4 juliol 1765 G-161 f. 80
“Vidimus” de relíquies dels màrtirs Innocenci, Fortunat i altres, donades a Vicenç Bosch dominic, religiós del convent dominic de Girona, 8 agost 1765 G-161 f. 83
La Reial Cambra autoritza que l’Almoina del Pa de Girona sigui administrada per eclesiàstics, 18 juliol 1765 G-161 f. 84v
Separació de les parròquies unides de les Escaules i Boadella, 20 agost 1765, amb certificació sobre Boadella, f 89-90. G-161 f. 86
Disposició de la Reial Cambra sobre la licitud de que la Santa Seu carregui pensions sobre determinats beneficis, 3 setembre 1765 G-161 f. 86bis

El bisbe certifica que al seu ingrès a la diòcesi havia confirmat Francesc Befaràs com a notari de la cúria de testaments i després el promogué a la del vicariat i en el seu lloc 
nomenà Cristòfol Cabirol; i en la cúria de l’oficialat confirmà Francesc Lagrifa, Domènec Burch Sorís, Domènec Buixons i Narcís Soler, 7 desembre 1765

G-161 f. 87

Llicència papal a Joan Domènec, beneficiat de Sant Feliu de Girona, de celebrar missa votiva, 12 octubre 1765 G-161 f. 87

El notari de la cúria certifica que els decimadors de les parròquies no són obligats a contribuir a les obres dels temples parroquials, i refereix que des de 1650 s’han 
reedificat les de l’Escala, Sant Jordi Desvalls, Palafrugell, Torroella de Montgrí, Cassà de la Selva, Olot, Calella, la Bisbal i Sant Feliu de Lladó, 15 octubre 1765

G-161 f. 88v

Declaració feta pel bisbe sobre les indulgències concedides a la Confraria de Sant Joan i la Bona Mort de Torroella de Montgrí, 25 octubre 1765 G-161 f. 90v



Certificació de que Valldavià és part de Vilopriu, 31 octubre 1765 G-161 f. 92v
Llicència papal a Joan Oliver, prevere de Begur, per celebrar missa votiva, 8 octubre 1765 G-161 f. 94
Execució de lletres papals que confereixen a Pere Gatius, clergue de Serrat (Fustanyà) el benefici de sant Joan d’Olot, a pesar de ser menor d’edat, 20 novembre 1765; la 
possessió, f 99v. G-161 f. 95

Disposició de la Reial cambra sobre el dret de presentació de la rectoria de Sant Feliu de Buixalleu per part del monestir de Pedralbes, 25 febrer 1765 G-161 f. 101-106
Ordre del rei al bisbe sobre els soldats que es refugien en esglésies, 20 desembre 1765 G-161 f. 107-111
Inventari de sumes guardades a la tresoreria de la Seu, fet per avaluar les quantitats robades, 12 desembre 1765. L’arqueig constatà que hi havia 17.259 lliures, i que la 
suma del robatori pujava a 1.129 lliures. G-161 f. 112-129

El bisbe sotsdelega Agustí Voltas, dominic, Antoni Puig, trinitari i Joaquim Froch, dominic, per als afers del tribunal del Breu a Barcelona, 18 gener 1766 G-161 f. 129
Citació de la Congregació del Concili a Ramon Martí, claver de Malgrat, en causa sobre l’administració de la causapia de Ponç Martí, 30 gener 1766 G-161 f. 130
El notari de la cúria certifica que durant l’any no s’han imposat multes, 20 febrer 1766 G-161 f. 131v
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Eulàlia de Pujals dels Pagesos a Narcís Forroll, clergue de Cornellà menor d’edat, 22 febrer 1766; la 
possessió, f 135v. G-161 f. 132

Edicte imprès del bisbe, per als exercicis espirituals de la clerecia, 28 març 1765 G-161 f. 137
Els dominics de Peralada nomenen jutge conservador Francesc Berga, canonge de la Seu, 4 abril 1766 G-161 f. 138
Ordre impresa del Consejo al bisbe, de procurar que no hi hagi a Madrid massa clergues pretendents, 5 maig 1766 G-161 f. 139
Anul·lació d’actuacions de Francisco Sáenz de Viniegra com a jutge de Novals, 5 juliol 1766 G-161 f. 141-147
“Vidimus” de relíquies de la Veracreu, i dels màrtirs Adeodat i altres, de les que no consta el propietari, 6 juny 1766 G-161 f. 148
Edicte imprès sobre recollir pobres a l’hospici de la Misericòrdia de Girona, 16 juliol 1766 G-161 f. 150
Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Santa Maria dels Àngels de l’Armentera a Vicenç Surià i Llavanera, clergue de Castelló menor d’edat, 7 agost 
1766; la possessió, f 155. G-161 f. 151

“Vidimus” de relíquies de Sant Climent, donades a la parròquia de Cervià, 20 setembre 1766 G-161 f. 156v
Altre de relíquies del màrtir Teodor, donades a Cervià, 20 setembre 1766 G-161 f. 158
Altre de relíquies dels sants Màxim, Pius i altres, donades a Cervià, 20 setembre 1766 G-161 f. 159v
Altre de relíquies dels sants Donat i altres, donades a Cervià, 20 setembre 1766 G-161 f. 160v
Altre de relíquies de Sant Quirze, donades a Pere Plàcies, de Calella, 24 setembre 1766 G-161 f. 162
Real Cèdula sobre que los eclesiásticos seculares y regulares se abstengan de declamaciones y murmuraciones contra el Gobierno G-161 f. 164-168
Llicència de celebrar a l’oratori dels germans Calm de Sant Esteve de Bas, 24 octubre 1766 G-161 f. 169
Definició dels comptes del seminari de Sobreportes, 30 octubre 1766 G-161 f. 171
Edicte imprès del bisbe, que mana dipositar a la tresoreria de la Seu els capitals procedents de lluïcions de censals dels beneficis, 10 novembre 1766 G-161 f. 172
Ordre al bisbe de comunicar els capitals dipositats per dotar obres pies, 13 octubre 1766; la resposta, f 183, declara que són els de la caixa de dipòsits de la catedral, per 
un total de 9.493 lliures, la comunitat de preveres d’Olot, amb 84 lliures, el llegat d’Antoni Llopis d’Olot, de valor 49.580 lliures i renda anual de 1.293, i el llegat d’Ignasi 
de Colomer i de Cruïlles, amb el que s’està construïnt la casa de Misericòrdia, de valor 25.000 reals de billó.

G-161 f. 174

Exploració de voluntat de Maria Julita Maranges, novícia de Santa Clara de Castelló d’Empúries, 12 desembre 1766 G-161 f. 175
Disposició de la Cámara en plet entre el rector del Mercadal i les monges de Cadins, 9 octubre 1766 G-161 f. 177
“Vidimus” de relíquies de Santa Reparada, donades a Antoni Marquès, de Sant Martí d’Empúries, 14 març 1767 G-161 f. 179
Altre de relíquies de Santa Celestina, donades a la parròquia de Cadaqués, 9 gener 1767 G-161 f. 181
Citació dels patrons del benefici de Santa Maria de Bellull segon de la Seu, que hom es proposa de permutar, 1 febrer 1767 G-161 f. 184v
Real carta mandataria sobre extinción de derechos de lleuda de la ciudad de Gerona G-161 f. 186
Llicència donada als framenors de Castelló de demolir la seva església i edificar-la nova fora dels murs de la vila, 3 febrer 1767 G-161 f. 198



“Vidimus” de relíquies dels sants Liberat i Celestina, donades al convent de la Mercè de Castelló, 2 abril 1767 G-161 f. 199
La Real Cámara ordena al bisbe comprovar la llista dels beneficis que es presenten amb indult papal, 27 gener 1767 G-161 f. 201-202
El Consejo Real ordena al bisbe reprimir els clergues que no porten vestit clerical, 12 febrer 1767 G-161 f. 203
Real Pragmática d’extranyament dels jesuïtes G-161 f. 205
Resolució de la Reial Cambra sobre la provisió del diaconil de Montagut, 26 febrer 1767 G-161 f. 214
Condonació reial a la ciutat de Girona del dret de lleuda G-161 f. 215
El capítol de Sant Joan de les Abadesses insta al bisbe de poder exercir el patronat de la rectoria de Tornadissa, vacant per òbit, 24 març 1767; recomanà Josep Vaquer, 
natural de Bàscara, f 219. G-161 f. 218

Josep Campins i Barnola, prevere resident a Cartagena, pren possessió de l’arxiprestat de Vilabertran, 23 abril 1767; la professió de fe per delegació, f 226v. G-161 f. 220

Josep Masó, rector de Cervià, dona una relíquia de Sant Climent a la parroquial de Sant Climent Sasebes, 15 maig 1767; donà també una relíquia de Sant Víctor a Espolla, f 
223v. G-161 f. 222v

“Vidimus” de relíquies de Sant Cugat donades a Sant Cugat de Salt, 21 maig 1767 G-161 f. 225
El notari de la cúria certifica que durant l’any no s’han imposat multes, 26 maig 1767 G-161 f. 226
Llicència d’edificar capella pública al mas Massegur de Sant Privat de Bas, sota invocació de la Mare de Déu de les Olletes, 30 juny 1767 G-161 f. 227
Execució de lletres papals que confereixen en virtut de sentència el benefici de Sant Bartomeu de Segalars de Sant Gregori a Mateu Gri, 10 setembre 1767; la possessió, f 
236v. G-161 f. 228v

Elecció de Marianna de Sala com a priora de Bell-lloc de Peralada, 27 setembre 1767 G-161 f. 238
“Vidimus” de relíquies dels sants Perpetu, Fèlix i altres, donades a Maria Antònia Burgués, monja de Sant Daniel, 12 octubre 1767 G-161 f. 239v
Testimonial de confirmació de Josep Mitjans, de Girona G-161 f. 241
La Real Cámara declara que el benefici de Sant Joan de Navata no és de patronat laical, 16 setembre 1767 G-161 f. 242
El Consejo real regula les apel·lacions al tribunal del nunci, 28 novembre 1767 G-161 f. 244
Real gracia de la entera extinción de los drechos de puertas a favor del común y vezinos de la ciudad de Gerona G-161 f. 248
La Real Cámara declara que l’abat de Breda no té dret a conferir beneficis, 5 novembre 1767 G-161 f. 254
Dispensa papal a Francesc Noguer, agustinià eremita, per poder tenir el benefici de Sant Joan d’Olot, 27 febrer 1768 G-161 f. 256
Pastoral del bisbe a les religioses sobre no admetre profecíes a propòsit del retorn dels jesuïtes, 28 febrer 1768 G-161 f. 259
Ordre de la real Cámara, d’informar sobre els drets de patronat de Sant Pere Cercada, 26 gener 1768 G-161 f. 276
“Vidimus” de relíquies dels sants Innocenci i Victòria, donades a la tercera orde franciscana d’Olot, 15 abril 1768 G-161 f. 277
Altre de relíquia de Benet de Sant Filadelfi, franciscà reformat, donada al guardià dels franciscans de Castelló, 16 maig 1768 G-161 f. 278
Exploració de la voluntat de Maria Anna Soler, novícia de Santa Clara de Castelló, 16 maig 1768 G-161 f. 280
“Vidimus” de títol de tonsura d’Antoni Rovira G-161 f. 280v
“Vidimus” de relíquies dels sants Plàcid, Sever i altres, donades a Joan de Foixà, veí de Girona, 1 juny 1768 G-161 f. 281v
Citació dels que pretenen dret de patronat sobre el benefici del Roser de la Bisbal, que hom es proposa de permutar, 12 nuny 1768 G-161 f. 283
Pragmàtica sanció sobre l’exequatur de documents papals G-161 f. 284-293
Llicència a Pere Manyà, prevere, de celebrar missa votiva, 15 juliol 1768 G-161 f. 293v
“Vidimus” de relíquies dels sants Amand, Optat i altres, donades a Pius d’Andreu i de Fontdevila, veí de Girona, 20 juliol 1768 G-161 f. 295
Llicència de celebrar a l’oratori de Joan de Manresa, de Riudarenes, 29 juliol 1768 G-161 f. 296v
Reial Cèdula que disposa que s’extingeixi l’ensenyament de l’escola jesuítica, 22 agost 1768 G-161 f. 299
“Vidimus” de relíquies de Sant Victorià, donades a Esteve Calm, pagès de Sant Esteve de Bas, 19 agost 1768 G-161 f. 305
Exploració de voluntat de Maria Saló, novícia de Santa Clara de Castelló, 26 agost 1768 G-161 f. 307



Real Cédula ... reduciendo el arancel de los derechos procesales ... y para que en todo el reyno se actúe y enseñe en lengua Castellana G-161 f. 309
“Vidimus” de relíquies de Bernat de Corleone, caputxí, donades al convent de caputxins de Girona, 16 setembre 1768 G-161 f. 314
Altre de relíquies de la Veracreu, donades a Esteve Calm, de Sant Esteve de Bas, 29 setembre 1768 G-161 f. 315v
Elecció d’Antònia de Vinyavella com a priora de Bell-lloc de Peralada, 19 setembre 1768 G-161 f. 317
Concòrdia entre la comunitat de preveres de Blanes i els regidors del lloc, amb referències a l’ofici d’organista, 5 desembre 1768 G-161 f. 322
Llicència de celebrar a l’oratori privat d’Antoni Guinart, de Celrà, 25 gener 1769 G-162 f. 1
Certificació del notari de la cúria, sobre quants processos s’havien fet entre rectors del bisbat, 7 febrer 1769 G-162 f. 3v
El Consejo Real ordena als metropolitans admetre les apel·lacions, [perquè no vagin directament a la nunciatura], 26 gener 1769 G-162 f. 5
Els servites d’Empuries nomenen jutge conservador Joan Andreu, canonge de la Seu, 8 març 1769 G-162 f. 6v
La Reial Cambra declara que el benefici de Breda que obté Josep Vinyes no és incompatible amb la rectoria de Camós que té G-162 f. 8
Els mínims de Girona, Hostalric i Begur nomenen jutge conservador Josep de Bassols, canonge de la Seu, 6 juny 1769 G-162 f. 10
“Vidimus” de relíquies dels sants Pere i Pau, donades a la parroquial de Canet de Mar, 24 juny 1769 G-162 f. 11
Carta Acordada del Consejo Real, sobre les llistes que els bisbes han de presentar de Breus, dispenses i rescriptes papals, 7 juliol 1769 G-162 f. 13
Carta semblant, sobre prevenir recusacions de jutges, 7 juliol 1769 G-162 f. 15
El notari de la cúria certifica que la forma de conferir rectories quan fa la col·lació algú que no és el bisbe, 15 juliol 1769 G-162 f. 16
El bisbe delega els vicaris generals per acordar amb el capítol de la Seu una mutació dels hàbits d’hivern, 17 juliol 1769 G-162 f. 17
Certificació del notari de la cúria sobre primícies, 15 setembre 1769 G-162 f. 17v
Certificació del mateix, de que segons el Llibre Verd de la cúria, els delmes amortitzats no queden sota el domini feudal de la mitra G-162 f. 18v
Certificació dels noms de les esglésies sufragànies existents a la diòcesi, 15 setembre 1769 G-162 f. 19v
La Reial Cambra declara abús el fet que la nunciatura autoritzi a alienar finques de fundacions, 19 setembre 1769 G-162 f. 22
Correspondència sobre el col·legi de sant Martí Sacosta, que havia estat dels jesuïtes, destinat a seminari; lliurament de la casa d’exercicis, f 48. G-162 f. 24-33
Llicència per construir una capella dels Dolors i el Sant Crist a la parroquial de Peralada, 5 octubre 1769 G-162 f. 34-38
“Vidimus” de relíquies de Sant Ponç, donades a don Ramon de Saleta, de Calella, 13 novembre 1769 G-162 f. 38
La Reial Cambra ordena al bisbe que no proveeixi els beneficis vacants incongrus, 13 novembre 1769 G-162 f. 40
El rei disposa que les dignitats i oficis de les catedrals i els rectors no puguin tenir jurisdicció ordinària, 28 octubre 1769, amb la resposta del bisbe, f 44, que sosté que 
Domènec de Berenguer pugui tenir el càrrec, a pesar de ser abat de Sant Feliu de Girona G-162 f. 42

“Vidimus” de relíquies de la túnica de Sant Francesc d’Assís, donades als caputxins d’Olot per col·locar-les a sant Francesc del Montsacopa, 9 desembre 1769 G-162 f. 46

Lliurament de la casa de jesuites de Girona al bisbe, 21 setembre 1769, inscrit al registre de la propietat de Girona en 1924. G-162 f. 50-79
Exploració de voluntat de Maria Coloma Serra, novícia de Santa Clara de Castelló, 26 gener 1770 G-162 f. 82
Llicència a Elm Carreres, sagristà de Santa Cristina d’Aro, de celebrar missa votiva, 5 gener 1770 G-162 f. 83
Pragmàtica sanció sobre nomenament de notaris dels tribunals eclesiàstics, 7 febrer 1770 G-162 f. 85
Real cédula sobre la competència dels tribunals reials en casos de bigàmia, 7 febrer 1770 G-162 f. 93
Edicte del comte de Ricla sobre els aplegadors de santuaris G-162 f. 99
El bisbe publica el jubileu universal, 22 febrer 1770 G-162 f. 101
Edicte episcopal sobre pregàries a Girona, demanant la pluja, 17 febrer 1770 G-162 f. 102
La Reial Cambra resol que el benefici de Sant Mateu de la Seu és de patronat del paborde de l’Almoina del Pa, 15 febrer 1770 G-162 f. 104
Llicència a Mateu Torra i Bruguer, de Sant Feliu de Pallerols, per bastir capella pública prop del mas Torra, 6 març 1770 G-162 f. 106
El rei aprova per reial cèdula el canvi d’hàbits d’hivern del capítol de la Seu, 8 març 1770 G-162 f. 108



Carta-ordre del governador del Consejo de Hacienda al bisbe, que li ordena reprimir el contraban de tabac, 21 març 1770 G-162 f. 112
Llicència de celebrar a l’oratori privat de Felip Pastell, jurista de Castelló, 21 abril 1770 G-162 f. 116
Altra semblant a favor de Joaquim Piferrer, de Blanes, 11 maig 1770 G-162 f. 118
Exploració de voluntat de Manuela de Sallés i Çanou, novícia de Bell-lloc de Peralada, 12 maig 1770 G-162 f. 120
Unió de beneficis per dotar les càtedres de Teologia i Retòrica del Seminari, a favor de Cirus Valls, 3 abril 1770 G-162 f. 122-148
Edicte per citar els detentors del dret de patronat del benefici del Roser de la Bisbal, que hom es proposa de permutar, 2 juny 1770 G-162 f. 152
Lliurament de carta del bisbe al capítol de la Seu, sobre un projecte de suprimir dignitats, canongies i beneficis, 6 juny 1770 G-162 f. 153-158
Llicència de celebrar a l’oratori privat de Ferran Milans i Macià, d’Arenys de Mar, 8 juliol 1770 G-162 f. 158
Llicència de beneïr la capella edificada prop del mas Surroca, parròquia de Beget, 10 juliol 1770 G-162 f. 161v
Edicte imprès de prohibició d’estampes de la Mare de Déu de la Llum, 12 juliol 1770 G-162 f. 164
Edicte imprès de prohibició dels barrets «chambergos», i prescripció dels de teula per a eclesiàstics, 7 agost 1770 G-162 f. 165-167
Resolució de la Reial Cambra sobre el patronat del benefici de Santa Maria de la Tallada, 18 juliol 1770 G-162 f. 168
El Consejo disposa que convocar rogatives per la pluja no toca als eclesiàstics, sinó als ajuntaments G-162 f. 170
Resolució de la Reial cambra sobre el patronat del benefici de Sant Nicolau de Palamós, que no és de l’Ajuntament, 2 setembre 1770 G-162 f. 172
Llicència de celebrar a l’oratori privat d’Ignasi de Fluvià i Fontanella, d’Olot, 16 octubre 1770 G-162 f. 174
Llicència d’ampliar l’església de Garriguella, i de treballar-hi en dies de festa, 26 novembre 1770 G-162 f. 176
Edicte sobre patronat passiu del benefici de Sant Esteve de la Seu, 1 desembre 1770 G-162 f. 177
Provisió reial perquè els mercedaris puguin continuar demanant caritat pels captius G-162 f. 178
Providència reial que confirma les prerrogatives de l’ardiaca major de la Seu, concedida a instància d’Isidre Orteu, 18 novembre 1770 G-162 f. 180
Reglament nou sobre l’administració de les rendes dels aniversaris presbiterals de la Seu, 22 desembre 1770, amb addició, f 188. G-162 f. 181v-187
El Consejo recomana al bisbe solventar ràpidament les controvèrsies sobre immunitat local i dret d’assil, 23 febrer 1771 G-162 f. 188
El Consejo ordena al bisbe passar notícia dels noms dels jutges sinodals al metropolità, 12 març 1771 G-162 f. 190
La Cámara ordena al bisbe passar-li notícia completa de les ternes per a canongies d’ofici, 12 març 1771 G-162 f. 191
Mèrits de Francisco del Castillo Palmero y Rallo, ardiaca de Besalú, 20 març 1771 G-162 f. 193
Llicència a Joan Andreu, canonge de la Seu, per poder portar perruca, 20 abril 1771 G-162 f. 196
“Vidimus” de relíquies dels sants Amanci, Magne i altres, donades a Gerard Martí, fuster de Girona, 22 abril 1771 G-162 f. 197
Altre de relíquies dels sants Vicenç, Just i altres, donades a Jeroni Armengol, apotecari de Roses, 27 abril 1771 G-162 f. 198v
Altre de relíquies dels sants Plàcid i Concordi, donades al monestir de Roses, 27 abril 1771 G-162 f. 200
Altre de relíquies dels sants Urbà, Innocenci i altres, donades a la parròquia de Palau-saverdera, 27 abril 1771 G-162 f. 201v
Llicència de celebrar a l’oratori privat de Josep Fonolleras, d’Aluart, Bordas i Vilallonga, de Llagostera, 24 maig 1771 G-162 f. 203
Els franciscans de Girona nomenen jutge conservador Domènec Soler, canonge de la Seu, 22 maig 1771 G-162 f. 205
Llicència de beneir la capella pública de Joan Genover, pagès de Vilanant, 27 juny 1771 G-162 f. 206
Edicte sobre les pregàries a les esglésies pel part de la princesa d’Astúries, 28 juny 1771 G-162 f. 207
El rei resol que els prelats no confereixin beneficis als que necessiten dispensa G-162 f. 208
“Vidimus” de relíquies dels sants Eutropi i Fortunata, donades a la parroquial de Calonge, 3 juliol 1771 G-162 f. 209
El notari de la cúria certifica la forma de conferir els curats vacants, quan hi intervé colador inferior G-162 f. 211
Execució de lletres papals que concedeixen a Francesc de Sans i de Sala, canonge de Barcelona, de poser retenir el benefici que posseeix a Arenys de Munt, i de fer-lo 
servir G-162 f. 212

Diligències fetes per saber les relíquies contingudes a la base de l’altar major de Sant Feliu de Girona, que es trobaren consumides, 17 setembre 1771 G-162 f. 215



Concessió d’hàbits nous als canonges de Sant Feliu de Girona, 24 setembre 1771 G-162 f. 216v
Carta de la reial cambra que reserva al rei la provisió de beneficis resignats simplement durant els vuit mesos reservats G-162 f. 218
Elecció de Francesca Pastors com a priora de Bell-lloc de Peralada, 24 setembre 1771 G-162 f. 218v
La reial Cambra resol que el benefici de l’aiguaderia de la Seu és de nomenament del rei en els vuit mesos reservats G-162 f. 220
Publicació d’edicte del comte de Ricla, capità general de Catalunya, que intima la prohibició de fer llegats als confessors G-162 f. 221
Real Cédula que limita les representacions que els bisbes li poden fer G-162 f. 223
Llicència de celebrar a l’oratori privat de Salvador de Puig i Diern, de Girona, 17 desembre 1771 G-162 f. 227
Llicència de beneïr la capella pública erigida a casa Heras d’Adri, 21 desembre 1771 G-162 f. 229
Reial Cédula que reitera l’extinció de l’escola jesuítica G-162 f. 231
“Vidimus” de relíquies dels sants Constanci i Heliodor, donades a la parroquia de l’Escala, 21 març 1772 G-162 f. 235
Altre de relíquies dels sants Sever i Victorià, donades a Josep Maranges i de Marimon, 21 març 1772 G-162 f. 237
Altre de relíquies de la capa de Sant Josep, donades als caputxins d’Arenys de Mar, 23 abril 1772 G-162 f. 238
El notari de la cúria certifica que no s’ha imposat cap multa, 28 abril 1772 G-162 f. 239v
Llicència de celebrar a l’oratori de Magí Soler, d’Olot, 2 juny 1772 G-162 f. 240
Dispensa a Esteve Calm, prevere de Sant Esteve de Bas, de poder celebrar misses votives, 1 juny 1772 G-162 f. 241v
“Vidimus” de relíquies dels sants Prim, Bonifaci i altres, donades a la parròquia de Sant Medir, 12 juny 1772 G-162 f. 243
Exploració de voluntat de Maria Rosa Caselles, novícia de Santa Clara de Castelló, 1 maig 1772 G-162 f. 244v
Llicència a Francesc Nasplés, canonge de la Seu, de portar perruca, 21 juny 1772 G-162 f. 247
Llicència de perruca a Francesc Dorca, canonge de la Seu, 21 juny 1772 G-162 f. 247v
Llicència semblant a Pau Figuerola, cabiscol major de la Seu, 21 juny 1772 G-162 f. 249
Llicéncia de celebrar a l’oratori privat d’Ignasi Conill i de Carreras, a Olot, 27 juny 1772 G-162 f. 250
Llicència a Joan Fort, rector de Castellfollit, de celebrar missa votiva, 6 setembre 1772 G-162 f. 252v
Llicència de celebrar a l’oratori privat de Josep Forns, d’Arenys de Mar, 8 octubre 1772 G-162 f. 254v
Certificació de mèrits de Ramon Fogueres, prevere, 23 novembre 1772 G-162 f. 156v
Llicència de perruca a favor de Pere Mallol, beneficiat de la Seu, 30 novembre 1772 G-162 f. 257
Llicència de perruca a Josep Nicolau, canonge de la Seu, 12 desembre 1772 G-162 f. 258v
Llicència semblant a favor de Fèlix Rigall, canonge de la Seu, 12 desembre 1772 G-162 f. 260
“Vidimus” de relíquies dels màrtirs Fortunat, Severià i altres, donades a Sant Miquel de Cladells, 15 desembre 1772 G-162 f. 261
Definicions de comptes del seminari, 1766-1772, 17 desembre 1772 G-162 f. 262v
Llicència de perruca a favor de Domingo Rojas, canonge de la Seu, 5 febrer 1773 G-162 f. 272
Llicència semblant a Francesc Veray, canonge de la Seu, 9 febrer 1773 G-162 f. 273v
Llicència a Ignasi Gou, prevere d’Olot, per dir missa votiva, 12 febrer 1773 G-162 f. 274v
Sentència de la Reial Audiència a favor dels drets parroquials de Sant Pere de Galligants sobre l’església de Sant Nicolau de Girona, 19 maig 1773 G-162 f. 276
Llicència de perruca a favor de Joan Bordas, beneficiat de la Seu, 18 febrer 1773 G-162 f. 276
Llicència donada a la parròquia de Solius d’enrunar i reedificar el temple parroquial, 20 febrer 1773 G-162 f. 277
Llicència de celebrar a l’oratori privat de Josep Terrades, de Figueres, 7 abril 1773 G-162 f. 277v
Llicència donada a la parròquia de Sant Sadurní d’enrunar i reedificar el temple parroquial, 14 maig 1773 G-162 f. 280
Llicència de celebrar a l’oratori privat dels germans Solà, de Batet G-162 f. 281
Certificació dels noms dels residents al seminari conciliar, 7 juny 1773 G-162 f. 283-286



El bisbe uneix, en virtut de Reial Cèdula, el benefici de Sant Valentí de Salarsa al seminari, 16 juny 1773 G-162 f. 286v
El bisbe decreta la llibertat de Ramon Fina, beneficiat de Palamós que havia estat empresonat, 21 maig 1773 G-162 f. 290
El notari de la cúria certifica que durant l’any no s’han imposat multes, 27 maig 1773 G-162 f. 290v

Edicte imprès sobre la reducció d’immunitat local i de l’asil en temples, 26 maig 1773; el breu papal, f 295, i la Reial Cèdula per a la seva execució, f 307. G-162 f. 292

Certificació de mèrits d’Esteve Fornès, prevere natural de Sant Esteve de Bas, 23 juny 1773 G-162 f. 311

Informació rebuda a instància de Francesc Pous, prior del convent d’agustins de Palamós, sobre permuta de terres a fi de completar l’església que construeix, 6 juny 1773 G-162 f. 313

Edicte per citar els patrons de beneficis incongrus de la Seu, que hom es proposa de reduir, 20 juny 1773 G-162 f. 317
Concòrdia entre el bisbe i l’abat de Sant Pere de Besalú, sobre erecció d’esglésies parroquials a Sant Miquel i Sant Quirze de Colera, 25 juny 1773 G-162 f. 318-324
“Vidimus” de relíquies de terra de Betlem i altres llocs, donades a la parroquial de Pals, 28 juny 1773 G-162 f. 325
Altre de relíquies de la columna de l’Assotament, donades a la parroquial de Pals, 28 juny 1773 G-162 f. 326v
Altre de relíquies de terra de Betlem, posades en un reliquiari en forma d’imatge de l’infant Jesús, donades a la parroquial de Pals, 28 juny 1773 G-162 f. 328
Presentació d’una pedra del sepulcre de Crist per part de Cosme Pagès, franciscà natural de Pals i resident durant quatre anys a Jerusalem, que es destina a Pals, 29 juny 
1773 G-162 f. 329v

La Reial Cambra declara que la provisió del benefici de Sant Esteve de Sant Feliu de Girona pertoca al rei, 30 juny 1773; hom ho notificà al capellà major de l’església, f 
333, i al capítol dels canonges, f 333v. G-162 f. 331

Llicència a Jaume Mauri, sagristà de Sant Sadurní, per celebrar de memòria misses votives, 20 juliol 1773 G-162 f. 334
Llicència a Antoni de Llunés i de Vallgornera, d’Olot, per tenir oratori privat a la seva casa del Pla de Coll, terme de Ridaura, 3 agost 1773 G-162 f. 335v
“Vidimus” de relíquies dels màrtirs Benet i Coronada, donades a la parroquial de Sant Feliu de Guíxols, 11 agost 1773 G-162 f. 337
El provincial dels carmelites observants autoritza el convent de Girona a permetre la redempció de censos que rep a unes cases situades fora de la porta del Carme, 23 
agost 1773 G-162 f. 339

Llicència de perruca a favor de Josep Buixons, rector de Blanes, 29 setembre 1773 G-162 f. 340
La Reial Cambra disposa que la capellania major de Sant Feliu de Girona, vacant per promoció d’Eduard Guanter a l’arxiprestat de Sant Joan de les Abadesses, es proveeixi 
per concurs, 2 octubre 1772 G-162 f. 341

Llicència d’oratori privat a favor de Josep Batlle, de Parets d’Empordà, 22 gener 1774 G-162 f. 342
El vicari general intima a Bernardo Recio, jesuita presoner al convent de la Mercè, el breu de dissolució dels jesuïtes, 4 octubre 1773; documentació annexa sobre la 
transmissió del breu, f 346-383; nova notificació al mateix, 7 octubre 1773, f 385. G-162 f. 345

“Vidimus” de relíquies de Sant Vicenç, donades a la parròquia de Llançà, 23 octubre 1773 G-162 f. 386v
Altre de relíquies de Sant Tomàs d’Aquino, donades a la parròquia de Llançà, 23 octubre 1773 G-162 f. 388
El bisbe fa procura a favor de Giuseppe Volpi, advocat romà, per a la visita “ad limina”, 26 novembre 1773 G-162 f. 390
El bisbe, atesa la mort de Gaspar de Bastero, i havent nomenat paborde Francisco del Castillo, ardiaca de Besalú, atesa l’oposició del capítol de la Seu nomena el mateix 
Castillo ecònom de l’Almoina del Pa de la Seu, 30 novembre 1773; el capítol nomenà ecònom el mateix, f 393. G-162 f. 392

El bisbe, en base a un decret del Consejo, concedeix que quan es jubili el mestre de capella de Sant Feliu de Girona, pugui continuar usant els hàbits corals als que té dret 
pel seu càrrec, 4 desembre 1773 G-162 f. 394

“Vidimus” de relíquies de la Veracreu donades a Miquel Vilar, de Cabanelles, 29 gener 1774 G-162 f. 396
Certificació de mèrits de Pere Jovany, rector de Vilablareix, 21 febrer 1774 G-162 f. 397v

La Real Cámara, vist l’expedient de reducció de canongies i beneficis de la Seu presentat pel capítol, encarrega la formulació d’un nou projecte al bisbe, 4 maig 1774 G-162 f. 399

Informació rebuda a instància dels agustins de Girona, a fi de poder establir algunes peces de terra del mas Trullàs de Maçanet de la Selva, 23 febere 1774 G-163 f. 1

Diligències del fiscal de la cúria per suspendre la distribució de l’Almoina del Pa de Girona, a fi de fundar un hospici, 3 març 1774 G-163 f. 4v-11



“Vidimus” de relíquies dels sants Teodor, Defendent i altres, donades a la parròquia de Pineda, 16 maig 1774 G-163 f. 11
El notari de la cúria certifica que durant l’any anterior no s’han imposat multes a clergues, 18 maig 1774 G-163 f. 12v 

“Vidimus” de relíquies de la Veracreu, donades a Fr. Ignasi Guixeras franciscà, president de l’hospici de N. S. de Bellver, de Santa Coloma de Farners, 2 juliol 1774 G-163 f. 13

Altre de relíquies de Sant Julià, donades a la parròquia de Corts, 13 juliol 1774 G-163 f. 14
Pragmática sancion (...) contra los que causen bullicios ó commociones populares G-163 f. 17
Certificació de mèrits de Ramon Pujol i Mir, prevere, 10 setembre 1774 G-163 f. 25
Llicència d’oratori privat a favor de Joan Vayreda, d’Olot, 24 setembre 1774 G-163 f. 27
Elecció d’Antònia Vinyavella com a priora de Bell-lloc de Peralada, 6 octubre 1774 G-163 f. 29
Reial Cedula sobre l’establiment d’un fons per pagar butlles d’arquebisbats i bisbats, 18 març 1771 G-163 f. 30
Modificació del reglament sobre els bibliotecaris de les diòcesis de 1771, 16 setembre 1774 G-163 f. 37v
“Vidimus” de relíquia de la Veracreu, donada a Antoni Marés, jurista de Castellò, 4 novembre 1774 G-163 f. 39
Llicència a Antoni Conill, beneficiat d’Olot, per dir missa votiva, 13 novembre 1774 G-163 f. 40
Manuel Ventura Figueroa tramet al bisbe el Discurso Práctico de la Industria Popular, 18 octubre 1774; tramesa d’opuscle sobre l’educació popular dels artesans, f 81; 
tramesa d’un apèndix, f 215; tramesa d’un altre, f 327. G-163 f. 42

Comunicació del comte de Ricla, que el rei no admetrà recursos de dones que hagin rebut paraula de casament dels oficials de l’exèrcit, sinó que hauran de sustanciar-se 
davant els jutges eclesiàstics, 28 setembre 1774 G-163 f. 45

Llicència de portar perruca, a favor de Salvi Pla, sagristà de Torroella de Montgrí, 25 novembre 1774 G-163 f. 47
Certificació de mèrits d’Ignasi Palahí i Feliu, clergue, 26 novembre 1774 G-163 f. 48v

Carta del comte de Ricla, que assenyala la part de costes que la Hisenda Reial pagarà en les causes d’immunitat dels tribunals eclesiàstics, 16 novembre 1774 G-163 f. 49

Reial Cèdula sobre reducció de mercedaris calçats, 9 novembre 1774; a Girona, es reduïen de 12 a 10, amb una renda de 21.278 reals. G-163 f. 50
“Vidimus” de relíquies de Sant Silvestre, donades a Joan Guanter, pagès de la Valleta, 15 desembre 1774 G-163 f. 57v
Altre de la Veracreu, donada a la parròquia de Sant Esteve de Bas, 22 març 1775 G-163 f. 59
Altre de relíquies de Sant Ignasi de Loiola, Santa Llúcia, i Sant Isidre, donades a Isidre Torrò, beneficiat de les Planes, 29 març 1775 G-163 f. 61

Llicència donada a Jeroni Ros, rector de Madremanya, de celebrar de memòria misses votives, 11 juny 1775; a continuació hom l’autoritzà a portar perruca, f 65v. G-163 f. 64

Llicència per dir missa votiva a Francesc Moliner, sagristà de Garriguella, 21 juny 1775 G-163 f. 67
“Vidimus” de relíquies de Sant Nazari donades a Francesc Carbó, prevere de Sant Feliu de Guíxols, 24 juny 1775 G-163 f. 69
Altre de relíquies de Sant Martí, que havien estat del bisbe Palmero, donades a Sant Martí Vell, 25 juny 1775 G-163 f. 70v
Altre de relíquies dels sants Emèrit, Plàcid i altres, donades a les claresses de Girona, 22 juliol 1775 G-163 f. 72v
La Reial Cambra adverteix els bisbes que no publiquin butlles, ni tan sols d’indulgències, sense exequatur, 7 juny 1775 G-163 f. 75
Instrucció del Consejo al bisbe sobre els afers de jurisdicció que pugui tenir amb la nova Junta de Govern del principat, de la qual és secretari don Xavier de Garma, 10 juny 
1775; nova instrucció, 15 maig 1776, f 203. G-163 f. 77

Carta d’acompanyament d’un exemplar del Discurso sobre la educación popular de los artesanos, 30 juny 1775 G-163 f. 81
Ordre del Consejo al bisbe, de recollir i remetre-li tots els títols de notaris apostòlics, 4 juliol 1775 G-163 f. 83
Llicència d’oratori privat a favor de Bonaventura i Francesc Solà, de Camprodon, 12 agost 1775 G-163 f. 84
“Vidimus” de relíquies de Sant Martí donades a la parròquia de Terradelles, 16 setembre 1775 G-163 f. 86v
Reial Cèdula sobre la forma de pagar les pensions imposades a la mitra, 14 agost 1775 G-163 f. 88

Ordre al bisbe sobre la forma d’encapçalar les sentències dels jutges d’apel·lacions que nomenen per a les seves jurisdiccions temporals, 22 agost 1775 G-163 f. 90



Definició de comptes de l’administració del seminari a favor de Narcís Farró, administrador, 7 octubre 1775 G-163 f. 91
Llicència d’oratori a favor de Benet Farró i Casademont, del Pont Major, 30 octubre 1775 G-163 f. 92
“Vidimus” de relíquies de Sant Sebastià donades a la parròquia de Vilamarí, 4 desembre 1775 G-163 f. 94v
Altre de relíquies de la cadena de Sant Pere, donades a la parròquia de Vilamarí, 4 desembre 1775 G-163 f. 96v
Els mercedaris de Girona elegeixen per jutge conservador Felip de Bojons i de Fontcoberta, 6 desembre 1775 G-163 f. 98
Real Cédula en que se aprueban los estatutos de la Sociedad económica de amigos del País G-163 f. 104
Llicència de dir missa votiva a favor de Jaume Mauri, sagristà de Sant Sadurní, 23 desembre 1775 G-163 f. 123

Baldiri Caragol, rector de Camprodon, dóna el seu consentiment a la unió del benefici de Sant Francesc a la rectoria, la qual haurà de mantenir un vicari, 6 gener 1776 G-163 f. 125

“Vidimus” de relíquies dels màrtirs Pròsper, Teòfil i altres, donades a Isidre Alfaràs, de Cadaquès, 25 gener 1776 G-163 f. 126v
Certificació de mèrits de Cirus Valls, prevere, 1 febrer 1776 G-163 f. 128v
“Vidimus” de relíquies de Sant Vidal, donades a la parroquial de Terradelles, 5 març 1776 G-163 f. 130v
Llicència de celebrar de memòria misses votives, a favor de Joan Bastons, prevere de Sant Privat, 8 març 1776 G-163 f. 133
El bisbe, “a impulsos del Consejo de Castilla”, funda l’Hospici de Girona, 23 març 1776 G-163 f. 135v-152
Ordre al bisbe de traslladar als diumenges les festes dels patrons de gremis, amb edicte imprès del comandant general del principat sobre l’afer, f 155. G-163 f. 153

El Consejo permet a Ramon Fogueres, doctor per Tolosa, de portar les insígnies de doctorat, a pesar de la prohibició de prendre graus fora del regne, 26 febrer 1776 G-163 f. 157

Carta del nunci, que reitera l’ordre papal de guardar silenci sobre l’extinció dels jesuïtes, 17 febrer 1776; l’ordre papal, f 162. G-163 f. 160
Carta del nunci que acompanya l’extensió papal del jubileu, 27 febrer 1776 G-163 f. 161
Pragmática sanción sobre que ningún juez pueda disponer del Quinto de los bienes de los que mueren ab intestato G-163 f. 163
Breve por el qual S. S. prorroga las facultades del vicariato general de los reales Exércitos G-163 f. 168

Edicte imprès del sots-delegat diocesà de Cruzada sobre l’extensió del jubileu, 31 març 1776; a continuació, edicte imprès del bisbe sobre el mateix, f 183. G-163 f. 181

Llicència d’oratori privat a favor de Pius Ramon Andreu, de Girona, 3 abril 1776 G-163 f. 184
“Vidimus” de relíquies dels màrtirs Verecundus i altres, donades a la parròquia de Navata, 23 abril 1776 G-163 f. 186
Real Cédula en que se encarga a los ordinarios eclesiásticos contribuyan por su parte a que tenga efecto los dispuesto en la Pragmática Sanción acerca del consentimiento 
paterno antes de celebrar sus esponsales los hijos de familias; la pragmàtica, f 194. G-163 f. 188

Concessió de l’ofici de Corpus G-163 f. 200
Certificació de no haver-se imposat multes durant l’any anterior, 8 juny 1776 G-163 f. 207

“Vidimus” de relíquies dels sants Modest i Justina, donades a Felicià Noguer, de Segueró, i a la capella de Sant Miquel, de la mateixa parròquia, 26 juny 1776 G-163 f. 207v

Lletres executorials de la Real Cámara, amb el manament de donar possessió de la mitra a Tomás de Lorenzana y Butrón, 29 abril 1775 G-163 f. 209
Llicència de dir missa votiva a Josep Ballada, prevere de Banyoles, 13 juliol 1776 G-163 f. 211
Llicència semblant a Tomàs Pla, beneficiat de Torroella de Montgrí, 22 agost 1776 G-163 f. 212v
Exploració de voluntat de Maria Gràcia Baix, novícia de les claresses de Castelló, 12 setembre 1776 G-163 f. 215
Certificació a instància de la Junta del Excusado, del producte del delme de Salitja durant els anys 1764-1767, 20 agost 1776 G-163 f. 216
“Vidimus” de relíquies dels sants Pacífic, Generós i altres, donades a l’hospici de Bellver, de Santa Coloma de Farners, 25 setembre 1776 G-163 f. 220
Carta pastoral impresa del bisbe, que exhorta als rectors d’ajudar a l’allistament militar, 17 octubre 1776; ordre del comte de Ricla a aquest propòsit, i documentació 
complementària, f 224-230. G-163 f. 222

Certificació de mèrits de José Pérez Tobía, prevere, 7 novembre 1776 G-163 f. 231 i 371



Encíclica Inscrutabile de Pius VI G-163 f. 233
Ordre de recollir la pastoral de l’arquebisbe de Santiago sobre l’expedició militar a Àfrica, per inoportuna, 23 juliol 1776 G-163 f. 241
El Consejo ordena al bisbe que vigili sobre l’escriptura i conservació de partides de baptisme, 23 juliol 1776 G-163 f. 243
“Vidimus” de relíquies del mantell de Sant Francesc d’Assís, donades a Francesc Pena, de Camprodon, 12 novembre 1776 G-163 f. 247
Certificació de les quantitats pagades pels beneficiats de Besalú pel nou ingrés del bisbe Lorenzana, 3 desembre 1776 G-163 f. 248v
Certificació d’haver complert la disposició de la reial Cambra, de citar els patrons de beneficis incongrus, 11 desembre 1776 G-163 f. 250
Avís imprès de sorteig entre orfes de militars de l’herència de Matilde de Bustamante y de Guevara, Barcelona, 10 desembre 1776 G-163 f. 252
“Vidimus” de relíquies de Sant Antoni Abat i Nicolau de Bari, donades a l’obra laica de Vilanova de Palafolls, 25 gener 1777 G-163 f. 253
Pastoral del bisbe sobre la col·laboració dels rectors en la repressió del contraban G-163 f. 255
Reial Cèdula que prohibeix disciplinants i empalats a les processons G-163 f. 259
Reial Cèdula que ordena recollir un libel a favor dels jesuïtes que hauria estat imprès a Amsterdam G-163 f. 264
Edicte del capità general de Catalunya, que ordena als senyors jurisdiccionals comunicar-li el nomenament de batlles, 1 febrer 1777 G-163 f. 269
Llicència d’oratori privat a favor de Bartomeu Sitjar, de Greixenturri, parròquia de Camprodon, 22 març 1777 G-163 f. 272
Certificació en resum del cartoral de Carlemany, sobre l’antiguïtat dels ardiaques a la Seu de Girona, 27 abril 1777 G-163 f. 276
Llicència de perruca a favor de Manuel Cahis, beneficiat d’Arenys de Munt, 12 maig 1777 G-163 f. 277v
“Vidimus” de relíquies de Sant Antoni de Pàdua, donades als pabordes de Sant Antoni de Calella, 27 maig 1777 G-163 f. 280
Altre de relíquies de l’hàbit de Sant Francesc d’Assís donades a Josep Vinyals, de Flaçà, 14 juny 1777 G-163 f. 282
Altre de relíquies de l’hàbit de Sant Antoni de Pàdua, donades a Josep Vinyals, dit, 14 juny 1777 G-163 f. 283v
Altre de relíquies de Sant Bonaventura, donades a Josep Vinyals, dit, 14 juny 1777 G-163 f. 285v
Resposta al auditor de rota de la nunciatura, sobre l’apel·lació interposada per Domènec Brasó, diaconil de Figueres, 24 juny 1777 G-163 f. 287
Definició de comptes a Jaume Climent, ecònom i segrestador del priorat d’Ullà, 26 juny 1777; altre al mateix, pel priorat de Sant Tomàs de Fluvià, f 290. G-163 f. 288v
Llicència de perruca a Salvador Romeu, beneficiat de la Bisbal, 30 juny 1777 G-163 f. 291v
“Vidimus” de relíquies dels màrtirs Bo, Fructuós i altres, donades a la parròquia de Llofriu, 8 juliol 1777 G-163 f. 293
Recurs de la comunitat de preveres d’Hostalricsobre tenir el rector vot decisiu en el nomenament de protectors, 11 juliol 1777; decisió del bisbe, f 298. G-163 f. 295v
Relació de mèrits de Pedro Manuel de Isla y Delgado, vicari general, 15 juliol 1777 G-163 f. 299
Reial Cèdula que ordena al bisbe de Girona la forma de proveir la sagristia segona de la Seu, 13 febrer 1776 G-163 f. 301-313
Acord de la Reial Cambra sobre construcció de rectoria a Santa Maria de Finestres, 9 agost 1776 G-163 f. 313-316
“Vidimus” de relíquies dels màrtirs Nazari i Cels, donades al mas Rovira de Sant Miquel de Campmajor, 21 juliol 1777 G-163 f. 317
Altre de relíquies de Sant Roc, donades a la capella de Sant Roc d’Olot, 5 agost 1777 G-163 f. 319

Encàrrec al bisbe de pregàries per al feliç part de la princesa, 26 juliol 1777, amb la transmissió als rectors, i indicació de les esglésies de Girona on es diran oficis, f 323 G-163 f. 321

Ordre del bisbe als presidents de conferències, de donar notícia dels ordenats a títol de patrimoni, 11 agost 1777 G-163 f. 324
Ordre al bisbe d’informar la Cámara sobre els beneficis incongrus que han vacat des de 1769, 4 juliol 1777 G-163 f. 325
Tramesa al bisbe del quart volum del Discurso sobre el fomento de la industria y educación popular, 1 agost 1777 G-163 f. 327
Certificació de mèrits de Domènec Soler, canonge de la Seu, 20 agost 1777 G-163 f. 329
“Vidimus” d’una caixa de relíquies de la parròquia de Begur, de la que no s’especifica el contingut, 22 agost 1777; n’hi ha del mantell de Sant Josep, Sant Martí, sants 
Innocenci i Reparada, Pròsper, Grat i altres, Cosme, Pere d’Alcàntara, i Eugeni, f 336-341. G-163 f. 330

Llicència de celebrar missa a l’oratori de Joan Faras, de Romanyà d’Empordà, 25 agost 1777 G-163 f. 331
“Vidimus” de relíquies de Santa Reparada, donades a la parròquia de Begur, 9 setembre 1777 G-163 f. 342



Altre de relíquies de la Veracreu, donades a Begur, 9 setembre 1777 G-163 f. 345

Altre de relíquies del mantell de Sant Francesc de Paula, donades a Pablo Enrique Villar, comissari de la fusta de l’Armada resident al Pont Major, 13 setembre 1777 G-163 f. 347

El bisbe extingeix l’Almoina de Pa d’Olot i aplica els fruits a l’Hospici de la mateixa vila, 13 setembre 1777 G-163 f. 349-359
“Vidimus” de relíquies de Sant Pere apòstol i Sant Roc, donades a Sant Llorenç de la Muga, 21 setembre 1777 G-163 f. 359v
“Vidimus” del cos sant de Santa Reparada, donat a la parròquia de Begur, 21 setembre 1777, amb la llicència papal, f 364. G-163 f. 361

El bisbe uneix el benefici de sant Francesc menor de Camprodon a la vicaria perpètua del mateix lloc, 24 setembre 1777; ordre de la Cámara per fer-ho, f 366. G-163 f. 265

“Vidimus” de relíquia de la Veracreu, donada a la parròquia de l’Esparra, 5 novembre 1777 G-163 f. 369
Certificació de mèrits de José Pérez Tobía, 7 novembre 1776 G-163 f. 371
Concòrdia entre els recctors d’Empúries i l’Escala, sobre divisió de primícies, aniversaris i altres obvencions, 2 desembre 1777 G-163 f. 373
La Reial Cambra declara que el benefici de sant Macari de Llançà és de patronat de la Confraria, 25 novembre 1777 G-163 f. 377
Llicència de portar perruca a favor de Josep Homs, beneficiat de Blanes G-163 f. 379
“Vidimus” de relíquies de la Veracreu, donades al convent del Carme de Camprodon, 7 gener 1778 G-164 f. 1
Llicència d’oratori privat a favor de Narcís Salamó i Mercader, de Sant Feliu de Guíxols, 29 gener 1778 G-164 f. 3

Sentència de la Rota de Madrid, en causa entre Pere Palau i Gallart, prevere d’Olot i Genís Vila i Terrada, de Girona, pel benefici de Sant Esteve d’Olot, 13 novembre 1778 G-164 f. 7

Disposició reial, que la pragmàtica de 1770 sobre notaris no sigui obligatòria, sinó voluntària, 30 gener 1778 G-164 f. 15
Comunicació del Consejo sobre limitacions dels despaigs del tribunal de la nunciatura, 13 febrer 1778 G-164 f. 15
Real Cédula ... de lo que se ha de observar por los prelados eclesiásticos en quanto a da licencias para la impresión de papeles ó libros G-164 f. 22
Llicència a Baldiri Clarà per celebrar missa votiva, 10 març 1778 G-164 f. 31
La Cámara declara que el benefici dels Àngels de Sant Pere Pescador és a presentació dels pabordes, 11 març 1778 G-164 f. 33
La Cámara comunica que la canongia aplicada a la Universitat de Cervera vacant per promoció de Gaietà Janer i de Segarra, ha estat conferida a José Francisco Cistell, 13 
març 1778 G-164 f. 35

Edicte de l’inquisidor general Bertran, que prohibeix el llibre L’an deux mille quatre cent quarante, 6 març 1678, amb Real Cédula, f 40. G-164 f. 38
Real Cédula que ordena enregistrar a les contaduríes d’hipoteques les donacions pies, 21 abril 1778 G-164 f. 44
Definició de comptes del segrest del priorat d’Ullà, a favor de l’ecònom, Francisco Castañón y Castejón, 26 abril 1778; nova definició, f 105. G-164 f. 49
“Vidimus” de relíquies del vestit de Santa Rita de Cascia, donades a Francesc Palau, de Sant Feliu de Guíxols, 30 abril 1778 G-164 f. 50v
Altre de la Veracreu, donada a la parroquial de Breda, 2 maig 1778 G-164 f. 53
Exploració de voluntat de Miquela de Sallés, novícia de Bell-lloc de Peralada, 5 maig 1778 G-164 f. 55
Definició de comptes de Francisco Castañón, segrestador del priorat de Sant Tomàs de Fluvià, 6 maig 1778; nova definició, f 103. G-164 f. 56
Ordre al bisbe d’enviar a la Cámara notícia de totes les dades sobre prebendes i beneficis de la diócesi, 6 maig 1778 G-164 f. 58
“Vidimus” de relíquies de la Veracreu, donades a la parròquia de Pals, 9 maig 1778 G-164 f. 60
Esmenes (TC) als estatuts de la germandat de Sant Francesc de Paula, de Girona, 5 juny 1778 G-164 f. 62-68
Llicència de perruca a favor de Francesc Dorca, canonge de la Seu, 30 juliol 1778 G-164 f. 69
El notari del vicariat certifica que els escrivans de la cúria tenen franquícia de portes, 7 agost 1778 G-164 f. 71
Nota de les esglésies de Girona on es faran pregàries per la pluja, 27 agost 1778 G-164 f. 73
El Consejo ordena als bisbes informar sobre les causes pendents de beatificació, 31 agost 1778; l’ordre s’estèn a les de canonització, f 76. G-164 f. 74
Comunicació del jubileu de Santiago, 23 setembre 1778 G-164 f. 77-78
Edicte imprès del bisbe, que publica la disposició de la Reial Cambra que prohibeix acudir a Roma en sol·licitut de dispenses, 24 setembre 1778 G-164 f. 81-86



“Vidimus” de relíquies de Sant Cristòfol, donades a Cristòfol Llauger, patró de barca de Canet de Mar, 25 setembre 1778 G-164 f. 87
El bisbe aplica totes les almoines fundades -que s’enumeren- del bisbat a l’hospici de la Misericòrdia de Girona, 2 octubre 1778 G-164 f. 88v-100 i 320

Carta de la Reial Cambra, que ordena al bisbe modificar les llistes semestrals de dispenses obtingudes a Roma que se li han de remetre, 30 setembre 1778 G-164 f. 100v

Definició de comptes de l’economat de la doma simple de Torroella de Montgrí a favor de Francisco Castañón G-164 f. 106v

Definició semblant a José Castán de Otamendi, canonge de Vilabertran, pel benefici de Santa Maria i l’arxiprestat de la mateixa església, 4 novembre 1778 G-164 f. 109

“Vidimus” de relíquies dels màrtirs Celestí i Segon, donades a la parròquia d’Espolla, 24 novembre 1778 G-164 f. 111v
Altre de relíquies de Sant Pròsper, donades a Espolla, 24 novembre 1778 G-164 f. 114
El tribunal de la Inquisició comunica el cessament com a comissari de Miquel Ferrussola, beneficiat de Sant Feliu de Girona, 11 desembre 1778 G-164 f. 117

El rei encarrega al bisbe pregàries pel prenyat de la princesa, 11 novembre 1778; les pregàries a les esglésies de Girona, f 119; l’encàrrec d’acció de gràcies pel part, f 142. G-164 f. 118

El Consejo comunica que totes les peticions de dispenses a Roma s’han d’enviar a José Tadeo de Huerta, 11 desembre 1778 G-164 f. 120
Llicència a Jaume Mauri, sagristà de Sant Sadurní, de dir missa votiva, 18 desembre 1778 G-164 f. 122
“Vidimus” de relíquies de Santa Anna, donades a Francesc Regàs i Lligada, canonge de la Seu, 30 desembre 1778 G-164 f. 125
Altre de relíquies dels sants Just i Facund, donades a Narcís Sala, prevere d’Olot, 13 gener 1779 G-164 f. 127v
Estatuts per al gremi i Confraria de Sant Marc, Crispí i Crispinià de sabaters, erigit a l’església de Sant Francesc de Girona, 23 gener 1779 G-164 f. 130v-134
Real Cédula por la qual se manda ... no permitan pedir limosna a ningunos estrangeros eclesiásticos G-164 f. 135
El comte de Floridablanca ordena al bisbe no tenir agent propi per gestionar dispenses a Roma, 12 gener 1779 G-164 f. 141
Ordre del Consejo, de que les almoines que es recullin d’acord amb un indult papal que aconsella imposar penitències d’almoines en la confessió, no s’apliquin a vagos, 
ociosos y mal entretenidos, 21 gener 1779, amb l’indult papal, f 144. G-164 f. 143

Altre ordre, que disposa que un indult papal de menjar carn concedit a Aragó i Navarra no perjudiqui la Cruzada, 21 gener 1779; l’indult papal, f 149. G-164 f. 148
Escriptura de concòrdia atorgada en nom de l’estat eclesiàstic de Girona per al cobrament de l’Excusado dels anys 1781-1784, per un total de 92.685 reals de billó anuals, 
25 setembre 1779 G-164 f. 161-171

Edicte de dispensa d’abstinència, donat a causa de la manca de peix, 31 gener 1779 G-164 f. 173 i 180
Certificació de mèrits de José Pérez Tobia, vicari general, 12 febrer 1779 G-164 f. 174
Certificació de mèrits de Jerónimo Velado, prevere, 2 març 1779 G-164 f. 176
Nota de les esglésies de Girona on es fan pregàries per la pluja, 24 març 1779 G-164 f. 178

Edicte del vicari general dels exèrcits, sobre interpretació dels indults papals a propòsit del dejuni i l’abstinència, amb la seva intimació al rector del Mercadal, f 185. G-164 f. 181

Real decret sobre renovació de la Junta de la Immaculada G-164 f. 186
La Cámara ordena al bisbe que quan algún inclós en ternes per a parròquies s’excusa d’admetre-les, no presenti nova terna, sinó que exposi els motius de l’excusa, 31 
maig 1779 G-164 f. 189

Llicència d’oratori privat a favor d’Antoni Frigola, pagès de Cassà de la Selva, 26 abril 1779 G-164 f. 190
“Vidimus” de relíquies de Sant Antoni Abat i altres, donades a Josep de Toralla, de Puigpardines, 12 maig 1779 G-164 f. 193
Erecció de la parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar, 21 juny 1779 G-164 99v, 334-338, 3
Definició dels comptes del seminari, a favor de Salvi Carbó, administrador, 3 juliol 1779; altra semblant, f 201v. G-164 f. 200
Definició de comptes de Manuel Valparis, segrestador del priorat d’Ullà, 13 juliol 1779; semblant per al priorat de Sant Tomàs de Fluvià, f 205. G-164 f. 203
Llicència a Joan Rovira i Guixeras, prevere d’Olot, per poder celebrar missa votiva, 20 juliol 1779 G-164 f. 207
“Vidimus” de relíquies dels sants Cosme i Damià, donades a la parròquia de Sils, 26 agost 1779 G-164 f. 209v
Ordre del Consejo al bisbe, que imposi silenci sobre el misteri de la Immaculada Concepció, 7 octubre 1779 G-164 f. 212



Dispensa d’irregularitat a favor d’Antoni Orriols, per poder ordenar-se a pesar d’haver exercit la cirurgia, 17 setembre 1779 G-164 f. 214
Llicència de perruca a Martí Rich, canonge de la Seu, 12 octubre 1779 G-164 f. 217v
Monitòria d’excomunió als que extreguin llibres de la bilioteca del seminari, 16 octubre 1779 G-164 f. 219v
Llicència de celebrar missa votiva a favor de Josep Ballada, 7 gener 1780 G-164 f. 220
Llicència d’oratori privat a favor de Felip de Roca, Alsina i Soler, d’Olot, 14 febrer 1780 G-164 f. 222
Llicència d’oratori privat a favor de Ramon de Llunés i de Vallgornera, d’Olot, 22 febrer 1780 G-164 f. 225
Propi de la missa de la Immaculada per a Espanya G-164 f. 28
Encárrec reial d’acció de gràcies pel part de la princesa, 9 març 1780; les pregàries anteriors, f 232. G-164 f. 231
El notari de la cúria certifica a instància de Pere Pujades, domer de Sant Sadurní, que és parent del bisbe Vilanova de Taraçona, 27 febrer 1780 G-164 f. 233
“Vidimus” de relíquies de la Veracreu, donades a Antoni Marés, jurista de Castelló, 28 març 1780 G-164 f. 234
Llicència de celebrar missa votiva a favor de Jaume Alemany, domer de Corçà, 16 juny 1780 G-164 f. 236
Aplicació a l’hospital d’Olot de l’herència de Pere Màrtir Orri que havia estat llegada als jesuïtes, 8 juliol 1780 G-164 f. 238v-247
“Vidimus” de relíquies de Sant Esteve, donades a Isidre Ramon Teixidor, de Mont-ras, 30 agost 1780 G-164 f. 247
Altre de relíquies de Sant Sebastià, donades a Benet Farró, confiter de Sarrià, 9 setembre 1780 G-164 f. 249
Definició dels comptes de la doma simple de Sant Esteve de Bas a favor de Manuel Valparis, segrestador de la mateixa, 13 setembre 1780 G-164 f. 251
Llicència a Joan Llach, beneficiat de la Seu, de celebrar missa votiva G-164 f. 252v
La Reial Cambra disposa normes per a opcions entre canongies de la Seu, 15 setembre 1780, amb el seu acatament per part del capítol, f 258v. G-164 f. 255
Elecció d’Antònia de Perpinyà i Vinyavella com a priora de Bell-lloc de Peralada, 19 octubre 1780 G-164 f. 260
Exploració de voluntat de Maria Rosa Canet i Noguer, novícia de Santa Clara de Castelló, 20 octubre 1780 G-164 f. 261v
Pastoral del bisbe sobre l’Hospici, i llista dels col·lectors d’almoines a cada parròquia, 21 setembre 1780 G-164 f. 263-290
“Vidimus” de relíquies de la Veracreu, donades a la parròquia de Sant Andreu Salou, 8 novembre 1780 G-164 f. 291
Altre de relíquies de Sant Andreu, donades a Sant Andreu Salou, 8 novembre 1780 G-164 f. 293
Altre de relíquies de Sant Pere Màrtir, donades a l’acadèmia de Sant Tomàs d’Aquino, de Girona, 11 desembre 1780 G-164 f. 295
Segona carta pastoral del bisbe sobre aplegar dones a l’hospici G-164 f. 298
Llicència d’oratori privat a Joan Espona i Duran, de Vic, 31 desembre 1780 G-164 f. 302
Certificació de mèrits de Josep Huguet, rector de Santa Eulàlia Sacosta, 18 gener 1781 G-164 f. 305v
“Vidimus” de relíquies dels sants Joan i Pau, donades a Joan Gelabert, canonge de Sant Feliu de Girona, 9 febrer 1781 G-164 f. 307
Carta de la Reial Cambra sobre aplicació dels fruits de la vacant de la cabiscolia major de la Seu, 6 desembre 1780; comunicació al capítol, f 310. G-164 f. 309
La Reial Cambra declara que el patronat del benefici de Sant Tomàs de la Seu correspon a la Confraria, 31 gener 1780 G-164 f. 312
Els dominics de Peralada nomenen Francesc Berga, canonge de la Seu, conservador, 11 febrer 1781 G-164 f. 313
Tercera carta pastoral del bisbe, sobre recollir pobres a l’Hospici G-164 f. 314
La Reial Cambra assenyala 150 lliures de còngrua a Baldiri Clara, curat d’Ullà que ha restat cec, 28 novembre 1681 G-164 f. 318
El bisbe agrega a l’Hospici l’almoina fundada per Joan Grassot, de 10 quarteres de blat del mas Galí de Mont-ras, 15 setembre 1781 G-164 f. 320
“Vidimus” de relíquies presentades per Martí Benesat, carmelita calçat de Girona, 27 març 1781 G-164 f. 323
Quarta pastoral del bisbe, sobre recol·lecció de pobres a l’Hospici G-164 f. 325
La Reial Cambra declara que en les parròquies novament erigides la primera provisió li toca a ella, 20 febrer 1781 G-164 f. 332
El rei encarrega als bisbes rogatives secretes per una necessitat pública, 11 maig 1781; nou prec, ara també als religiosos, f 343. G-164 f. 333
Erecció de la parròquia d’Arenys de Mar, 10 abril 1781; correspondència annexa, f 352-373. G-164 f. 334-338
Llicència a Agustí Vergés, rector de Galliners, per celebrar missa votiva, 23 juny 1781 G-164 f. 339



Extensió de privilegi d’oratori privat a favor de Teresa Gispert, de la Bisbal, 17 juliol 1781 G-164 f. 341
“Vidimus” de relíquies dels sants Benet, Donat i Climent, donades a Joan Faras, de Romanyà d’Empordà, 11 agost 1781 G-164 f. 344
Llicència de celebrar a l’oratori privat d’Antoni Pou i Trobat, de Vilanova de Palafolls, vulgarment Malgrat, 21 agost 1781, amb extensió, f 350. G-164 f. 347
Professió de fe d’Ignasi de Francolí i de Sabater, abat de Banyoles promogut a l’abadia de Camprodon, 8 octubre 1781 G-164 f. 374
El Real Acuerdo de Barcelona, a instància d’Antoni Bellsolell i de Sala, en plet amb el rector d’Arenys de Munt, acorda que els escrivans que reben testimonis fora del 
tribunal només poden cobrar 6 diners per foli, 6 octubre 1781 G-164 f. 382

Esglésies de la ciutat on s’han de practicar rogatives per la pluja, 6 novembre 1781 G-164 f. 383
“Vidimus” de relíquies de Sant Faustí, donades a la parròquia de Vilert, 6 novembre 1781; es concedí al poble permís de fer-ne festa el dilluns després del darrer diumenge 
d’abril, f 389. G-164 f. 384

Certificació de mèrits de Gerard Gelpí, director del seminari, 21 octubre 1791 G-164 f. 386
Certificació de mèrits de Salvador Ferran, clergue, 22 octubre 1781 G-164 f. 388
El bisbe publica una carta de la Reial Cambra sobre diversos defectes en la provisió de beneficis, 2 gener 1782; fou publicada per edicte, f 400. G-164 f. 392
Certificació de mèrits de Francesc Vila, prevere natural de Sant Feliu de Pallerols, 13 maig 1782 G-164 f. 402
“Vidimus” de relíquies del vestit de Sant Josep de Leonessa, caputxí, donades al convent caputxí de Calella, 21 març 1782 G-164 f. 403v
Certificació de mèrits de José Pérez de Tobia G-165 f. 1
“Vidimus” de relíquies del servent de Déu Dalmau Moner, destinada a Lluís Faura, dominic, 25 febrer 1784! G-165 f. 2
Pau Tomàs renuncia una canongia de Girona per obtenir una pensió de 1.000 ducats de billó sobre la mitra de Lleida, París, 29 abril 1785 G-165 f. 3
Llicència d’oratori privat a favor d’Ignasi Puigdevall i Farró, pagès de Sant Salvador de Bianya, 27 març 1782, amb extensió al seu fill Joan, f 8. G-165 f. 5

El rei autoritza que el cardenal Conti, secretari papal de Breus, pugui posseïr l’ardiaconat d’Empordà de la Seu, a pesar de no ser natural del regne, 19 març 1782 G-165 f. 10-20

La Cámara resol que Ramon Gou obtingui el benefici de Sant Pere de Sant Esteve d’Olot, i que dels 66 beneficis existents a l’església, dels quals 36 són de residència, se’n 
faci una reducció, 18 març 1782 G-165 f. 21

Definició dels comptes de l’arxiprestat de Vilabertran a favor de José Castán de Otamendi, 10 abril 1782 G-165 f. 27
Benedicció i col·locació de la primera pedra de la capella de Sant Narcís de l’esglèsia de Sant Feliu de Girona, 14 abril 1782 G-165 f. 28v-30v
“Vidimus” de relíquies de Sant Toribi, donades a Gaietà de Gorgot per ser venerades a Vilamaniscle, 15 abril 1782 G-165 f. 30v
Altre de relíquies de Sant Gregori Nacianzè, donades a Gaietà de Gorgot per ser venerades a Vilamaniscle, 15 abril 1782 G-165 f. 31v
Definició dels comptes de la doma simple de Sant Esteve de Bas a favor de Manuel Valparis, ecònom, 20 abril 1782 G-165 f. 33
Francesc Veray, canonge de la Seu, nomena condicionalment Josep Veray, clergue, per a la doma simple de Celrà i la cabiscolía de Santa Maria de Castelló, vacants per 
mort a Roma de Jaume Pladevall, 15 maig 1782 G-165 f. 34v-40

Llicència de celebrar a l’oratori de Narcís Palahí, notari de Girona, situat al terme de la parròquia de Cartellà, 2 maig 1782 G-165 f. 41
“Vidimus” de relíquies dels sants Bo i Celestí, donades a Antoni Garrigolas i Llobera, de Girona, 27 maig 1782 G-165 f. 46
Esglésies de Girona on es faran rogatives pel part de la princesa d’Astúries, 2 maig 1782 G-165 f. 48
Definició de comptes del priorat d’Ullà, a favor de Manuel Valparis, 19 juny 1782 G-165 f. 49

Altre de relíquies dels sants Sever, Cels i altres, donades a Francesc Solà i Julià, d’Olot, 3 juny 1782; el propietari les cedí a Tomàs Rovira, canonge de la Seu, f 52v. G-165 f. 50v

La Cambra ordena al bisbe unir el diaconil de Cruïlles a la rectoria, 7 agost 1782; la unió, f 153-157. G-165 f. 54
Informes del bisbe sobre els convents de carmelites calçats de Girona, Olot, Camprodon i Peralada, 6 abril 1782 G-165 f. 54v-60
“Vidimus” de relíquies de Santa Anna, donades a Francesc Burch Sorís, 13 juny 1782 G-165 f. 61
La Cambra ordena que pel benefici quart de Sant Andreu de la Seu el bisbe torni a informar sobre el dret de patronat que pretèn el capítol; i per la doma de Castelló, que 
es rebin memorials, 24 setembre 1782 G-165 f. 62

Exploració de voluntat de Maria Rosa Hereu i Josepa Parera, novícies de Santa Clara de Castelló, 16 octubre 1782 G-165 f. 63-64



Concurs a la càtedra de teologia del seminari, dotada amb el diaconil de Sant Feliu de Girona, a la que prengueren part Francesc Sala, Joan Puigmal, Narcís Sala, Josep Aloy 
i Gaspar Carreras, tots els quals foren aprovats, 16 octubre 1782 G-165 f. 65-79

Comptes d’economats de beneficis vacants de Peratallada i Sant Genís de Palafolls, 30 agost 1782; d’un benefici d’Anglès, f 134-141; del priorat de Sant Tomàs de Fluvià, f 
141v-143. G-165 f. 80-122

Pregàries per la pluja a les esglésies de Girona, 20 agost 1782 G-165 f. 123
Llicència de celebrar misses votives a favor de Josep Reixach, canonge tresorer de la Seu, 27 agost 1782 G-165 f. 124
“Vidimus” de relíquies de Sant Francesc de Paula, donades a Josep Aloy i Llach, de Figueres, 7 octubre 1782 G-165 f. 126
Certificació de mèrits d’Agustín Maria de Quiñones, examinador sinodal del bisbat, 15 octubre 1782 G-165 f. 127
Llicència de celebrar missa votiva a favor d’Agustí de Vilaplana, canonge de la Seu, 14 agost 1782 G-165 f. 129
Definició de comptes de l’arxiprestat de Vilabertran, a favor de José Castán, 29 novembre 1782 G-165 f. 131
Certificació de mèrits de Miquel Planella, director del seminari, 23 desembre 1782 G-165 f. 133
Llicència de celebrar a l’oratori d’Esteve Quera, pagès de Talaixà, amb extensions, 25 febrer 1783 G-165 f. 143-150
Llicència d’oratori privat a favor de Tadeu Joan Olives, pagès de Lladó, 28 febrer 1783 G-165 f. 150
Resolució de la Cámara sobre la jurisdicció al bisbat en seu vacant, 23 febrer 1782 G-165 f. 158
Provisió de canongies vacants de Lladó, que la Cámara deixà a l’arbitri del bisbe, 18 juliol 1782 G-165 f. 159-184
La Cámara encarrega al bisbe de fer propostes per a la vacant de la cabiscolía de Castelló, 7 agost 1782, amb informe d’Agustí Cuirac, des de Castelló, al comte de 
Campomanes, f 186. G-165 f. 185

Extinció del monestir de Roses, i dotació de certs oficis al d’Amer i a la parròquia de Roses, 23 agost 1782 G-165 f. 189-220
Litterae executoriales emanatae a sacra Rota Romana in famigerata causa Gerunden. jurisdictionis inter episcopum Gerunden. ex una et abbatem de Amerio et de Rosas 
ex altera partibus, 1698, Barcelona, Figueró, 1702, 64 pp G-165 f. 221

Gerunden. validitatis censurarum pro informatione. Al·legacions a la congregació del Concili del bisbe Taverner contra el dret dels monjos d’Amer a administrar el viàtic, 
1714 G-165 f. 253

Bula de n. muy santo padre Pio VI, por la qual confirma Su Santidad la traslacion de la Jurisdiccion Ordinaria, en sede vacante, hecha a favor del Cabildo de la Santa Iglesia 
Catedral de Gerona, Madrid, 1783, 62 pp G-165 f. 266

Edicte imprès de la Inquisició per probibir un total de 27 llibres, entre els quals l’Armonia del Parnàs del rector de Vallfogona, 1783 G-165 f. 298
El Consejo, atesa l’abundància d’hernies infantils a Burgos i rodalia i les cures que els fan curanders bearnesos, disposa que la seva atenció sigui de cirurgians, i encomana 
al bisbe de publicar-ho, expedint cartes pastorals als rectors, 24 gener 1783 G-165 f. 301

Reiteració de Reial Cèdula contra llegats a confessors, 1783 G-165 f. 304

Reial Cèdula que disposa que les inversions de fons de confraries, capellanies i hospitals puguin fer-se com a accions del Banc Nacional de Sant Carles, 1793 G-165 f. 311

Real Cédula ... relativa a evitar los abusos ... de Questores y Demandantes para diferentes santuarios, Madrid, 1783 G-166 f. 1
Real Cédula por la qual se declara que ... los oficios de herrero, sastre, zapatero, carpintero ... son honestos y honrados, Madrid 1783 G-166 f. 7
Breve ... por el qual Su Santidad prorroga por otros siete años las facultades del Vicariato general de los Reales Exércitos, Madrid, 1783 G-166 f. 12
Bula por la qual erige Su Santidad silla episcopal en Tudela, Madrid 1783 G-166 f. 25
Establecimiento del colegio de causídicos en Gerona, Barcelona, 1783 G-166 f. 53
Compulsa de dues còpies de la fundació del benefici de Sant Rafael primer de Llançà fundat el 1702, on s’aprecien diferències, 25 juny 1783 G-166 f. 66-73
Memorial d’esglésies on s’han de celebrar rogatives per la salut del fill del Príncep d’Astúries, 16 juny 1783; altre per donar gràcies pel part de la princesa d’Astúries, 20 
setembre 1783, f 87; altre per donar gràcies del naixement dels infants Carles i Felip, 3 desembre 1783, f 105. G-166 f. 74

El Consejo resol sobre la possibilitat de que els rectors de Segueró i Mollet de Peralada puguin retenir cada un un benefici simple, 4 juliol 1783 G-166 f. 75
Elecció de Fèlix Rigals, canonge de la Seu, com a jutge conservador, feta pel convent de la Mercè de Girona, 18 agost 1783 G-166 f. 76
Notificació al bisbe del jubileu de Santiago G-166 f. 83



Elecció de Francesca de Pastors i de Gible com a priora de Bell-lloc de Peralada, 22 octubre 1783 G-166 f. 88-91
Pragmática Sanción ...para castigar los Gitanos, Madrid, 1783 G-166 f. 92
Notificació al bisbe de que els alumnes militars del Colegio de Ocaña no poden contreure esponsals, 18 octubre 1783 G-166 f. 102
Executòria de la unió dels monestirs d’Amer i Roses i reorganització dels beneficis de les seves esglésies, 9 febrer 1783 G-166 f. 106-111
Extensió de breu d’oratori privat a favor de Tadeu Joan Olives, pagès de Lladó, 28 febrer 1783 G-166 f. 111v
Llicència de celebrar missa votiva a favor de Dalmau de Ciurana, canonge de la Seu, 8 març 1783 G-166 f. 113
Llicència papal d’oratori privat a favor de Fèlix Raval, canonge de la Seu, 6 abril 1783 G-166 f. 115
Testimonial de les provisions del benefici dels sants Iu i Honorat de la Seu, des de 1537 G-166 f. 117
Certificació de mèrits de Pau Antoni Serra i Nou, prevere, 3 maig 1783 G-166 f. 119
“Vidimus” de relíquies dels sants Vicenç i Generós, donades a Jaume Pont, pagès de Cabanes, 10 maig 1783 G-166 f. 121
Altre de relíquies del mantell de Sant Josep, donades a Maria Josepa Sellés, religiosa de Bell-lloc de Peralada, 14 maig 1783 G-166 f. 122v
Llicència de celebrar misa votiva a favor de Josep Albert, 18 maig 1783 G-166 f. 124v
Reial cèdula que concedeix als canonges de Vilabertran de proveïr per concurs la xantria de la col·legiata G-166 f. 126
Certificació de mèrits de Narcís Govern, prevere, 16 juny 1783 G-166 f. 127
Comptes del benefici de Sant Josep i Margarida de Vilobí, 28 juny 1783; del dels sants Abdó i Senèn de Llagostera, f 141v-146; del priorat d’Ullà, f 148-149; del priorat de 
Lladó, f 149v-152v; de l’arxiprestat de Vilabertran, f 166; de la cabiscolia de Castelló, f 201-208; d’una de les domes de Castelló, f 209-214; d’un benefici de Viladamat, f 
215-218; de l’ardiaconat major de Girona, f 221-226.

G-166 f. 128-141

El vicari general, havent estat requerit per la Reial Audiència, anul·la els procediments fets a la cúria eclesiàstica en causa de Teresa Muné, viuda, contra Josep i Antoni 
Ferrerpagès, de Camallera, 27 novembre 1783 G-166 f. 146v

“Vidimus” de relíquies de Sant Llorenç de Bríndisi, donades al convent caputxí de Calella, 9 juliol 1783 G-166 f. 153
Certificació de mèrits de Pere Sala, rector de Castelló, 10 agost 1783 G-166 f. 151
“Vidimus” de relíquies de la Veracreu i de l’hàbit de Sant Francesc, donades a Andreu Gispert, cadiraire de Girona, 21 setembre 1783 G-166 f. 156
Traslació de concessió d’oratori privat a favor de Francesc Solà, veí d’Olot, 9 octubre 1783 G-166 f. 158

“Vidimus” de relíquies de la Veracreu, Sant Bonaventura i de Santa Francesca Romana, donades a Bonaventura Gelpí, d’Arenys de Munt, 1 novembre 1783 G-166 f. 160

Extensió d’oratori privat a favor d’Antoni de Pasqual, Roquer i de Bassols, 8 novembre 1783 G-166 f. 162v
“Vidimus” de relíquies de Sant Felicià, donades a Felicià Noguer, de Segueró, 17 novembre 1783 G-166 f. 164
Llicència de celebrar misses votives a Isidre Pijoan, prevere d’Arenys de Mar, 13 desembre 1783 G-166 f. 167
Certificació de mèrits de Ramon Palahí i Feliu, clergue de Girona, 4 gener 1784 G-166 f. 169
Llicència de celebrar misses votives a Jaume Fares, 5 agost 1784 G-166 f. 169v
“Vidimus” de relíquies de Santa Anna, donades a Martí de Carles, veí de Girona, 24 juliol 1783 G-166 f. 171
Certtificació de mèrits de Cayetano Rubín de Celis, 16 agost 1784 G-166 f. 173
“Vidimus” de relíquies de Sant Andreu, donades al convent de dominics de Girona, 16 agost 1784 G-166 f. 174v
Altre de relíquies de Sant Mateu, donades al convent de dominics de Girona, 16 agost 1784 G-166 f. 175v
Altre de relíquies de Sant Pere Màrtir, donades al convent de dominics de Girona, 16 agost 1784 G-166 f. 177
Memorial de les esglésies de Girona on es faran pregàries pel prenyat de la princesa d’Astúries, 15 setembre 1784 G-166 f. 178
L’abat de Sant Benet de Bages consenteix a limitar-se a la nuda col·lació de la rectoria de les Preses, 24 octubre 1784 G-166 f. 179
Edicte imprés del bisbe, que convoca oposicions per al benefici d’alfuller de la Seu, en doble exemplar i original manuscrit, 5 febrer 1784 G-166 f. 181-185
Real Cédula por la qual se manda que los alumnos de las universidades, seminarios conciliares y demás colegios no puedan pasar a contraer esponsales sin que ... tengan 
licencia de los superiores, 1784. Altra Real Cèdula que extèn el requisit als alumnes de col·legis d’educació, f 192. G-166 f. 187



“Vidimus” de relíquies de Sant Llorenç de Bríndisi, donades a Manuel Valparis, canonge de la Seu, 13 juliol 1784 G-166 f. 196
Altre de relíquies dels sants Desideri, Letus i altres, donades als agustins de Torroella de Montgrí, 7 octubre 1784 G-166 f. 197
Altre de relíquies dels sants Amable, Feliu i altres, donades al rector de Cruïlles, 9 octubre 1784 G-166 f. 199
“Vidimus” de relíquies de Sant Esteve, donades a Antoni de Ciurana per a la parroquial de Riudellots de la Selva, 6 febrer 1784 G-166 f. 219
Altre de relíquies de la Veracreu, donades a Pere Baró, cordoner de Figueres, 2 març 1784 G-166 f. 226v
Acte de lliurament a Francesc Amir, advocat d’Hostalric, de 1.100 lliures dipositades a la Seu per Joan Reig, beneficiat de Sant Feliu de Girona, a lluïció d’un censal, 19 juliol 
1784 G-166 f. 228

“Vidimus” de relíquies de Sant Llorenç de Bríndisi, donades al convent caputxí de Calella, 24 març 1784; semblant es donà pel convent caputxí de Calella, f 231. G-166 f. 230

Altre de relíquies de Santa Cristina, donades a la parròquia de Lloret, 31 març 1784 G-166 f. 232v
Altre de relíquies de la Veracreu, donades a Antònia Mira, 29 maig 1784 G-166 f. 233v
Altre de relíquies dels sants Llorenç, Antoni de Pàdua, Bàrbara, Caterina i Rosa de Lima, donades a Canet de Verges, 10 juny 1784 G-166 f. 235
Altre de relíquies dels sants Sebastià, Bonaventura i altres, donades a Canet de Verges, 10 juny 1784 G-166 f. 236
Altre de relíquies de Santa Anna, i dels sants Benigne, Celestí i altres, donades a Canet de Verges, 10 juny 1784 G-166 f. 237
Altre de relíquies de Sant Mateu, donades a Canet de Verges, 10 juny 1784 G-166 f. 239
Llicència de celebrar misses votives a Manuel Espolla, 22 juny 1784 G-166 f. 241
Definició de comptes del priorat d’Ullà, 2 juliol 1784; a continuació, la del de Sant Tomàs de Fluvià. G-166 f. 243 
“Vidimus” de relíquies de la Veracreu, donades a Martí de Carles, 26 juny 1784 G-166 f. 245
Altre de relíquies de Sant Francesc de Paula, Sant Domènec i Sant Pere d’Alcàntara, donades a Marti de Carles, 26 juny 1784 G-166 f. 246v
Altre de relíquies de Sant Francesc de Paula, donades a Martí de Carles, 26 juny 1784 G-166 f. 248
Altre de relíquies de la Veracreu i del vel de la Mare de Déu, donades a Martí de Carles, 26 juny 1784 G-166 f. 250
Altre de relíquies dels màrtirs Ignasi i Gener, donades a Martí de Carles, 26 juny 1784 G-166 f. 252
Altre de relíquies del vel de la Mare de Déu i del mantell de Sant Josep, donades a Martí de Carles, 26 juny 1784 G-166 f. 254
Altre de relíquies de Sant Antoni de Pàdua, donades a Martí de Carles, 26 juny 1784 G-166 f. 257
Altre de relíquies de Sant Andreu Avelí i Sant Gener, donades a Martí de Carles, 26 juny 1784 G-166 f. 258
Altre de relíquies de la Veracreu i Sant Martí de Tours, donades a Martí de Carles, 26 juny 1784 G-166 f. 260
Altre de relíquies de Sant Josep d’Arimatea i Sant Linus papa, donades a Martí de Carles, 26 juny 1784 G-166 f. 262
Altre de relíquies de Sant Ignasi de Loiola i Sant Francesc Xavier, donades a Martí de Carles, 26 juny 1784 G-166 f. 264
Altre de relíquies de Sant Martí, donades a Martí de Carles, 26 juny 1784 G-166 f. 266
Altre de relíquies de la Veracreu i 225 màrtirs donades a Martí de Carles, 26 juny 1784 G-166 f. 268-276
Altre de relíquies de la Corona d’Espines, donades a Martí de Carles, 26 juny 1784 G-166 f. 276
Altre de relíquies de Sant Llorenç i Sant Jordi, donades a Martí de Carles, 26 juny 1784 G-166 f. 278
Altre de relíquies del pesebre de Jesús i de Sant Jeroni, donades a Martí de Carles, 26 juny 1784 G-166 f. 279v
Altre de relíquies de Sant Joan Nepomucè i Sant Vicenç Ferrer, donades a Martí de Carles, 26 juny 1784 G-166 f. 282
Altre de relíquies dels sants Andreu Avel·lí i Gaietà de Thienne, donades a Martí de Carles, 26 juny 1784 G-166 f. 284
Altre de relíquies de Santa Llúcia, donades a Martí de Carles, 26 juny 1784 G-166 f. 286
Altre de relíquies de la Veracreu, donades a Martí de Carles, 26 juny 1784 G-166 f. 288
Altre de les relíquies de Sant Francesc Xavier i les creus dels màrtirs del Japó, donades a Martí de Carles, 26 juny 1784 G-166 f. 290
Altre de les relíquies dels sants Mateu i Lluc, donades a Martí de Carles, 26 juny 1784 G-166 f. 292



Altre de relíquies de Santa Ursula i les seves companyes, donades a Martí de Carles, 26 juny 1784 G-166 f. 294
Altre de relíquies dels sants Fabià i Sebastià, donades a Martí de Carles, 26 juny 1784 G-166 f. 296
Altre de relíquies de Santa Teresa, donades a Martí de Carles, 26 juny 1784 G-166 f. 229v
Altre de relíquies dels sants Cristòfol i Anastasi, donades a Martí de Carles, 26 juny 1784 G-166 f. 299v
Altre de relíquies dels sants Lluc i Mateu, donades a Martí de Carles, 26 juny 1784 G-166 f. 302
Altre de relíquies dels sants Gregori el Gran i Basili, donades a Martí de Carles, 26 juny 1784 G-166 f. 304
Altre de relíquies dels sants Gregori el Gran i Basili(sic), donades a Martí de Carles, 26 juny 1784 G-166 f. 306
Altre de relíquies dels sants Fulgenci i Andreu Corsini, donades a Martí de Carles, 26 juny 1784 G-166 f. 308
Altre de relíquies dels sants màrtirs del Marroc i dels Innocents, donades a Martí de Carles, 26 juny 1784 G-166 f. 310
Altre de relíquies dels sants Lleó papa i Bernat de Parma, donades a Martí de Carles, 26 juny 1784 G-166 f. 312

Altre de relíquies dels sants Gervasi i Protasi, donades a Martí de Carles, 26 juny 1784. En total els reliquiaris reconeguts de Martí de Carles pugen a trenta-tres. G-166 f. 314

Definició de comptes del priorat de Lladó, 3 agost 1784; del d’Ullà, f 13 i 39v. G-167 f. 1 i 38
“Vidimus” de relíquia de Sant Ignasi de Loiola, donada a Cayetano Rubín de Celis, 7 agost 1784 G-167 f. 2
Altre de relíquia de Sant Jeroni Emilià, donada a Cayetano Rubín de Celis, 7 agost 1784 G-167 f. 3
Altre de relíquia de Sant Sadurní, donada a José Fernández de Liencres, 3 setembre 1784 G-167 f. 4
Altre de relíquia de Sant Antoni de Pàdua, donada a Antònia Boer i Bo, de Girona, 27 setembre 1784 G-167 f. 5
Concessió d’oratori privat a favor de Maria Àngela Ventós i de Frigola, de Navata, 15 octubre 1784; fou ampliat a Manuel, Tomàs i Josep Frigola, f 8. G-167 f. 6v
“Vidimus” de relíquies del beat Dalmau Moner, donades a Llàtzer Camps, de Girona, 14 novembre 1784 G-167 f. 9v
Altre de relíquies dels sants Amat, Benigne i altres, donades a Felicià Noguer, de Segueró, 16 novembre 1784 G-167 f. 10
Altre de relíquies de Santa Llúcia, donades a la parròquia de Casavells, 16 novembre 1784 G-167 f. 11
Certificació de mèrits de Joan Mir, prevere, 2 desembre 1784 G-167 f. 14
“Vidimus” de relíquies dels sants Abdó i Senèn, donades a la Confraria dels mateixos de Santa Maria dels Turers de Banyoles, 15 gener 1785 G-167 f. 16
Certificació de mèrits de Pere Verdaguer, prevere, 3 febrer 1785 G-167 f. 17
Llicència d’oratori privat a favor de Josep Duran, veí de Camprodon, 10 febrer 1785; fou extès als seus familiars, f 20v. G-167 f. 18v
El bisbe fa procura a Guerau Rovira, ex-provincial dels franciscans observants, per a causes d’Inquisició, 16 març 1785 G-167 f. 21v
Certificació de mèrits d’Antoní Llurba, rector de Sant Esteve de Guialbes, 16 març 1785 G-167 f. 23
“Vidimus” de la Veracreu de Riudellots de la Selva, 20 març 1785 G-167 f. 25
Certificació de mèrits d’Antoni Ventura, rector de Canet de Verges, 9 abril 1785 G-167 f. 26
Altre semblant de Benet Boada, prevere, 21 abril 1785 G-167 f. 27
Altre de Josep Torrent, director del Seminari, 12 maig 1785 G-167 f. 28
Llicència d’oratori a favor de Manuel de Vidueiros y Roldán, d’Olot, 30 maig 1785 G-167 f. 30v
“Vidimus” de relíquies de Sant Bernabé, donades a Pau Colomer, veí de Banyoles, 2 juny 1785 G-167 f. 32
Certificació del valor i pensions de la mitra en 1779-1783, 12 juny 1785 G-167 f. 33-34 i 79-80
Comptes de l’economat del benefici de Santa Anna de Peratallada, 10 juny 1785 G-167 f. 34
Definició de compttes del priorat de Sant Tomàs de Fluvià, 17 juny 1785 G-167 f. 38v
Certificació d’estudis de Lluís Puig, natural de Manresa i alumne del seminari, 19 juny 1785 G-167 f. 40v
Definició dels comptes de la marmessoria d’Antoni Sadirach, beneficiat de Sant Feliu de Girona, 21 juny 1785 G-167 f. 41v
Certificació de mèrits de Benet Pagès, ex-rector del seminari, 25 juny 1785 G-167 f. 45v



Certificació de mèrits de Manuel Valparis, prevere, 2 juliol 1785 G-167 f. 46
Certificació de mèrits de Josep Vallmanya, prevere, 5 juliol 1785 G-167 f. 47v
Certificació de mèrits de Jaume Guiu, rector d’Orriols, 10 juliol 1785 G-167 f. 48v
Certificació de mèrits de Rafael Massot, rector de Fogars, 11 juliol 1785 G-167 f. 49v
Certificació de mèrits d’Agustí Vilanova, prevere de Solsona beneficiat de la Seu, 25 juliol 1785 G-167 f. 50
Llicència d’oratori privat a favor de Ramon d’Andreu, de Girona, 9 agost 1785 G-167 f. 51v
Llicència d’oratori privat a favor de Francesc Cabirol, de Girona, 18 agost 1785 G-167 f. 52v
El bisbe ordena que a la seva cúria se segueixin els aranzels del Supremo Consejo de Castilla, 18 agost 1785; ordre de seguir els antics, f 59. G-167 f. 54v

El bisbe nomena Francesc Capdevila, canonge de Sant Feliu de Girona, síndic dels caputxins, atesa la malaltia de Marian Goy, que ho era, 19 agost 1785 G-167 f. 56

Certificació de mérits d’Hilari Aiguanegra, prevere, 12 setembre 1785 G-167 f. 56v
“Vidimus” de relíquies de Josep de Leonessa, caputxí i Llorenç de Brindisi, donades als caputxins d’Olot, 26 setembre 1785 G-167 f. 60
Altre de relíquies de la Veracreu, donades a la parròquia de Santa Eugènia Sobrehorta, 21 octubre 1785 G-167 f. 62
Certificació de mérits de Josep Viader, estudiant de Galliners, 20 novembre 1785 G-167 f. 63
Certificació de que Miquel Buch, natural de Calella, de 72 anys, és rector de Corts, 23 novembre 1785 G-167 f. 63v
El vicari general ordena a Manuel Lagrifa, notari de la cúria, que remeti originals a la Reial Sala els actes de la causa entre Galdric Vilanova i Joan Bosch i Galzeran, 
administrador de la causapia Pujades, 26 novembre 1785 G-167 f. 64

Llicència a Joan Amalric, rector de Sant Mateu de Montnegre, per celebrar missa votiva G-167 f. 65

Testimonial a favor de Josep Compte, pagès de l’Armentera que acut a Roma en sol·licitut de dispensa per casar amb la cunyada, Margarida Batlle, 3 desembre 1785. G-167 f. 66v

Sol·licitut de Francesc Coll, obtentor del benefici de Sant Josep d’Olot, per poder reesmerçar 60 lliures procedents d’un censal i dipositades a la Seu, atesa la cessació de la 
guerra amb Anglaterra, 30 març 1785 G-167 f. 69

Sol·licitut semblant de Francesc Casanoves i Garriga, procurador de diversos, 3 abril 1785 G-167 f. 71
Real Cédula ... acerca de los requisitos que deben preceder para contraher matrimonio los hijos de familia, Madrid 1785 G-167 f. 74
Alfonso Aguado, canonge de Toledo, resigna el benefici que obté a Santa Maria de Castelló, 12 març 1785 G-167 f. 78
Testimonial sobre el valor i pensions de la mitra de Girona, 1779-1783 G-167 f. 79
Certificació de mèrits de Cirus Valls, prevere, 27 desembre 1784 G-167 f. 80
Definició de comptes de l’arxiprestat de Vilabertran, 29 gener 1785 G-167 f. 83
Certificació de mèrits de Josep Aloy, catedràtic del seminari, 26 gener 1785 G-167 f. 83v
Certificació anàloga d’Antoni Ribes, prevere, 26 gener 1785 G-167 f. 85
Llicència d’oratori concedida a Francesc Regàs, de Liors, parròquia d’Arbúcies, 29 gener 1785 G-167 f. 86
Oposicions als beneficis de soxantre i contralt de la Seu, a favor de Miquel Agramunt, amb participació d’Antoni Tarrés i García i Marian Ricart, 1785 G-167 f. 89-96
“Vidimus” de relíquies de Sant Esteve, donades a Riudellots de la Selva, 9 desembre 1785 G-167 f. 97
Altre de relíquies de Sant Llorenç donades a Riudellots de la Selva, 9 desembre 1785 G-167 f. 98
Certificació de que al bisbat no s’han imposat multes, de 1780 a 1785, 21 desembre 1785 G-167 f. 98v
Certificació de mèrits de Julià Blanch, sagristà de la Cellera, 23 gener 1786 G-167 f. 99
Altre de Josep de Cortada, prevere, 27 gener 1786 G-167 f. 101v
Certificació de les parròquies servides per Salvi Giralt, rector de Vila-robau, 30 gener 1786 G-167 f. 103
Certificació de mèrits de Ramon Parera, prior de Cogolells, 2 febrer 1786 G-167 f. 103v
Certificació de que l’abat de Ripoll té la nuda col·lació de la rectoria de Tossa, 3 febrer 1786 G-167 f. 104v



Certificació de mèrits de Bru Nasplés, prevere, 27 febrer 1786 G-167 f. 105-109
Altre de Josep Costas, 9 març 1786 G-167 f. 110
Llicència de celebrar misses votives a Josep Pellicer, rector de la Barroca, 15 març 1786 G-167 f. 110v
“Vidimus” de relíquies dels sants Cosme i Damià, donades a l’hospital de Sant Llorenç de la Muga, 20 març 1786 G-167 f. 112
Testimonial a favor de Jaume Llach, natural i vicari de Sant Pere Espuig, 28 març 1786 G-167 f. 113
Llicència de perruca a favor de Paulí Bahí, domer de Castelló, 1 abril 1786 G-167 f. 114
Testimonial a favor de Jaume Frigola, prevere de Cassà de la Selva, 9 maig 1786 G-167 f. 114v
Testimonial a favor de Miquel Planella, director del seminari, 20 maig 1786 G-167 f. 115v
Testimonial a favor de Màxim Frigola, religiós agustí, 6 juny 1786 G-167 f. 116v
“Vidimus” de relíquies de la Veracreu, donades a Màxim Frigola, religiós agustí de Sant Pere Cercada, 6 juny 1786 G-167 f. 117
Llicència d’oratori privat a favor d’Àngela Frigola i Ventós, per a la seva casa de Sant Cristòfol les Fonts, 5 juliol 1786, amb extensió, f 120. G-167 f. 118
Concessió de relíquies de Santa Benedicta i Sant Celestí a favor d’Antoni Pasqual, Roquer i de Bassols, d’Olot, 5 juliol 1786 G-167 f. 119bis
Llicència d’oratori privat a favor de Pere Vidal i Caterina Llovet, de Llagostera, 7 juliol 1786 G-167 f. 121-126
Concessió d’indulgències a favor del septenari del Carme, que se celebra a Olot, 13 juliol 1786 G-167 f. 127
Llicència de celebrar misses votives a favor de fra Agustí Vázquez, agustinià de Torroella de Montgrí, 13 juliol 1786 G-167 f. 128
Llicència d’oratori privat a favor de Jeroni Saüch, sagristà de Sant Esteve de Bas, 14 juliol 1786 G-167 f. 129v
“Vidimus” de relíquies de la Veracreu, donades a Sant Pere Cercada, 15 juliol 1786 G-167 f. 132
Llicència de celebrar misses votives a favor de Ramon Vidal, beneficiat d’Hostalric, 19 juliol 1786 G-167 f. 133v
Testimonial a favor de Joan Borràs i Ferrer, canonge de la Seu, 24 juliol 1786 G-167 f. 135
“Vidimus” de relíquies de Sant Feliu, donades a Parlavà, 29 juliol 1786 G-167 f. 136
Definicions de comptes del priorat de Lladó; del de Sant Tomàs de Fluvià, f 138; del d’Ullà, f 139; de l’arxiprestat de Vilabertran, f 144; del benefici de la capella de santa 
Maria del Mar de Torroella de Montgrí, f 148v. G-167 f. 137

Francesco Pignatelli, mestre de cambra papal, pren possessió per procurador de l’ardiaconat d’Empordà, 2 agost 1786 G-167 f. 140 i 152-157
Concessió d’oratori privat a favor de Josep de Toralles, de Puigpardines, 28 agost 1786 G-167 f. 145-148
Testimonial a favor de Josep Constans, rector de Joanetes G-167 f. 149v
Certificació de mèrits de Jeroni Saüc, sagristà de Sant Esteve de Bas, 10 octubre 1786 G-167 f. 150 i 170
Nomenament de jutge sots-delegat de Creuada a favor de Tomàs Sastre, canonge de la Seu, 23 desembre 1786 G-167 f. 157v
Testimonial d’haver estat Pau Salvet presentat per al benefici dels Àngels de Figueres, 3 gener 1787 G-167 f. 159
Llicència de celebrar missa votiva a favor d’Isidre Pijoan, resident a Arenys de Mar, 30 gener 1787 G-167 f. 160
Llicència semblant a favor de Domènec Torrent, resident a Cassà de la Selva, 14 febrer 1787 G-167 f. 161
“Vidimus” de relíquies de Sant Lluís Gonzaga, donades a Lluís Puig, estudiant de Girona, 27 abril 1787 G-167 f. 162v
Certificació de no haver-se imposat multes, 23 maig 1787; 1788, f 252v. G-167 f. 163v
“Vidimus” de relíquies de Sant Genís, donades a la parroquial de Cervià, 12 juny 1787 G-167 f. 164
Definició de comptes del priorat d’Ullà; del de Lladó, f 167v; del de Sant Tomàs de Fluvià, f 168v. G-167 f. 166v
Salconduit a Josep Moreu, apòstata caputxí, de nom de religió fra Felip d’Olot, absolt per la Penitenciaria G-167 69v, 170v, 190, 
Sentència del tribunal metropolità, que adjudica a Gaspar Burch i Sayols el benefici de Sant Miquel de les Planes, 20 març 1787 G-167 f. 171
Razón de las rectorias que son de último ascenso en este obispado, i de les de segon ascens, amb nota de les ànimes de comunió de les respectives parròquies i dels 
ingressos de l’obtentor G-167 f. 176-183

“Vidimus” de relíquies de Sant Pau apòstol, Santa Elisabet d’Hongria, Santa Rufina, Sant Fabià, Santa Justa, Sant Pelegrí, Sant Llorenç, Sant Agustí i Sant Llorenç, donades a 
Josep Rovira, beneficiat de Sant Feliu de Guíxols, 25 juny 1787 G-167 f. 183-189



Sentència de la Rota de la nunciatura, que adjudica el benefici de la Salut de Sant Feliu de Pallerols a Narcís de Vilar, Ombert i Fàbrega, 16 juny 1787 G-167 f. 191
“Vidimus” de relíquia de la Veracreu donada a Josep Rovira, 12 agost 1787 G-167 f. 196

Concessió d’oratori privat a favor d’Ignasi de Foixà i Maria Francesca d’Andreu, per a les seves cases de Girona i de la Bastida de Borgonyà, 13 agost 1787 G-167 f. 197v-200

Aprovació de concòrdia entre el rector, els regidors i els obrers de Sant Feliu de Pallerols, sobre les almoines per les Ànimes, 24 juliol 1787 G-167 f. 201

Declaració de la Rota de la nunciatura, que reforma unes lletres d’inhibició a favor de Víctor Brunet, en causa sobre el benefici del Roser de Sant Privat de Bas G-167 f. 203v

“Vidimus” de relíquies del beat Gaspar de Bono donades al convent de Sant Francesc de Paula de Girona, 12 setembre 1787 G-167 f. 208
Altre de relíquies dels sants Vicenç, Plàcid i altres, donades a Joan Planes, prevere de la Bisbal, 24 setembre 1787 G-167 f. 210
Concessió d’oratori privat a favor de Francesc Fonalleras i Vilallonga, de Llagostera, 27 setembre 1787 G-167 f. 210v
Concessió d’oratori privat a favor de Josep de Masdevall i Llúcia Draper, esposos, de Figueres, 8 octubre 1787, amb extensió, f 235v. G-167 f. 214
Concessió d’oratori privat a favor de Francesc Xavier Dorca i Parra, canonge de la Seu, 15 desembre 1787 G-167 f. 219 i 225
Llicència de celebrar misses votives a Francesc Padrosa, de Sant Feliu de Pallerols, 13 octubre 1787 G-167 f. 223
“Vidimus” de relíquies de Sant Grat i altres, donades a Antoni Llentas, jurista de Santa Coloma de Farners, 23 desembre 1787 G-167 f. 227
Altre de relíquies de Sant Zacarías, pare de Sant Joan Baptista, i Sant Llorenç donades a Joan Escofet, brigadier de l’exèrcit, 5 novembre 1787 G-167 f. 228
Altre de la Veracreu, donada a Pere Surroca, pagès de Beget, 6 novembre 1787 G-167 f. 229v
Altre de relíquies de Sant Antoni abat, donades a Riudellots de la Selva, 12 novembre 1787 G-167 f. 231
Altre de relíquies de Santa Llúcia, donades a Riudellots de la Selva, 12 novembre 1787 G-167 f. 233
Certificació de les provisions del benefici de les Onze Mil verges de Figueres G-167 f. 236v
“Vidimus” de relíquies dels sants Llorenç, Vicenç i Jeroni, donades a Francesc Xavier Dorca, canonge de la Seu, 12 desembvre 1787 G-167 f. 238
Altre de relíquies de Sant Climent, donades a Sant Climent de Peralta, 20 gener 1788 G-167 f. 240
Reducció d’aniversaris de la Seu, 6 febrer 1788 G-167 f. 240v
El bisbe concedeix ús d’hàbits canonicals a Joan Casademont, arxiprest electe de Vilabertran, 14 febrer 1788 G-167 f. 241v

“Vidimus” de relíquies de Sant Iscle i Victòria procedents de Breda, donades a Vidreres, 14 febrer 1788; la parròquia de Vidreres rebé altres relíquies del bisbat, f 245v. G-167 f. 242-245

Indulgències per al novenari d’animes de Cassà de la Selva, 23 febrer 1788; per al de Sant Feliu de Guíxols, f 269; per al de Castelló d’Empúries, f 292; per al d’Arenys de 
Mar, f 313. G-167 f. 246

El vicari general prohibeix que els pabordes de Verges facin col·lecta durant el canon de la missa, 1 març 1788 G-167 f. 247
El bisbe uneix el benefici de Santa Maria del castell de Fornells al benefici tercer dels sants Iu i Honorat de la Seu, 17 abril 1788 G-167 f. 248
El bisbe uneix el benefici de Santa Anna del castell de la Bisbal al de Santa Magdalena de la Seu, 22 abril 1788 G-167 f. 249v
Llicència de celebrar misses votives a Josep Gironès, rector de Santa Pellaia, 28 maig 1788 G-167 f. 250v
“Vidimus” de relíquies de Sant Sebastià, donades a Pere Bagur, veí de Sant Pere Cercada, 4 juliol 1788 G-167 f. 254
El bisbe ordena que Josep Cortada resideixi la doma simple de Madremanya, 7 juliol 1788 G-167 f. 254
Definició de comptes del priorat de Sant Tomàs de Fluvià; del benefici de Sant Joan de Cassà de Pelràs, f 258. G-167 f. 255

“Vidimus” de relíquies de la Veracreu, el vel de la Mare de Déu Sant Josep i Sant Joan Baptista, donades a Francesc Xavier Dorca, canonge, 14 juliol 1788 G-167 f. 256

Llicència de perruca a favor de Pau Soldevila, beneficiat de Castelló, 24 juliol 1788 G-167 f. 260v
Concessió d’oratori privat a favor d’Antoni Bassas i Bagís, de Sant Pere Cercada, 20 agost 1788 G-167 f. 262
Concessió d’oratori privat a favor de Francesc Vilar, Ombert i de Prat, de Sant Feliu de Pallerols, 23 agost 1788 G-167 f. 265
Certificació sobre la divisió de fruits dels beneficis quan mor l’obtentor G-167 f. 267



“Vidimus” de relíquies de la Veracreu, donades a Isidre Frigola, rector de Fares, 12 octubre 1788 G-167 f. 268
Altre de relíquies de Sant Justí i Laudat, donades a Llançà, 5 desembre 1788 G-167 f. 271
Llicència a Francesc Garnatxe, rector d’Adri, de firmar un establiment amb la Reial Intendència, a fi de regar l’hort de la rectoria, 15 desembre 1788 G-167 f. 272
Definició dels comptes del benefici dels sants Cosme i Damià de Vidreres, 22 desembre 1788 G-167 f. 273
Lluís Duran i de Bastero, que ha professat a la congregació de preveres del Salvador del Món, resigna una canongia de Vilabertran, 26 març 1789 G-167 f. 273v
Testimonial a favor de Cayetano Rubín de Celis, fiscal del tribunal eclesiàstic, 7 octubre 1788 G-167 f. 276
Commutació de servitut de misses en benefici de Sant Josep, de Celrà, de patronat de Josep Taverner, pagès del lloc, 30 març 1789 G-167 f. 278
Concessió d’oratori privat a favor de Josep d’Avinyó, de Peralada, 21 abril 1789 G-167 f. 281v
Hom intima als escrivans de la cúria un decret del bisbe publicat en sínode diocesà, que redueix els dies festius als de precepte, 24 abril 1789 G-167 f. 282bis
“Vidimus” de relíquies dels sants Joaquim i Anna, donades a la Confraria de Sant Josep i Santa Anna de Tossa, 6 abril 1789 G-167 f. 282bisv-284

Altre de relíquies dels sants Sebastià, Ignasi de Loiola i Francesc Xavier, donades a la Confraria dels sants Sebastià, Cosme i Damià de Tossa, 6 abril 1789 G-167 f. 285

Altre de relíquies de Sant Benet, donades a la Confraria de Sant Benet de Tossa, 6 abril 1789 G-167 f. 287
Concessió d’oratori privat per a la casa de Ros de les Olives, parròquia de Garrigoles, 1 maig 1789 G-167 f. 288
“Vidimus” de relíquies de Sant Andreu Corsini, donades a la capella de Sant Martí de Mora, parròquia de Viladesens, 24 juny 1789 G-167 f. 289

El bisbe declara que en la fundació de l’Hospici no volgué anular les pies memòries que hi foren incorporades, sinó donar-les-hi un administrador únic, 1 juliol 1789 G-167 f. 290v

Definició dels comptes del benefici primer de Santa Anastàsia de la Seu, 1776-1789 G-167 f. 293v-307
Concessió d’hàbits canonicals a Baldiri Sagàs, arxiprest de Vilabertran, 18 agost 1789 G-167 f. 308
Certificació sobre el dret de patronat de la rectoria de Lloret, 25 agost 1789 G-167 f. 308v
Exploració de voluntat de Rosa Manca, novícia de Santa Clara de Castelló, 27 agost 1789 G-167 f. 311
Definició de comptes del priorat de Sant Tomàs de Fluvià, 15 setembre 1789 G-167 f. 312
Concessió d’oratori privat a Francesc Calm, rector de Santa Margarida de Bianya, 7 octubre 1789 G-167 f. 314v
Llicència de celebrar misses votives a Salvador de Carles, monjo benedictí de Cervià, 9 octubre 1789. G-167 f. 316v
Definició de comptes de l’economat del benefici del Roser de Setcases, 10 octubre 1789 G-167 f. 319
Llicència a Francesc Climent de Masdevall, canonge de Vilabertran, per passar a estudiar a Cervera G-167 f. 323
“Vidimus” de relíquies de Sant Llorenç de Bríndisi, donades a Josep Antoni de Perpinyà, 12 agost 1789 G-167 f. 323v
Certificació de provisions del benefici primer de Sant Tomàs, dit de la Confraria, de la Seu G-167 f. 325v
“Vidimus” de relíquies de Santa Clara d’Assís, donades a Clara Quintana, religiosa de Cadins, 2 desembre 1789 G-167 f. 327
Certificació de provisions del benefici de Sant Cristòfol, segon de la Confraria de la Seu G-167 f. 328
“Vidimus” de relíquies de Sant Vicenç de Paül, donades a la parròquia de Vilert, 7 desembre 1789 G-167 f. 329
Llicència de perruca a favor de Narcís Coll [i Prat], escrivà de la cúria de causes pies, 10 desembre 1789 G-167 f. 330
Lletres remissorials de la cúria metropolitana de Tarragona, en causa entre el fiscal de la cúria diocesana de Girona i el capítol de la col·legiata, sobre una canongia de 
Lladó, 12 desembre 1789 G-167 f. 331

“Vidimus” de relíquies de la Veracreu i Sant Quirze i Julita, donades a Manuel Buch, de Calella, 14 gener 1790 G-167 f. 334

El bisbe decreta que el benefici del soxantre passi del cor del bisbe al del cabiscol, a fi que hi hagi dos succentors a cada banda del cor de la Seu, 8 febrer 1790 G-167 f. 335

El notari de la cúria certifica que no s’han imposat multes des de 1788, 10 març 1790 G-167 f. 337
Concessió d’oratori privat a favor dels comtes de Solterra, Josep Francesc de Sarriera i Maria Josefa de Despujol, de Girona, 11 març 1790 G-167 f. 338-343
Butlla d’aprovació de l’ofici -que es transcriu- de Sant Feliu màrtir, Roma, 19 gener 1790 G-167 f. 343v-346v



El bisbe trasmet a la Confraria de Sant Miquel de Figueres l’ordre reial de que en la presentació del benefici no votin tots els confrares, sinó cinc: el prior, els pabordes i 
dos confrares elegits per sorteig, 22 març 1790 G-167 f. 347

Llicència de celebrar a l’oratori privat de Francesc Veray, de Celrà, 27 març 1790 G-167 f. 348v
“Vidimus” de relíquies de la Veracreu, Sant Francesc de Paula i altres, donades a Pau Perelló, monjo de Sant Esteve de Banyoles, 10 abril 1790 G-168 f. 1-5
Indulgència d’altar privilegiat per a l’església de Sant Joan, de Sant Feliu de Guíxols, 28 abril 1790 G-168 f. 6v
Indulgència per al novenari d’ànimes de Cadaqués, 6 maig 1790 G-168 f. 7
Definició de comptes del benefici de Sant Jaume de Sant Feliu de Girona G-168 f. 10
“Vidimus” de relíquies dels sants Prudenci i Fulgenci, donades a la parròquia de Massanes, 15 maig 1790 G-168 f. 11
Altre de relíquies de Sant Joan Baptista, donades a la parroquial del Mercadal, 18 juny 1790 G-168 f. 14
Llicència de celebrar misses votives a Joan Miró, agustinià de Castelló, 6 juliol 1790 G-168 f. 17
Llicència semblant a favor de Salvador Geli, rector de Boadella, 15 juliol 1790 G-168 f. 20
Professió de fe de Lleó de Vilosa i de Gayolà, vicari general de Sant Pere de Galligants, elegit per a l’abadiat de Sant Pere de Besalú, vacant per promoció d’Ignacio Abad y 
Lasierra a la mitra de Barbastre, 21 juliol 1790 G-168 f. 23

“Vidimus” de relíquies dels sants Donat i Jucundina, donades a Joan Pou, beneficiat de la Bisbal, 19 juny 1790 G-168 f. 33
Altre de relíquies dels sants Pius, Celestí i altres, donades a Francesc Gelats, beneficiat de Tordera, 28 agost 1790 G-168 f. 35
Altre de relíquies dels sants Fecund i Ingenu, donades a Esteve Llagostera, comerciant d’Olot, per a l’església del Tura, 12 setembre 1790 G-168 f. 41
Llicència de celebrar misses votives a favor de Salvi Coma, rector de Castanyet, 29 setembre 1790 G-168 f. 44
Llicència d’erigir la Confraria de la Concepció, de fabricants de mitges a la parroquial d’Olot, 2 octubre 1790; les constitucions, f 52-62 G-168  f. 47
“Vidimus” de relíquies dels sants Joaquim i Elisabet i altres, donades a Joan Galí, prevere d’Olot, 25 setembre 1790 G-168 f. 63
Altre de relíquies de Sant Andreu, donades a Borrassà, 2 octubre 1790 G-168 f. 65
Professió de fe de Bernat Macip, abat electe de Sant Pere de Galligants, 31 octubre 1790 G-168 f. 67
“Vidimus” de relíquies dels sants Faust i Laudatus, donades a la parròquia de Pals, 23 agost 1790 G-168 f. 70
Altre de relíquies dels sants Exuperanci i altres, donades a Jaume Josa, comerciant d’Olot, 27 setembre 1790 G-168 f. 76
Altre de relíquies de Santa Teresa de Jesús, donades a dit Jaume Josa, 27 setembre 1790 G-168 f. 79
Llicència de fundar Confraria de les Ànimes a la parroquial de Sant Feliu de Guíxols, 9 novembre 1790, amb les ordinacions, f 83-89. G-168 f. 81
“Vidimus” de relíquies de la Veracreu donades a Mont-ras, 5 novembre 1790 G-168 f. 89
Llicència d’erigir Confraria del Roser a Dosquers, 15 novembre 1790, amb les constitucions, f 94-98. G-168 f. 91
Definició de comptes del benefici de Sant Silvestre de Franciac, 21 octubre 1790 G-168 f. 98
Concessió d’oratori privat a favor de Miquel Pouplana, de Torroella de Montgrí, 29 novembre 1790 G-168 f. 100
Concessió d’oratori privat a favor de Josep Codina, de Sant Privat de Bas, 18 gener 1791 G-168 f. 104
Lletres executòries del jutge metropolità sobre la cabiscolia segona de Sant Feliu de Girona, pledejada entre Francesc Senpere, mestre de capella de Berga 
i Silvestre Santgenís, beneficiat de la catedral, apel·lants, i Marian Ricart, proveït, 12 novembre 1790 G-168 f. 109

Concessió d’oratori privat a favor de Rafael de Cerdà i de Llampillas, de Blanes, 31 gener 1791 G-168 f. 116
“Vidimus” de relíquies de Sant Benet, donades a Pere Antúnez, ermità del santuari de Santa Caterina de Torroella de Montgrí, 12 febre 1791 G-168 f. 119
Concessió d’oratori privat a favor de Paulí Bahí, domer de Castelló, 23 febrer 1791 G-168 f. 121
“Vidimus” de relíquies de Sant Agustí, donades als agustins de Torroella de Montgrí, 26 febrer 1791 G-168 f. 126
Altre de relíquies de la Veracreu, donades als agustins de Torroella de Montgrí, 26 febrer 1791 G-168 f. 128
Concessió d’oratori privat a favor de Gertrudis de Benages i de Pastors, de Girona, 15 març 1791, amb extensió a les seves filles Maria Antònia i Pia, f 135, indult d’altar 
privilegiat, f 137 i concessió d’indulgència plenària, f 138. G-168 f. 130

“Vidimus” de relíquies de Sant Sixte i altres, donades a la parròquia de Sant Llorenç de la Muga, 9 abril 1791 G-168 f. 140



Altre de relíquies de Sant Cristòfol, donades a la Confraria de Sant Cristòfol de Blanes, 9 abril 1791 G-168 f. 142
Definició de comptes del benefici de Sant Miquel de Setcases, 7 maig 1791 G-168 f. 104
Concessió d’oratori privat a favor de Ramon Fluvià, d’Olot, 20 maig 1791 G-168 f. 146
Concessió d’altar privilegiat a totes les esglésies parroquials i col·legials del bisbat, 30 maig 1791 G-168 f. 150
“Vidimus” de relíquies de la Veracreu, donades a Jaume Duran i Curet, comerciant de Tortellà, 15 juny 1791 G-168 f. 151
Altre de relíquies dels sants Verecund, Gaudiós i altres, donades a Antoni Bancells, beneficiat de la Bisbal, 4 maig 1791 G-168 f. 153
Llicència de missa votiva a favor d’Antoni Campderà, beneficiat de Lloret, 9 juliol 1791 G-168 f. 156
Definició de comptes del benefici primer de Sant Andreu de la Seu, 9 setembre 1791 G-168 f. 159
“Vidimus” de relíquies de Sant Defendent, donades a Antània Dalmau, de Girona, 18 setembre 1791 G-168 f. 161
Altre de la Veracreu, donada a l’església del Tura d’Olot, 20 setembre 1791 G-168 f. 164
Certificació de no haver-se imposat multes des de 1790, 27 setembre 1791 G-168 f. 166
Definició de l’any d’administració de la sisena part de capellanies corresponents als beneficiats de la catedral, 26 octubre 1791 G-168 f. 167
“Vidimus” de relíquia de Sant Sebastià, donada a la parròquia de Borrassà, 16 novembre 1791 G-168 f. 160
Concessió d’oratori privat a favor d’Antoni i Ignasi de Gayolà, de Figueres, 24 novembre 1791 G-168 f. 171
Decret del bisbe sobre hàbits de cor, precedència i seient dels sotsxantres de la Seu, 25 novembre 1791, amb la notificació, f 177. G-168 f. 175
Llicència a Francesc Climent de Masdevall, canonge de Vilabertran, per anar a estudiar a Cervera, 7 desembre 1791 G-168 f. 179

“Vidimus” de relíquies de Sant Antoni de Pàdua, Santa Victòria i els Màrtirs Japonesos, donades a Francesc Camps, beneficiat de Camprodon, 1 desembre 1791 G-168 f. 180

Altre de relíquies dels sants Urbà i altres, donades a Joan Gratacós, fabricant de paper de Borgonyà, 14 desembre 1791 G-168 f. 182
Transcripció de la butlla de Pius V, d’aprovació del missal romà G-168 f. 184
Certificació de no haver-se imposat multes, 3 gener 1792 G-168 f. 192
Transcripció de decret de la congregació de Ritus, imprès a l’inici dels missals, i d’un dels números del cànon. G-168 f. 193
“Vidimus” de relíquies dels sants Urbà i altres, donades a Pere Llopis, veí de Banyoles, 14 desembre 1791 G-168 f. 201
Llicència de perruca a favor de Galderic Badia, 24 gener 1792 G-168 f. 201v
“Vidimus” de relíquies de la Veracreu, donades a Pere Sabater, pilot de Canet de Mar, 27 gener 1792 G-168 f. 202v
Professió de fe d’Ignasi Gras, monjo de Banyoles, abat electe de Sant Pau del Camp i Sant Pere de la Portella, 22 març 1792 G-168 f. 203v
Llicència de celebrar misses votives a favor de Miquel Gispert, beneficiat de la Bisbal, 9 maig 1792 G-168 f. 206v

Lletres executòries de la Rota sobre el benefici dels sants Pere i Pau de Serinyà, pledejat entre Joan Mainau i Guerau, i Ignasi Ferrer i Singla, 21 maig 1792 G-168 f. 208

Llicència a Pau Bigues, cabo del Resguardo de la Bisbal, per inspeccionar cases religioses de Lloret i Tossa, 21 juny 1792 G-168 f. 212v
Indulgència plenària per a les cases de caputxins, el dia de Sant Llorenç de Bríndisi, 2 juliol 1792 G-168 f. 213
Llicència de missa votiva a favor de Narcís Pasqual i de Regàs, monjo cambrer de Banyoles, 4 juliol 1792 G-168 f. 213v
“Vidimus” de relíquies del mantell de Sant Josep, donades a Cici Bahí, de Castelló d’Empúries, 8 juliol 1792 G-168 f. 215
Indult d’altar privilegiat a favor de Miquel Clausell, rector de Sant Cebrià de Vallalta, 8 juliol 1792 G-168 f. 216v
Translació del cos de Sant Narcís a la seva nova capella de Girona, 2 setembre 1792 G-168 f. 217-219
Definició de comptes de la sisena part de capellanies de la Seu, 28 setembre 1792 G-168 f. 219v
Indult d’altar privilegiat i perpetu per a l’església de l’Hospici de Girona, 10 octubre 1792 G-168 f. 220v
Llicència de fundar Confraria de les Ànimes a la parroquial de les Preses, 17 octubre 1792 G-168 f. 221
Llicència de missa votiva a favor de Francesc Juncà, canonge de la Seu, 13 novembre 1792 G-168 f. 222v



Les religioses caputxines nomenen síndic Ignasi Sunyer i Amorós, 21 novembre 1792 G-168 f. 224v
Llicència de traslladar els cadàvers de l’esposa i filla de Vicenç Pujol i Pastor, des de Besalú a Arenys, 22 novembre 1792 G-168 f. 225v
Llicència de fundar un novenari d’Ànimes a Santa Maria dels Turers de Banyoles, 23 novembre 1792 G-168 f. 226
“Vidimus” de relíquies de Santa Màxima i altres, donades a Joan Poch, beneficiat de la Bisbal, 24 novembre 1792 G-168 f. 227
Altre de relíquies de Sant Lluc i del penó de Sant Jordi, donades a Miquel Clausells, prevere de Sant Cebrià de Vallalta, 26 novembre 1792 G-168 f. 228
Altre de relíquies de Sant Antoni de Pàdua, i Felix de Cantalici, donades a Miquel Clausells, dit, 26 novembre 1792 G-168 f. 229v
Altre de relíquies de Sant Ferran rei de Castella, donades a Miquel Clausells, dit, 26 novembre 1792 G-168 f. 231
Llicència d’erigir la congregació dels Dolors a la parroquial de Sant Feliu de Guíxols, 29 novembre 1792, amb els estatuts, f 233-241. G-168 f. 232
“Vidimus” de relíquies dels sants Ignasi de Loiola, Francesc de Borja i altres, donades a Joaquim de Ros, de Garrigoles, 18 desembre 1792 G-168 f. 242
Altre de relíquies de Sant Joaquim, donades a Joaquim de Ros, dit, 18 desembre 1792 G-168 f. 243
Indult a Santa Coloma de Farners, de celebrar missa de Requiem durant el novenari d’Ànimes, 24 desembre 1792, cancel·lat G-168 f. 244
Indult d’altar privilegiat a favor de José Pérez de Tobía, provisor del bisbe, 25 gener 1793 G-168 f. 245v
Testimonial adreçada a la Creuada, de no haver-se imposat multes, 4 febrer 1793 G-168 f. 246
Concessió d’oratori privat a favor de Domingo de Vidueiros Roldán, veí d’Olot, 19 febrer 1793 G-168 f. 246v
El bisbe uneix el benefici de la Mare de Déu de Vida de Caldes de Malavella al seminari, 22 febrer 1793 G-168 f. 249

Lletres executorials del jutge metropolità per a conferir el benefici de la Mare de Déu dels Àngels de Sant Pere Pescador a Josep de Carreras, 18 febrer 1793 G-168 f. 250

“Vidimus” de relíquies dels sants Mansuet i altres, donades als terciaris carmelites d’Olot, 20 maig 1793 G-168 f. 255
“Vidimus de relíquies de la Veracreu a favor d’Agustí Auger, domer de Llançà, 20 juny 1793 G-168 f. 257
Concessió d’oratori privat a Tomàs Sastre, canonge de la Seu, 22 juny 1793 G-168 f. 258v
Indulgències per al novenari d’Ànimes de la Cellera, 4 juliol 1793 G-168 f. 260v
“Vidimus de relíquies de Sant Roc i Teresa de Jesús, a favor dels obrers de Riudellots de la Selva, 3 juliol 1793 G-168 f. 261v
Llicència a Pedro Bermúdez, clergue, beneficiat de Figueres, per estudiar a Barcelona, 14 juliol 1793 G-168 f. 263
Reconeixement de relíquies de Santa Ciríaca, a favor dels caputxins d’Olot, 17 agost 1793 G-168 f. 264
Concessió d’oratori privat a favor de Francesc de Sans i de Sala, canonge de la Seu de Barcelona, 31 agost 1793 G-168 f. 265
Llicència de celebrar missa de Rèquiem a Santa Coloma de Farners, durant els dies del novenari d’Ànimes G-168 f. 267v
Indulgències per al novenari d’Ànimes de Besalú, 28 setembre 1793 G-168 f. 268v
Lletres executòries de la Rota que ordenen donar a Francesc Alsina i Rifà, clergue d’Arenys de Munt, possessió del benefici de Sant Miquel de Tordera, que pledejava amb 
Gaspar Serratosa i Masvidal, de Barcelona, 22 agost 1793 G-168 f. 270-281

Definició de comptes de la fundació de Nona de la Seu, 5 octubre 1793 G-168 f. 281v
Autèntica de relíquies de Sant Climent lliurades a Pere Casanova, religiós trinitari calçat, 9 octubre 1793 G-168 f. 282v
Concessió d’oratori privat a favor de Francesc Antoni de Perramon i Rita de Roca, d’Olot, 10 octubre 1793 G-168 f. 285
“Vidimus” de relíquies de Sant Pere, donades a fra Pere Casanovas, trinitari, 10 octubre 1783 G-168 f. 287
Concessió d’oratori privat a favor de Josep Francesc de Caramany, de Girona, 25 octubre 1793 G-168 f. 289, 292-301
Llicència de celebrar missa votiva a favor de Francesc Calsina, beneficiat de la Seu, 31 octubre 1793 G-168 f. 291
Llicència de fundar Confraria de la Minerva a Sant Pere de Pineda, 20 novembre 1793 G-168 f. 292
Llicència de trasllat del cadàver de Joan Guinart i Brunet, d’Ultramort a Agullana, 28 novembre 1793 G-168 f. 201v
Dispensa d’edat a Josep Climent de Masdevall, per obtenir una canongia de la Seu, 30 setembre 1793 G-168 f. 302-303
Certificació de no haver-se imposat multes, 21 febrer 1794 G-168 f. 304



“Vidimus” de relíquies de Sant Menna, donades a Vilablareix, 25 febrer 1794 G-168 f. 304v
Altre de relíquies de Sant Vicenç, donades als caputxins d’Olot, 4 març 1794 G-168 f. 306
Indulgència per al novenari d’Ànimes dels carmelites de Camprodon, 6 març 1794 G-168 f. 308
Semblant per al novenari de Sant Vicenç de Besalú, 8 març 1794 G-168 f. 309
Certificació de relíquies de la Veracreu i Sant Andreu Avel·lí, donades a Josepa Marquès, veïna de Calella, 7 març 1794 G-168 f. 310v
Altre de relíquies de Sant Esteve, donades a la parròquia de Viladamí, 16 abril 1794 G-168 f. 213
Concessió d’oratori privat a favor de Miquel Llauger i Magdalena Muní, de Canet de Mar, 13 maig 1794 G-168 f. 314v
Traslació d’oratori privat a favor de Maria Francesca de Traggia i Ros, de Girona, 18 abril 1794 G-168 f. 317-320
Concessió d’oratori privat a favor d’Antoni Miró i Maria Francesca de Benages, esposos, de Girona, 23 maig 1794 G-168 f. 320
Professió de fe de Francesc Xavier d’Esteve i Sabater, abat electe de sant Pere de Galligants, 14 agost 1794 G-168 f. 322v
Llicència de fundar Confraria del Roser a Sant Miquel de la Pineda, 1 setembre 1794, amb ordinacions, f 327v. G-168 f. 326
Llicència de fundar Confraria del Roser a Sant Mori, 3 setembre 1794, amb ordinacions, f 341-343. G-168 f. 340
Concessió d’oratori privat a favor de Llàtzer Antoni de Camps i Maria Narcisa de Font, 6 setembre 1794 G-168 f. 344, 351-353
“Vidimus” de relíquies de la Veracreu, donades a Marian Sunyer, canonge de la Seu, 3 setembre 1794 G-168 f. 347
Altre de relíquies de la Veracreu i Sant Peregrí Laciós, donades a Marian Sunyer, dit, 3 setembre 1794 G-168 f. 348
Unió del benefici de Sant Pau de Vidreres a l’obra parroquial, 3 setembre 1794 G-168 f. 249v
Llicència a Francesc Dorca, canonge, de celebrar a casa seva les misses de la catedral, 19 setembre 1794 G-168 f. 254
Indulgències per al novenari d’Ànimes de Lloret, 21 setembre 1794; s’hi afegí altar privilegiat, f 356. G-168 f. 355
Indulgències per al novenari d’Ànimes de Blanes, 27 setembre 1794 G-168 f. 357
Dispensa d’edat per a Joaquim Viladevall, clergue, 27 setembre 1794 G-168 f. 358
Definició de comptes de la sisena part de les capellanies de la Seu, 6 desembre 1794 G-168 f. 360
Llicència de missa votiva a favor de Francesc Soler, beneficiat de les Preses, 5 desembre 1794 G-168 f. 360v
Llicència de perruca a favor de Joan Buch, prevere de Calella, 5 desembre 1794 G-168 f. 362
Extinció del benefici de Sant Antoni de Pàdua d’Olot i agregació de les rendes al de Sant Víctor de Camprodon, 9 octubre 1794 G-168 f. 362v
Llicència de missa votiva a favor de Miquel Àngel de Girona, religiós caputxí, 2 desembre 1794 G-168 f. 365v
Certificació de relíquies del Sant Dubte de Sant Daniel, 29 novembre 1794 G-168 f. 366
El bisbe intima als notaris de la cúria l’ordre reial d’usar paper segellat, 11 març 1795 G-168 f. 367
Reconeixement de relíquies de Sant Pius V, donades a Pius Marquès, advocat de la Bisbal, 7 agost 1795 G-168 f. 368
Llicència concedida a Pere Donai, estudiant de Sant Feliu de Pallerols, per ensenyar a Pineda, 8 agost 1795 G-168 f. 368v
“Vidimus” de relíquies de Sant Bartomeu, donades a Francesc Gelats, prevere, 23 agost 1795 G-168 f. 369
Altre de relíquies de Sant Peregrí, donades a Sant Miquel de la Pineda, 6 octubre 1795 G-168 f. 370
Altre de relíquies de Sant Pacífic, donades a Sant Miquel de la Pineda, 6 octubre 1795 G-168 f. 371
Altre de relíquies de Sant Valentí i altres, donades a Francesc Fluvià, prevere d’Olot, 7 octubre 1795 G-168 f. 372
Altre de relíquies de Sant Valentí i altres, donades a dit Francesc Fluvià, 7 octubre 1795 G-168 f. 373
Concessió d’indulgències a la capella pública de Santa Margarida del mas Dou de Sant Esteve de Bas, 12 novembre 1795 G-168 f. 373v
Certificació de no haver-se imposat multes, 27 gener 1796 G-168 f. 374v
Llicència a Joan Cortada, prior de Santa Bàrbara de Pruneres, per postular, 29 abril 1796 G-168 f. 374v
“Vidimus” de relíquies a favor de Pere Monsó, rector de sant Andreu Salou G-168 f. 375
Altre de relíquies de Sant Martí, donades a Sant Martí Vell, 25 juny 1795 G-168 f. 376



Absolució d’irregularitat a favor de Gabriel Tomasa, clergue de Calahorra, 27 juliol 1794 G-168 f. 376
“Vidimus” de relíquies de Sant Pasqual Bailon, donades als franciscans de Girona, 11 agost 1796 G-168 f. 377
Concessió reial de naturalesa a favor de Pere Guerver, prevere de Landorf (Turíngia), capellà de guàrdies valones G-168 f. 278
Llicència de sepultura a l’església de Santa Coloma de Farners a favor de Salvador Caselles, de Vallors, 19 agost 1796 G-168 f. 379
“Vidimus” de relíquies de Sant Andreu, donades a Josep Buscastell, pagès de Fogars, 20 agost 1796 G-168 f. 379
Dispensa d’irregularitat a favor de Gaietà Compte, practicant dels hospitals reials, 25 agost 1796 G-168 f. 380v
Llicència de sepultura a l’església de Calonge, a favor de Josep Oliver, canonge de la Seu, i Francesc Oliver, pagès de Calonge, 29 agost 1796 G-168 f. 382
Dispensa d’irregularitat a favor de Narcís Gruart, estudiant de Cassà de la Selva, 30 agost 1796 G-168 f. 382v
Breu de secularització a favor de Francesc de sant Narcís, carmelita descalç, en el segle Francesc Guitó, de Romanyà de la Selva, 2 setembre 1796; habilitació per a obtenir 
beneficis, f 441v. G-168 f. 384

“Vidimus” de relíquies de la Veracreu, donades a Baldiri Farró, comerciant de Sarrià, 16 setembre 1796 G-168 f. 387v
Llicència de celebrar missa votiva a favor de Tomàs de Pineda, religiós caputxí, 1 octubre 1796 G-168 f. 388
Llicència de perruca a favor de Josep Darder, domer de la Bisbal, 4 novembre 1796 G-168 f. 388v
Concessió de relíquies dels sants Martí, Desideri, Felicísim i Vitus, donades a la parròquia de Maçanet de Cabrenys, 10 novembre 1793 G-168 f. 389-390
Dispensa d’irregularitat a favor de Manuel Huguet, natural de Vilallonga, 24 novembre 1796 G-168 f. 391
“Vidimus” de relíquies de Sant Martí donades a l’Armentera, 30 desembre 1796 G-168 f. 393
Certificació de no haver-se imposat multes, 21 gener 1797 G-168 f. 393v
Erecció de la Confraria del Roser al monestir de Camprodon, 11 febrer 1797, amb ordinacions, f 395. G-168 f. 394
Còpia de carta del marquès de Santa Cruz, que aprova la distribució d’almoines feta en nom del rei, 20 abril 1797 G-168 f. 396v
Erecció de la Confraria del Roser a Sant Llorenç de les Arenes, 2 maig 1797, amb ordinacions, f 398v. G-168 f. 397v
Certificació de partida de baptisme de Francesc de Paula Sagàs G-168 f. 400
Concessió d’oratori privat a favor de Narcís Maria Carles, de Girona 16 maig 1797 G-168 f. 400v-404
Llicència de traslladar el cadàver de Josefa Prim i Bataller, de Calella a Barcelona, 22 maig 1797 G-168 f. 404
Llicència per fundar la Confraria de la Minerva de Salt, 10 juny 1797 G-168 f. 404v
Nomenament de Josep Pérez de Tobía com a jutge de Creuada, 2 juliol 1797 G-168 f. 405v
Concessió de relíquies de Santa Bonosa i altres a la parròquia de Borgonyà, 3 juliol 1797 G-168 f. 406
Llicència de celebrar missa votiva a Miquel Padrosa, domer de Cassà de la Selva, 12 juliol 1797 G-168 f. 406v
Llicència semblant a Josep Padrosa, rector de Vilopriu, 27 juliol 1797 G-168 f. 407
Concessió de relíquies de Santa Redempta i altres a Pere Llopis, hospitaler de Sant Roc de Banyoles, 2 setembre 1797 G-168 f. 407v
Breu de secularització de Ramon de Sant Germà, agustinià calçat G-168 f. 408-412
Aprovació de vot fet per l’ajuntament de Calella, de celebrar la festa de Sant Quirze i Julita el 16 de juliol, i la de Sant Gregori Taumaturg el 17 de novembre, 10 novembre 
1797 G-168 f. 412v

Llicència d’ensenyar a Sarrià a favor de Manuel Colomer, de Molló, 10 novembre 1797; a continuació, altra per a Domènec Feu, que vol ensenyar primeres lletres a Sant 
Iscle de Vallalta. G-168 f. 413

Indulgència per al novenari d’Ànimes de Bellcaire, 19 novembre 1797 G-168 f. 414

Llicència de celebrar missa votiva a favor de Josep Ferrer, beneficiat de Verges, 7 desembre 1797; a continuació altra a favor de Joan Pujals, beneficiat d’Hostalric. G-168 f. 415

Llicència de fundar la Confraria de la Minerva a Sant Andreu Salou, 30 desembre 1797 G-168 f. 416
Llicència de fundar la Confraria del Roser a Vilanant, 7 gener 1798, amb ordinacions, f 417. G-168 f. 416v
Breu de secularització de Pere Marca, religiós mercedari, 23 gener 1798 G-168 f. 419



El vicari general assigna a Josep Bonet, prevere de Salt, Francesc Gaubert com a curador, 8 gener 1798 G-168 f. 421
Llicència a Francesc Corones, de Setcases, per ensenyar a l’escola de l’Ajuntament de Girona, 22 gener 1798 G-168 f. 419v
Concessió d’altar privilegiat al santuari del Vilar de Blanes, 22 gener 1798 G-168 f. 423
Concessió d’oratori privat per a la casa Prats i Falgons, de Llagostera, 11 febrer 1798 G-168 f. 423v
Dispensa d’irregularitat a favor d’Antoni Campa i de Ferrer, clergue de Camprodon, 9 març 1798 G-168 f. 405v
Llicència de missa votiva a favor de Tomàs Sastre, canonge de la Seu, 11 març 1798 G-168 f. 427v
Concessió d’oratori privat a Baldiri Sagàs, arxiprest de Vilabertran, 28 març 1798 G-168 f. 428
Lletres per demanar els sants olis en seu vacant, 28 març 1798 G-168 f. 430v
Concessió d’oratori privat a favor de Pere Vila, de Santa Margarida de Bianya, 7 abril 1798 G-168 f. 431
Concessió d’oratori privat a Josep Sabater i Buscastell i Maria Bancells, de Fogars, 12 abril 1798 G-168 f. 434
Concessió d’indulgència per al novenari de la Concepció de Figueres, 5 maig 1798 G-168 f. 437
Perpetuació de l’ofici d’organista del monestir de Banyoles, 17 febrer 1798 G-168 f. 438
El vicari general nomena Francesc Torras, Pellicer i de la Valette per a una beca de Cervera, 1 juny 1798 G-168 f. 441
Llicència de perruca a Francesc Oller, de Cassà de la Selva, 13 juny 1798 G-168 f. 442
Llicència a Esteve Pi, de Sant Esteve de Bas, per ensenyar a Sant Feliu de Guíxols, 27 juny 1798 G-168 f. 442v
Concessió de relíquies dels sants Innocenci i altres a Josep Viola, beneficiat de la Seu, 28 juny 1798 G-168 f. 443

Comissió a Baldiri Borrell, rector de Llabià, per cloure certes partides dels llibres de Gualta, per defunció del rector d’aquest lloc, Eugeni Puig, 11 juliol 1798 G-168 f. 443v

Concessió d’oratori privat a favor de Francesc Corominola, pagès de Sant Privat de Bas, 13 juliol 1798 G-168 f. 444
Concessió d’oratori privat a favor de Jaume Vergés, pagès de Tortellà, 26 juliol 1798 G-168 f. 445v
Llicència a Climent Almoiner, de Vallfogona, per ensenyar a Cassà de la Selva, 1 agost 1798 G-168 f. 447
Concessió d’oratori privat a favor de Francesc Blanch, pagès d’Arbúcies, 7 agost 1798 G-168 f. 447
Concessió de relíquies del sants Clar i Ferm a Teresa Lucena, hospitalera de l’hospital de Santa Caterina de Girona, 15 setembre 1798 G-168 f. 448
Altra de relíquies dels sants Colom i Catòlica, a favor de dita Teresa Lucena, 15 setembre 1798 G-168 f. 448v
Indulgència per al novenari d’Ànimes de Tordera, 19 setembre 1798 G-168 f. 449
Indulgència per al novenari d’Ànimes de la Pera, 23 setembre 1798 G-169 f. 1
Llicència d’oratori privat a favor de Salvador Vidal, d’Arbúcies, 25 setembre 1798, amb extensió per al seu fill Quirze Vidal, f 2v. G-169 f. 1v
Indulgència per al novenari d’Ànimes de Canet de Mar, 28 setembre 1798 G-169 f. 3
Certificació de no haver-se imposat multes, 2 octubre 1798 G-169 f. 4
Indulgència per al Novenari d’Ànimes de Tossa, 3 novembre 1798 G-169 f. 4
Concessió de poder canviar el dia del novenari d’Ànimes de Figueres, 6 novembre 1798 G-169 f. 5
Extensió de l’oratori privat concedit a Baldiri Sagàs, arxiprest de Vilabertran, a dies exceptuats, 8 novembre 1798 G-169 f. 6
Concessió d’oratori privat a favor de la casa Mundet i Quadres, de Caldes de Malavella, 12 novembre 1798, amb extensió a Antoni Mundet i Dorca, f 8. G-169 f. 7
El vicari general nomena Salvador Trias, estudiant de teologia, per a una beca del seminari, vacant per promoció de Narcís Camps a la càtedra de retòrica del mateix 
seminari, 13 novembre 1798 G-169 f. 9

Indulgència d’altar privilegiat per al novenari d’Ànimes de Calella, 15 novembre 1798 G-169 f. 9-10
Indulgència a la visita de l’església de Sant Joan de Sant Feliu de Guíxols, 27 novembre 1798, amb extensió als dissabtes, f 11v. G-169 f. 10v
Indulgència a la visita de l’església de Calella, 30 novembre 1798 G-169 f. 12v
Concessió de sepultura a la capella del Roser de Camallera a favor de la família Ferrer Pagès del lloc, 2 gener 1799 G-169 f. 13v



Extensió de l’indult d’oratori privat als fills de Francesc Blanch i Eulàlia Quintana, d’Arbúcies, 4 febrer 1799 G-169 f. 14
Dispensa d’irregularitat a favor de Tomàs Falgàs i Campmol, estudiant de Segueró, 4 febrer 1799 G-169 f. 14v
Llicència a Miquel Serra, de Sant Mori, per ensenyar a Aiguaviva, 11 febrer 1799 G-169 f. 16
Concessió de sepultura a l’església de Gitarriu a favor de Miquel Cufí, pagès del lloc, 15 febrer 1799 G-169 f. 16v

Concessió d’oratori privat per a la casa Blanch d’Arbúcies, 17 febrer 1799, amb extensió als fills, llicència per fer-hi el via-crucis, celebrar-hi sacerdots que estiguin de pas, 
complir-hi el precepte dominical, una altra extensió a l’administrador principal en absència dels amos; concessió d’indulgència, f 30v, i d’altar privilegiat, f 31.

G-169 f. 17-22

Definició de comptes del benefici de Santa Anastàsia de la Seu, i ordre de lliurar diverses partides de diners guardades a la Seu a l’ecònom, Antoni Ceravosa, 19 febrer 
1799 G-169 f. 22v

Llicència de perruca a favor d’Antoni Marquès, domer d’Aiguaviva, 14 març 1799 G-169 f. 25v
Nomenament de fiscal a favor de Francesc Martí, prevere, 8 març 1799 G-169 f. 26
Nomenament de jutge d’apel·lacions de les baronies de la mitra a favor de Jeroni Rich i Quintana, 8 març 1799; hom nomenà també jutge d’apel·lacions Josep Boada, f 
27v, assessor per a les baronies de Dosquers, Pedrinyà i Crespià a Joan Soler, de Besalú, f 28. G-169 f. 26v

Nomenament de segretari de cambra a favor de Ramon Serrano Martínez, 1 març 1799; es nomenà també per al mateix càrrec Joan Casanovas, f 30. G-169 f. 29
Llicència de celebrar misses votives a favor de Josep Nicolau, canonge de la Seu, 18 març 1799 G-169 f. 31v
Nomenament d’advocat de la Mitra a favor de Juan Manuel de Munilla, resident a Madrid, 19 març 1799; semblant s’extengué a favor d’Antoni Abadal, de Barcelona, f 
33v. G-169 f. 33

Concessió d’oratori privat a favor de la casa Salellas de Sant Sadurní, 26 març 1799 G-169 -38, 40v, 49-52  
Concessió d’oratori privat a favor de Francesc Vidal, de Rupià, 28 març 1799 G-169 f. 38-39v
Indulgència per al novenari d’Ànimes de Serinyà, 6 abril 1799 G-169 f. 40
Indulgència plenària per a la congregació dels Dolors d’Arenys de Mar, 12 abril 1799 G-169 f. 41v
Indulgència per al convent dels franciscans de Figueres, 14 abril 1799 G-169 f. 42
Consueta o reglamento ... de la iglesia parroquial de Santa Maria de Rosas, 25 abril 1799 G-169 f. 43-48
Nomenament de vicari general a favor de José Pérez de Tobía, 29 abril 1799 G-169 f. 53
Nomenament de jutge assessor de la baronia de la Bisbal a favor de Francesc Ponach, 30 abril 1799 G-169 f. 54v
Llicència de banc a l’església de Caldes de Malavella a favor de Jaume Salom, 14 maig 1799 G-169 f. 56
Llicència a Salvador Comas, estudiant de Garrigoles, per ensenyar al mateix lloc, 22 juny 1799 G-169 f. 56v
Títol d’escrivà del tribunal eclesiàstic a favor de Domènec Buixons i Estela, cancel·lat; a continuació, similar a favor de Manuel Lagrifa, també cancel·lat, de Francesc Ignasi 
Lagrifa, i de Llorenç Petit, igualment cancel·lat. G-169 f. 57

Concessió d’oratori privat a favor d’Antoni Antentas i Berga, de Besalú, 24 juny 1799 G-169  63-71 i 90v-91
Concessió d’oratori privat a Josep de Gelpí i Maria Raimunda de Prats, d’Arenys de Munt, 11 juliol 1799 G-169 f. 73-76
Concessió d’oratori privat a Narcís Guinart i Ventós, de Celrà, 14 juliol 1799 G-169 f. 77-79v
Dispensa d’irregularitat a favor de Josep Pous, estudiant de teologia de Terrades, 20 juliol 1799 G-169 f. 80
Dispensa d’irregularitat a favor del Dr. Salvador Torras, estudiant de Sant Marti Vell, 20 juliol 1799 G-169 f. 82
Dispensa d’irregularitat a favor de Ferran Huguet, de Vilallonga, 20 juliol 1799 G-169 f. 83v
Dispensa d’irregularitat a favor de Marian Marcer, estudiant de Greixenturri, 20 juliol 1799 G-169 f. 85v
Llicència de celebrar missa votiva a favor de Josep Saguer, beneficiat de la Bisbal G-169 f. 87



Dispensa d’irregularitat a favor de Pau Siqués, d’Olot, Josep Callís, de Sant Salvador de Bianya, Joan Valls de la Cellera, Miquel Feixas, d’Olot, Josep Prat, de la Cot, Pere 
Coma, de Camprodon, Francesc Vilar, de Mieres, Antoni Barnés, de Cassà de la Selva, Jaume Gironès, de Salt, Joan Quer, de Maià, Miquel Serra, de Sant Mori, Antoni 
Perich i Viader, de Sant Jordi Desvalls, Josep Frigola i Vidal, de la Bisbal, Salvador Comas, de Garrigoles, Pere Coll, de Santa Pau, Pere Salvatella, de Fontcoberta, Josep 
Barnosell, de Banyoles, Joan Lluís, de Vidreres, Francesc Perich, de Foixà, Salvador Llavanera, de Taravaus, Marian Vilanova, de Palamós, Francesc Aluja, de Sant Joan de 
Mollet, Jaume Martí, de Sant Joan de Mollet, Tomàs Deulonder, de Fornells, Esteve Oms i Frigola, de la Bisbal, Esteve Boada, d’Amer, Josep Poch, de Terrades i Josep 
Duran, de Tortellà, 8 agost 1799

G-169 f. 88

Llicència de banc a l’església de Vidreres a favor d’Esteve Mir, cirurgià, i Jaume Cabruja, 13 agost 1799 G-169 f. 90
Traslació d’oratori privat a favor d’Antònia d’Avinyó i Desprat i Marianna Camps, de Girona, 16 octubre 1799 G-169 f. 92
Definició de comptes del benefici dels sants Pere i Pau de Lladó, 15 novembre 1799 G-169 f. 93
Certificació de no haver-se imposat multes, 12 gener 1800 G-169 f. 94v
Jurament de Joan Soler, assessor de la baronia de Dosquers, 24 gener 1800 G-169 f. 95
Ordinacions i estatuts per a l’església parroquial de Canet de Mar, que en modifiquen uns de 1637, 10 febrer 1800 G-169 f. 95v-105
Llicència de banc a Begur, a favor de Francesc Bataller, 13 maig 1800 G-169 f. 105v
Llicència de celebrar misses votives a favor de Salvador Carles, monjo benedictí, 24 maig 1800 G-169 f. 105v
Llicència d’oratori privat a favor de Josep Simó i Maria Puignau, de Santa Coloma de Farners, 28 maig 1800 G-169 v, 111-112, 11
Ordinacions per a la Confraria de la Passió i Mort de Sant Feliu de Girona, 20 maig 1800 G-169 f. 108-111
Llicència de sepultura a l’església de Flaçà a favor de Joan Payet, pagès, 7 juny 1800 G-169 f. 112v
Llicència de tenir banc a l’església de Ventalló a favor de les dones de casa Rabert, 13 juny 1800 G-169 f. 115
Concessió d’oratori domèstic per a la casa de Baiona, Ras i Carbonell, de Sant Esteve de Bas, 25 juny 1800 G-169 f. 115v
Ordinacions de l’obra de Sant Pere de Figueres, 24 juliol 1800 G-169 f. 118-122
Dispensa d’irregularitat a favor de Josep Antoni Bajandas, estudiant de Palamós, 31 juliol 1800 G-169 f. 123
Concessions de relíquies dels sants Casta i altres, i Martí i altres, a favor de Francesc Blanch, pagès d’Arbúcies, 3 agost 1800 G-169 f. 124v-125v
Llicència per demanar almoina per al Sant Crist de Balaguer, amb l’esment d’una casa de cada poble que fa d’aplegador, 8 octubre 1800 G-169 f. 125v-129v
Ordinacions per a la Confraria del Roser dels dominics de Girona, 18 desembre 1800 G-169 f. 130-142
Ordinació a fi que els curats de Pals facin substituir els beneficiats absents, 25 desembre 1800 G-169 f. 142
Llicència de sepultura a l’hospital de Torroella de Montgrí, a favor de Miquel Gispert, escrivent de la localitat i de la seva esposa, Victòria Gispert i Fuster, 19 desembre 
1800 G-169 f. 145

Llicència d’ensenyar al Pont Major, a favor d’Antoni Gispert, 19 desembre 1800 G-169 f. 145v
Concessió d’oratori privat a favor de Manuel Buch, de Calella, 26 desembre 1800 G-169 . 146, 152v-156
Llicència per fundar la Confraria de la il·luminació i vetlla del Santíssim a Banyoles, 28 desembre 1800, amb ordinacions, f 149-151. G-169 f. 148
Llicència d’ensenyar a Santa Coloma de Farners, a favor de Josep Giralt, acòlit de Sant Joan les Fonts, 29 desembre 1800 G-169 f. 151
Llicència a Miquel Alfarés, de la Selva de Mar, per erigir capella del Carme a la parroquial, 9 gener 1801 G-169 f. 151v
Llicència a Carles Prat, per tenir banc a la parroquial de Sant Llorenç de la Muga, 23 gener 1801 G-169 f. 152
Llicència de banc a Santa Llogaia de Terri, a favor de Narcís Puig, pagès, 6 març 1801 G-169 f. 156
Concessió d’oratori privat a favor de Francesc Riera i Antònia Gener, de Besalú, 20 març 1801 G-169 f. 156v-166
Concessió d’oratori privat a favor de Magdalena Pujolar i Pairer, de la Pera, 4 abril 1801 G-169 f. 166-169
Llicència d’ensenyar a Sant Feliu de Guíxols, a favor de Josep Blanch, d’Olot, 7 abril 1801 G-169 f. 169
Indulgències al novenari d’Ànimes de Llagostera, 17 abril 1801 G-169 f. 169v-171
Lletres al capítol de Vilabertran, per a la nuda col·lació de la rectoria del lloc a favor de Josep Vidal, de Llagostera, 23 abril 1801 G-169 f. 171
Llicència de celebrar missa votiva a Antoni Ribas, beneficiat de la catedral, 4 maig 1801 G-169 f. 172



Certificació de no haver-se imposat multes, 9 maig 1801 G-169 f. 172v
Concessió d’oratori privat a favor de Domènec Soler, canonge de la Seu, 17 maig 1801 G-169 f. 173
Nomenament de nunci de la cúria a favor de Francesc Martí, 8 juny 1801; semblant s’expedí a Luis de la Rosa, f 175v. G-169 f. 175
Traslació de data del novenari d’Ànimes de la Cellera, 10 juny 1801 G-169 f. 176v
Concessió d’oratori privat a Felicià Noguer, per a Camprodon, 13 juny 1801 G-169 f. 178-180
Concessió de banc per a les dones de casa Pagès, a Navata, 26 juny 1801 G-169 f. 180v
Llicència a Jaume Garriga, de Pont de Molins, per ensenyar a Banyoles, 27 juny 1801 G-169 f. 181
Llicència de missa votiva a Narcís Coll i Prat, cabiscol major de la Seu, 27 juny 1801 G-169 f. 181v
Concessió de banc a l’església de Llers, a favor de Martí Mir, 30 juny 1802 G-169 f. 182
Llicència d’ensenyar a favor d’Esteve Pi, de Sant Esteve de Bas, 10 juliol 1801 G-169 f. 182v
Concessió d’oratori privat a favor de Ramon de Manresa i Josefa Sallés, de Girona, 16 juliol 1801, amb extensió als germans de dit Ramon, Josep Antoni, carmelita calçat, 
Gaietà, benedictí, i Serafí de Riudarenes, caputxí, f 187-188v. G-169 f. 183-185

Concessió d’indulgència plenària el dia de Sant Feliu Africà, a la parroquial de Sant Feliu de Guíxols, 17 juliol 1801 G-169 f. 186
Llicència d’ensenyar, a favor de Josep Pere Serratosa, de Sant Feliu de Guíxols, 19 agost 1801 G-169 f. 189
Concessió d’indulgències a favor de la congregació de la Puríssima de l’església de Sant Joan de Sant Feliu de Guíxols, 2 setembre 1801; s’afegí indult d’altar privilegiat per 
a la mateixa, f 192-194. G-169 f. 189v i 208v

Indult d’altar privilegiat a l’església de l’hospital de Tossa, 15 setembre 1801 G-169 f. 194v
Llicència d’erigir la Confraria del Roser a la parroquial de Tossa, 15 setembre 1801, amb ordinacions, f 197-199. G-169 f. 196
Llicència d’ensenyar a favor de Pere Llifreda, d’Esponella, 29 setembre 1801 G-169 f. 199v
Dispensa d’irregularitat a favor d’Antoni Martí, de Ridaura, 28 octubre 1801 G-169 f. 200
Llicència a Francesc Vergés, canonge de la Seu, de celebrar al seu oratori privat les misses que hauria de celebrar a la mateixa seu, 12 octubre 1801 G-169 f. 201v
Concessió d’oratori privat a Ignasi Sastre, canonge de la Seu, 10 octubre 1801 G-169 f. 202v
Llicència d’ensenyar a Maçanet de la Selva, a favor de Joan Viola, natural del mateix lloc, 21 octubre 1801 G-169 f. 204v
Llicència d’ensenyar a Begur, a favor de Felip Paguina, de Peratallada, 29 octubre 1801 G-169 f. 205
Llicència de celebrar missa abans de l’alba i després de migdia a favor de Gaspar Carreras, beneficiat de Sant Feliu de Girona, 4 desembre 1801, ampliada al seu oratori 
domèstic, f 206. G-169 f. 205v

Concessió d’oratori domèstic a favor de Josep Buscastell i Maria Bancells, de Fogars, 9 desembre 1801 G-169 f. 206v
Llicència de celebrar misses votives a Ramon Parera, beneficiat de Figueres, 10 desembre 1801 G-169 f. 207v
Llicència de tenir banc a Cassà de la Selva, a Baltasar Xiberta i Josep Guitó i Llach, 30 gener 1802 G-169 f. 208
Llicència de celebrar en altar portàtil a favor dels malalts de Casa Carles de Girona, 11 febrer 1802 G-169 f. 209v
Concessió de relíquies de diversos sants a favor de Josep Simon, pagès de Santa Coloma de Farners, 22 febrer 1802 G-169 f. 210v
Llicència a Tomàs Alemany, de servir la doma de Serra de Daró per Pere Prats, domer ancià, 9 maig 1802 G-169 f. 211
Llicència de celebrar missa votiva a favor d’Antoni Ribot, domer de Peralada, 25 març 1802 G-169 f. 211v
Semblant a favor de Paulí Bahí, domer de Castelló, 27 març 1802 G-169 f. 212
Semblant a favor de Manuel Jubert, rector de Vallcanera, 4 abril 1802 G-169 f. 213
Definició de comptes del benefici dels sants Antoni de Pàdua i Antoni abat de Puigpardines, 22 abril 1802 G-169 f. 213v
Llicència a Miquel Llinàs, per tenir banc a l’església de Vallcanera, 24 abril 1802 G-169 f. 214v
Llicència a Josep i Anna Maria Monrós i Brun, per tenir banc a la parroquial de Sils, 22 maig 1802 G-169 f. 215
Concessió d’oratori privat per a la casa Vergés de Tortellà, 22 maig 1802 G-169 f. 215v
Requisitòria a l’abat de Sant Pere de Rodes, per a la nuda col·lació de la doma de Llançà a Joan Salvà, rector de Sils, 29 maig 1802 G-169 f. 217v



Requisitòria a Narcís Sala, capellà major de Sant Feliu de Girona, per a la nuda col·lació de la sots-capellania curada, vacant per promoció de Francesc Deulonder a Cistella, 
a Jaume Galter, de Celrà, 3 juny 1802 G-169 f. 218

Requisitòria a l’abat de Besalú per a la nuda col·lació de la rectoria de la Cot a favor de Paladi Pagès, rector de Sant Julià de Ramis, 4 juny 1802 G-169 f. 220
Llicència a Josep Ferrer i Josep Gelats, per tenir banc a l’església de Sils, 14 juny 1802 G-169 f. 220v
Llicència a Josep Colomer, de Banyoles, per traslladar el cadàver del seu avi, de Guèmol a Banyoles, 15 juny 1802 G-169 f. 221
Concessió d’altar privilegiat a l’oratori de la casa Vergés de Tortellà, 25 juny 1802 G-169 f. 221v
Concessió de relíquies de la Veracreu a Josep de Vinyals, de Flaçà, 15 juliol 1802 G-169 f. 222
Certificació de mèrits de Jeroni Ros, beneficiat de la Seu, 7 agost 1802 G-169 f. 222v i 226
El bisbe nomena vicari general interí Josep Ferrer, director del seminari, 17 agost 1802 G-169 f. 224
Llicència de celebrar missa votiva a Pere Lamarca, franciscà de la Bisbal, 11 agost 1802 G-169 f. 226
Concessió d’oratori privat per a la casa Rovira de Porqueres, 3 setembre 1802 G-169 f. 227
Francesc Rosés firma rebut en nom del seminari de nobles de Madrid de 412 lliures de pensió de la mitra, 10 setembre 1802 G-169 f. 229
Llicència de banc a favor de Caterina Masó, de Mollet, 9 setembre 1802 G-169 f. 229
Definició de comptes del seminari, a favor de Salvi Carbó, rector del mateix, 21 setembre 1802 G-169 f. 229v
Concessió d’altar privilegiat a l’església de Sant Francesc de Girona, 1802 G-170 Doc. 1
Concessió d’altar privilegiat a Bescanó, 1802 G-170 Doc. 2
Concessió d’altar privilegiat a l’oratori públic del Roser de Llagostera, 1804 G-170 Doc. 3
Concessió d’altar privilegiat a Tadeu Olives, 1805 G-170 Doc. 4
Concessió d’altar privilegiat als Caputxins de Girona, 1805 G-170 Doc. 5
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Jaume Carbonell, de Corçà, 1802 G-170 Doc. 6
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Francesc Albert, de Verges, 1802 G-170 Doc. 7
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Silvestre Pellissera, de Llers, 1802 G-170 Doc. 8
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Joan Vilana, de Pujals dels Pagesos, 1802 G-170 Doc. 9
Llicència de tenir banc a l’església a favor de la família Casals, de l’Armentera, per haver contribuït a l’ampliació del temple parroquial, 1803 G-170 Doc. 10
Llicència de tenir banc a l’església a favor de la família Puig, de Bàscara, 1803 G-170 Doc. 11
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Ramon Llunés, de Sils, 1803 G-170 Doc. 12
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Bonaventura Quintana, de Sils, 1803 G-170 Doc. 13
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Jaume Tarrès, de Sils, 1804 G-170 Doc. 14
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Pere Cavaller, de Maçanet de la Selva, 1804 G-170 Doc. 15
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Pere Cases, de Begudà, 1804 G-170 Doc. 16
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Bartomeu Davesa, de Begudà, 1804 G-170 Doc. 17
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Sebastià Frigola, de Sant Climent de Peralta, 1804 G-170 Doc. 18
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Jaume Vilaür, de Sant Climent de Peralta, 1804 G-170 Doc. 19
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Tomàs Garriga, de Celrà, 1804 G-170 Doc. 20
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Miquel Duràn, de Palamós, 1804 G-170 Doc. 21
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Pius Estrada, de Santa Coloma de Farners, 1804 G-170 Doc. 22
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Pere Serra, de Begudà, 1805 G-170 Doc. 23
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Narcís Albert, de Verges, 1805 G-170 Doc. 24
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Fèlix de Prats, de Figueres, 1805 G-170 Doc. 25



Llicència de tenir banc a l’església a favor d’Esteve Vinyals, de Palamós, 1805 G-170 Doc. 26
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Josep Anglada, de Fontcoberta, 1805 G-170 Doc. 27
Comptes del benefici de Sant Baldiri, de la Seu, 1803 G-170 Doc. 28
Economat i comptes del benefici de Sant Narcís de Sant Feliu de Guíxols, 1803 G-170 Doc. 29
Economat i comptes del benefici de Sant Salvador d’Ullà, 1803 G-170 Doc. 30
Erecció de la confraria del Carme, de Figueres, 1803 G-170 Doc. 31
Erecció de la confraria de la Minerva, de Calella, 1804 G-170 Doc. 32
Erecció de la confraria de les Ànimes, de Montagut G-170 Doc. 33
Erecció de la confraria de la Llum i Vetlla d’Olot, 1805 G-170 Doc. 34
Erecció de la confraria del Carme, de Tossa, 1805 G-170 Doc. 35
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Tomàs Prats, ex-jesuita de la Bisbal, 1802 G-170 Doc. 36
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Josep de Santa Anna, OCarm Disc de Girona, 1803 G-170 Doc. 37
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Pius Font, beneficiat de Santa Coloma de Farners, 1803 G-170 Doc. 38
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Francesc Ramilans, mínim, 1803 G-170 Doc. 39
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Francesc Salvatella, de Besalú, 1804 G-170 Doc. 40
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Josep Bernich, rector de Puigpardines, 1804 G-170 Doc. 41
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Joaquim Puig, carmelita calçat, 1805 G-170 Doc. 42
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Benet Ros, de la Bisbal, 1805 G-170 Doc. 43
Dispensa d’irregularitat per al clergue Antoni Prat, d’Esponellà, 1803 G-170 Doc. 44
Dispensa d’irregularitat per al clergue Ramon Rovira i Genover, de Begudà, 1803 G-170 Doc. 45
Dispensa d’irregularitat per al clergue Josep Puigdevall, de Sant Salvador de Bianya, 1803 G-170 Doc. 46
Dispensa d’irregularitat per al clergue Joan Vidal, de Llagostera, 1803 G-170 Doc. 47
Dispensa d’irregularitat per al clergue Francesc Busquets i altres, 1804 G-170 Doc. 48
Dispensa d’irregularitat per al clergue Gabriel Juanola, d’Oix, 1805 G-170 Doc. 49
Dispensa d’irregularitat per al clergue Ramon Bassols, d’Olot, 1805 G-170 Doc. 50
Dispensa d’irregularitat per al clergue Paladi Gassiot, de Molló, 1805 G-170 Doc. 51
Dispensa d’irregularitat per al clergue Jacint Puig, 1805 G-170 Doc. 52
Indulgències per al novenari d’Ànimes de l’església de Sant Francesc de Girona, 1802 G-170 Doc. 53
Indulgències per al novenari d’Ànimes de Bescanó, 1802 G-170 Doc. 54
Indulgències per al novenari d’Ànimes de Riudarenes, 1803 G-170 Doc. 55
Indulgències per al novenari d’Ànimes d’Ordis, 1804 G-170 Doc. 56
Indulgències per al novenari d’Ànimes de Sant Joan les Fonts, 1804 G-170 Doc. 57
Indulgències per al novenari d’Ànimes de Santa Eugènia, 1804 G-170 Doc. 58
Indulgències per al novenari d’Ànimes de Colomers, 1804 G-170 Doc. 59
Indulgències per al novenari d’Ànimes de Canet de Mar, 1805 G-170 Doc. 60
Indulgència a favor de l’església parroquial de la Cellera, 1802 G-170 Doc. 61
Indulgència a favor de l’església parroquial de Flaçà, 1803 G-170 Doc. 62
Indulgència a favor de l’església parroquial d’Olot, 1804 G-170 Doc. 63
Indulgència a favor de l’església parroquial de Palafrugell, 1804 G-170 Doc. 64



Indulgència a favor de la capella de les Olletes de Sant Privat, 1805 G-170 Doc. 65
Indulgència a favor de l’església dels franciscans de Castelló, 1805 G-170 Doc. 66
Indulgència a favor de l’església parroquial de Foixà, 1805 G-170 Doc. 67
Indulgència a favor de l’església dels caputxins de Girona, 1805 G-170 Doc. 68
Indulgència a favor de la congregació de Sant Josep de Serinyà, 1803 G-170 Doc. 69
Indulgència a favor de la confraria de Sant Josep d’Olot, 1805 G-170 Doc. 70
Indulgència a favor de la confraria del Santíssim de Calella, 1805 G-170 Doc. 71
Llicència de postular pel Crist de Balaguer, 1803; 1820, G-172, f 49 G-170 Doc. 72
Llicència a eclesiàstic de portar peluca, a favor de Joan Planes, benef. de la Bisbal, 1803 G-170 Doc. 73
Llicència a eclesiàstic de portar peluca, a favor de Francesc Sala, benef. de Castelló, 1803 G-170 Doc. 74
Llicència a eclesiàstic de portar peluca, a favor de Bru Nasplés, canonge de la Seu, 1804 G-170 Doc. 75
Nomenament de Francesc Andreu, escrivà del Vicariat, 1802 G-170 Doc. 76
Nomenament de Josep Ferrer, fiscal, 1802 G-170 Doc. 77
Nomenament de Francesc Burch Sorís, escrivà del Vicariat, 1803 G-170 Doc. 78
Indult d’oratori privat a favor de la família Rovira, de Porqueres, 1802 G-170 Doc. 79
Indult d’oratori privat a favor de Narcís de Pastors, de Girona, 1802 G-170 Doc. 80
Indult d’oratori privat a favor de Santiago Ramis, d’Arenys de Mar, 1803 G-170 Doc. 81
Indult d’oratori privat a favor d’Antoni Frigola, de Cassà, 1803 G-170 Doc. 82
Indult d’oratori privat a favor de la família Buscastell, de Fogars, 1803 G-170 Doc. 83
Indult d’oratori privat a favor de Josep Nicolau, canonge de la Seu, 1803 G-170 Doc. 84
Indult d’oratori privat a favor de la família Vinyals, de Flaçà, 1803 G-170 Doc. 85
Indult d’oratori privat a favor de la família Alivés, de Sant Privat, 1803 G-170 Doc. 86
Indult d’oratori privat a favor de Josep Sambola, de Girona, 1803 G-170 Doc. 87
Indult d’oratori privat a favor de Francesc de Delàs, de Girona, 1803 G-170 Doc. 88
Indult d’oratori privat a favor de la família Puig, de Vilademires, 1803 G-170 Doc. 89
Indult d’oratori privat a favor de la família Descals, de Darnius, 1804 G-170 Doc. 90
Indult d’oratori privat a favor de Francesc Dorca, canonge de la Seu, 1804 G-170 Doc. 91
Indult d’oratori privat a favor de la família Pouplana, de Sant Feliu de Boada, 1804 G-170 Doc. 92
Indult d’oratori privat a favor de Miquel Molinas, canonge de la Seu, 1804 G-170 Doc. 93
Indult d’oratori privat a favor de Miquel de Quintana, de Torroella de Montgrí, 1804 G-170 Doc. 94
Indult d’oratori privat a favor de Francesc Albert, de Verges, 1804 G-170 Doc. 95
Indult d’oratori privat a favor de Josep Agustí, de Sant Feliu de Riu, 1804 G-170 Doc. 96
Indult d’oratori privat a favor de Bru Nasplés, canonge de la Seu, 1804 G-170 Doc. 97
Indult d’oratori privat a favor de Narcís Coll i Prat, canonge de la Seu, 1804 G-170 Doc. 98
Indult d’oratori privat a favor de Francesc de Martí, de Girona, 1804 G-170 Doc. 99
Indult d’oratori privat a favor de Jaume de Basart, de Calella 1804 G-170 Doc. 100
Indult d’oratori privat a favor de Francesc Ruyra, d’Hostalric, 1804 G-170 Doc. 101
Indult d’oratori privat a favor de Josep Geli i Casals, de Vilamacolum, 1804 G-170 Doc. 102
Indult d’oratori privat a favor de Francesc Vayreda, d’Olot, 1805 G-170 Doc. 103



Indult d’oratori privat a favor de Josep Albert, de Figueres, 1805 G-170 Doc. 104
Indult d’oratori privat a favor d’Onofre Miquel Buch, de Santa Pau, 1805 G-170 Doc. 105
Indult d’oratori privat a favor de la família Ordis, Piferrer i Genover, de Crespià, 1805 G-170 Doc. 106
Indult d’oratori privat a favor de Joaquima de Matas i Albert, de Figueres, 1805 G-170 Doc. 107
Indult d’oratori privat a favor de Joan Riambau, canonge de la Seu, 1805 G-170 Doc. 108
Indult d’oratori privat a favor de Josep Antoni de Perpinyà, de Banyoles, 1805 G-170 Doc. 109
Indult d’oratori privat a favor d’Eudald Rigall, abat de sant Feliu de Girona, 1805 G-170 Doc. 110
Indult d’oratori privat a favor de Jaume Camps, d’Hortsavinyà, 1805 G-170 Doc. 111
Indult d’oratori privat a favor de Felix Bartomeu, de Malgrat, 1805 G-170 Doc. 112
Indult d’oratori privat a favor d’Ignàsia Fàbrega i Viñas, de Girona, 1805 G-170 Doc. 113
Indult d’oratori privat a favor de Joan Massot, de Fornells, 1805 G-170 Doc. 114
Indult d’oratori privat a favor de Gerard Mont, de Tossa, 1805 G-170 Doc. 115
Indult d’oratori privat a favor de Josep Mir i Subiràs, d’Olot, 1805 G-170 Doc. 116
Indult d’oratori privat a favor de Nicolau de Ferrer, de Fontcoberta, 1805 G-170 Doc. 117
Privilegi de celebrar de difunts a Ridaura cada dia, 1803 G-170 Doc. 118
Privilegi de cantar missa del Carme a la capella de casa Vinyals de Flaçà, 1804 G-170 Doc. 119
Professió de fe de Joan Comas, curat de Fortià, 1803 G-170 Doc. 120
Professió de fe de Joan Sadurní, curat de Maçanet de la Selva, 1803 G-170 Doc. 121
Professió de fe de Pere Bastons, curat de Sant Joan les Fonts, 1803 G-170 Doc. 122
Professió de fe de Francesc Soler, rector de Setcases, 1803 G-170 Doc. 123
Professió de fe de Tomàs Colomer, capellà major de Banyoles, 1803 G-170 Doc. 124
Professió de fe de Tomàs Esteva, domer de Tordera, 1803 G-170 Doc. 125
Professió de fe de Pau Bigas, rector de Vilablareix, 1803 G-170 Doc. 126
Professió de fe de Bartomeu Olivet, domer d’Anglès, 1803 G-170 Doc. 127
Professió de fe de Josep Puigdevall, sagristà de Pontós, 1803 G-170 Doc. 128
Professió de fe de Joan Basedas, rector de Constantins, 1803 G-170 Doc. 129
Professió de fe d’Esteve Trull, rector de Pujarnol, 1803 G-170 Doc. 130
Professió de fe de Pere Bonosi Coll, rector d’Arenys de Mar, 1803 G-170 Doc. 131
Professió de fe de Francesc Marunys, sagristà de Vilanant, 1803 G-170 Doc. 132
Professió de fe d’Antoni Marquès, rector de Tossa, 1803 G-170 Doc. 133
Professió de fe d’Antoni Ros, domer de Garriguella, 1803 G-170 Doc. 134
Professió de fe de Josep Compte, domer de Vilanant, 1803 G-170 Doc. 135
Professió de fe de Pere Aventí, domer Santa Coloma 1803 G-170 Doc. 136
Professió de fe de Miquel Mas, rector de Colera, 1803 G-170 Doc. 137
Professió de fe de Ignasi Carrer, rector de Quart, 1803 G-170 Doc. 138
Professió de fe de Domènec Vinyes, domer de Vidreres, 1803 G-170 Doc. 139
Professió de fe de Francesc Font, rector de Casavells, 1803 G-170 Doc. 140
Professió de fe de Rafel Mir, domer d’Aiguaviva, 1804 G-170 Doc. 141
Professió de fe de Francesc Campmol, rector de Siurana, 1804 G-170 Doc. 142



Professió de fe de Domènec Bigas, rector de Vilarig, 1804 G-170 Doc. 143
Professió de fe de Jaume Vinyoles, rector de Palau-sacosta, 1804 G-170 Doc. 144
Professió de fe de Francesc Serrat, rector de Sant Cebrià de Lledó, 1804 G-170 Doc. 145
Professió de fe de Rafel Coronas, rector d’Hortsavinyà, 1804 G-170 Doc. 146
Professió de fe de Sebastià Alfaràs, domer de Crespià, 1804 G-170 Doc. 147
Professió de fe de Josep Estanyol, domer de Palafrugell, 1805 G-170 Doc. 148
Professió de fe de Jaume Albert, rector de Ridaura, 1805 G-170 Doc. 149
Professió de fe de Josep Estarriol, rector d’Ullastret, 1805 G-170 Doc. 150
Professió de fe de Joan Xifreu, rector de Vulpellac, 1805 G-170 Doc. 151
Professió de fe de Joan Bru, rector de Sant Daniel, 1805 G-170 Doc. 152
Professió de fe de Joan Gironès, rector de Sant Pol de la Bisbal, 1805, G-170 Doc. 153
Professió de fe de Joan Pratsevall, rector de Mollet, 1805 G-170 Doc. 154
Professió de fe de Salvi Camps, rector de Vilamarí, 1805 G-170 Doc. 155
Professió de fe de Joan Pasqual, rector de Solius, 1805 G-170 Doc. 156
Professió de fe de Salvador Vidal, rector de Sant Miquel de Cladells, 1805 G-170 Doc. 157
Professió de fe de Salvi Teixidor, rector de Maçanet de la Selva, 1805 G-170 Doc. 158
Professió de fe d’Antoni Jubert, rector de Vilobí, 1805 G-170 Doc. 159
Professió de fe d’Onofre Malleu, rector de Palau Sardiaca, 1805 G-170 Doc. 160
Professió de fe de Domènec Viñas, rector de Reminyó, 1805 G-170 Doc. 161
Professió de fe de Josep Palahí, rector de Sant Medir, 1805 G-170 Doc. 162
Professió de fe de Bernat Torrent, rector de Castelló, 1805 G-170 Doc. 163
Professió de fe de Josep Torró, sagristà de la Pera, 1805 G-170 Doc. 164
Professió de fe de Domènec Escatí, domer de la Pera, 1805 G-170 Doc. 165
Professió de fe de Salvi Ferrer, rector de Bàscara, 1805 G-170 Doc. 166
Professió de fe de Josep Germà, vicari perpetu de Roses, 1805 G-170 Doc. 167
Professió de fe de Salvador Pou, domer de Santa Coloma de Farners, 1805 G-170 Doc. 168
Professió de fe de Josep Torres, vicari perpetu de Regencós, 1805 G-170 Doc. 169
Professió de fe de Joan Verdem, rector de Vilopriu, 1805 G-170 Doc. 170
Professió de fe de Gaspar Requesens, abat de Breda, 1805 G-170 Doc. 171
Professió de fe de Joan Sabadí, rector de Juià, 1805 G-170 Doc. 172
Professió de fe de Cosme Pujolar, domer de Terrades, 1805 G-170 Doc. 173
Professió de fe de Jaume Pujol, domer de Mont-ras, 1805 G-170 Doc. 174
Professió de fe de Francesc Barceló, rector de l’Estela, 1805 G-170 Doc. 175
Professió de fe de Salvador Esteva, rector de Rabós d’Empordà, 1805 G-170 Doc. 176
Professió de fe d’Ildefons Esparragueres, rector de Taialà, 1805 G-170 Doc. 177
Professió de fe d’Agustí Germà, domer d’Empúries, 1805 G-170 Doc. 178
Francesc Rosés firma rebut a Antoni Morales, majordom del bisbe, de la pensió que la mitra fa al seminari de nobles de Madrid, per import f 272 de 4.400 rvn., 16 juliol 
1803, f 49, G-170, f 118; 1805, f 118; 1805, G-170, G-170 Doc. 179



El procurador de l’Hospital de la corona d’Aragó de Madrid firma rebut al procurador del bisbe de 509 lliures, pensió que la mitra fa a dit hospital, 20 juliol 1803 G-170 Doc. 180

La universitat de Cervera firma rebut de 1.680 lliures de pensió de la mitra, 1803 G-170 Doc. 181
El comte de Peralada firma rebut de 25 lliures de lluïsme, 1804 G-170 Doc. 182
Trasllat de les relíquies de Sant Narcís, a causa de les humitats, 1803; retorn a l’altar seu propi, f 84v G-170 Doc. 183
Llicència per venerar relíquies de Sant Sebastià, a Llers, 1803 G-170 Doc. 184
Llicència per venerar relíquies de Sant Sebastià, a Malgrat, 1803 G-170 Doc. 185
Llicència per venerar relíquies de  Sant Roc, a Malgrat, 1803 G-170 Doc. 186
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Economat i comptes del benefici de Roser, de Llagostera, 1806 G-171 Doc. 16
Economat i comptes del benefici del Roser, d’Adri, 1813 G-171 Doc. 17
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Indult d’oratori privat a favor de Josep Serra, d’Avinyonet, 1807 G-171 Doc. 105
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Indult d’oratori privat a favor de Benet Barraquer, de Sant Feliu de Guíxols, 1817 G-171 Doc. 123
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Indult d’oratori privat a favor de Josep Badia, del Sallent, 1817 G-171 Doc. 125
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Professió de fe de Miquel Masó, rector de Vilafreser, 1806 G-171 Doc. 146
Professió de fe de Josep Geli, rector de Borrassà, 1806 G-171 Doc. 147
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Professió de fe de Francesc Codinach, rector de Bescanó, 1807 G-171 Doc. 150
Professió de fe de Josep Just, rector d’Oix, 1807 G-171 Doc. 151
Professió de fe de Joan Basté, sagristà de Calonge, 1807 G-171 Doc. 152
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Professió de fe de Pere Vila, domer de Santa Coloma de Farners, 1807 G-171 Doc. 163
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Professió de fe d’Antoni Pujades, domer de Palafrugell, 1807 G-171 Doc. 165
Professió de fe de Josep Vernis, rector de Vilademuls, 1807 G-171 Doc. 166
Professió de fe de Benet Ribot, rector de Montfullà, 1807 G-171 Doc. 167
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Professió de fe de Manuel Buscastell, rector del Torn, 1807 G-171 Doc. 170
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Professió de fe d’Agustí Aurich, sagristà de Sant Vicenç de Camós, 1808 G-171 Doc. 179
Professió de fe de Francesc Coll, rector de Sant Salvador de Bianya, 1808 G-171 Doc. 180
Professió de fe de Bonaventura Grill, rector de Santa Llogaia d’Àlguema, 1808 G-171 Doc. 181
Professió de fe de Miquel Rubert, rector de la Selva de Mar, 1808 G-171 Doc. 182
Professió de fe d’Isidre Casaponsa, rector del Mor, 1808 G-171 Doc. 183
Professió de fe de Josep Bosch, domer de Besalú, 1808 G-171 Doc. 184
Professió de fe de Romuald Estela, sagristà de Mont-ras, 1808 G-171 Doc. 185
Professió de fe de Pere Devesa, rector de Sant Martí de Llémena, 1808 G-171 Doc. 186
Professió de fe de Josep Soler, sagristà de Llorà, 1808 G-171 Doc. 187
Professió de fe de Roc Martí, rector de Sant Mateu de Montnegre, 1808 G-171 Doc. 188



Del Seminari de nobles de Madrid a Antonio Morales, administrador del bisbe, per pensió sobre la mitra, de 412 lliures, 1806; 1808, G-171, f 159 G-171 Doc. 189
De l’Hospital de la Corona d’Aragó de Madrid, per 1.438 lliures de pensió sobre la Mitra, 1806 G-171 Doc. 190
Reducció de misses del benefici de les caputxines de Girona, 1811 G-171 Doc. 191
Llicència per venerar relíquies a Marianna Franquesa, d’Hostalric, de Sant Pròsper i altres, 1806 G-171 Doc. 192
Llicència per venerar relíquies a Agustí Llobera, de Girona, Santa Il.luminada i altres, 1806 G-171 Doc. 193
Llicència per venerar relíquies de Sant Cosme i Damià, als caputxins d’Olot, 1806 G-171 Doc. 194
Llicència per venerar relíquies a Francesca de Traggia, de Girona, de la Veracreu, Sant Francesc de Paula i altres, 1806 G-171 Doc. 195
Llicència per venerar relíquies a Mateu Bech, de Girona, de la Veracreu, Sant Tomàs d’Aquino i altres, 1806 G-171 Doc. 196
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Llicència per venerar relíquies a Peregrí Pagès, de Palafrugell, de Sant Peregrí, Teòfil i Cels, 1806 G-171 Doc. 201
Llicència per venerar relíquies dels sants Cosme i Damià, a l’església de Sant Francesc, de Girona, 1806 G-171 Doc. 202
Llicència per venerar relíquies a Ramon de Manresa, de Girona, de la Veracreu, Sant Ramon Nonat i Santa Bàrbara; Sant Ponç, 1806 G-171 Doc. 203
Llicència per venerar relíquies a Terrades, de la Veracreu, 1807 G-171 Doc. 204
Llicència per venerar relíquies a la Vajol, de Sant Martí, 1807 G-171 Doc. 205
Llicència per venerar relíquies a Mariana de Carles, de Girona, de Sant Crispí de Viterbo OFMCap, 1807 G-171 Doc. 206
Llicència per venerar relíquies a Canet de Mar, de Sant Josep Oriol, 1807 G-171 Doc. 207
Llicència per venerar relíquies a Vilamacolum, de la Veracreu, 1807 G-171 Doc. 208
Llicència per venerar relíquies a la Selva de Mar, de la Veracreu, 1807 G-171 Doc. 209
Llicència per venerar relíquies a Josep Tort, prevere, de Sant Josep Oriol, 1807 G-171 Doc. 210
Llicència per venerar relíquies a les caputxines de Girona, de Sant Josep Oriol, 1807 G-171 Doc. 211
Llicència per venerar relíquies a la confraria de Santa Llúcia de Figueres, de Sant Ubald i altres, 1807 G-171 Doc. 212
Llicència per venerar relíquies a Antonio García de Hoyos, de Peralada, de Sant Ignasi de Loiola i Francesc Xavier, 1807 G-171 Doc. 213
Llicència per venerar relíquies a Francesca de Serinyana, de Peralada, de la Veracreu, Sant Francesc d’Assís i Antoni de Pàdua, 1807 G-171 Doc. 214
Llicència per venerar relíquies a Calella, de Sant Josep Oriol, 1807 G-171 Doc. 215
Llicència per venerar relíquies a Vila-romà, de Sant Josep Oriol, 1807 G-171 Doc. 216
Llicència per venerar relíquies a Manuel Romeu, servita, de la Veracreu i Sant Aleix, 1807 G-171 Doc. 217
Llicència per venerar relíquies a Felip Solà, de Sant Josep Oriol, 1807 G-171 Doc. 218
Llicència per venerar relíquies als agustins de Castelló, de Sant Mamanto i Sant Ferriol, 1807 G-171 Doc. 219
Llicència per venerar relíquies a Francisco Morillo, de Figueres, de Sant Francesc de Paula, 1807 G-171 Doc. 220
Llicència per venerar relíquies a Josep Ramon de Carles, de Sant Crispí de Viterbo, 1807 G-171 Doc. 221
Llicència per venerar relíquies a la confraria de Sant Isidre d’Olot, de Sant Climent, Teòfil i altres, 1807 G-171 Doc. 222
Llicència per venerar relíquies a la capella de Sant Ramon de Palafrugell, de Sant Ramon de Penyafort, 1807 G-171 Doc. 223
Llicència per venerar relíquies a Sant Gregori, de Sant Gregori papa, 1808 G-171 Doc. 224
Llicència per venerar relíquies a Agustí Bonet, religiós, de Sant Agustí, 1808 G-171 Doc. 225
Llicència per venerar relíquies a Teresa Rossell, de Peralada, de Santa Teresa, 1808 G-171 Doc. 226
Llicència per venerar relíquies a Raimunda Pagès, de Peralada, de Sant Josep Oriol, 1808 G-171 Doc. 227



Llicència per venerar relíquies al Torn, de Sant Cast i Magne, 1808 G-171 Doc. 228
Llicència per venerar relíquies al Torn, de Sant Modest, 1808 G-171 Doc. 229
Traslació de les relíquies de Sant Dalmau Moner a casa Delàs de Girona, per haver tancat el govern els convents, 1810 G-171 Doc. 230
Llicència per venerar relíquies a Lluís Aulet, canonge de la Seu, de Sant Coronat, Eusebi i altres, 1813 G-171 Doc. 231
Llicència per venerar relíquies a Llers, de la Veracreu, 1813 G-171 Doc. 232
Llicència per venerar relíquies a Sant Francesc de Girona, de la Veracreu, 1816 G-171 Doc. 233
Llicència per venerar relíquies a Cornellà de Terri, a la capella de Sant Jaume de Pont Xammar, de Sant Jaume 1818 G-171 Doc. 234
Petició de crisma a altres diòcesis, 1811 i 1814, 1825, G-172, f 171v; 1835, G-173, f 354, 417; 1837, G-174, f 5 G-171 Doc. 235
Aprovació de venda de béns de benefici, 1808 G-171 Doc. 236
Erecció de l’ofici de sagristà a Arenys de Mar, 1811 G-171 Doc. 237
Ordinacions per a l’església del Carme, que havia estat dels carmelites calçats, 1811 G-171 Doc. 238
Sentència del tribunal metropolità de Tarragona, sobre adjudicació del benefici del Santíssim de les Preses, 1811 G-171 Doc. 239
Pactes entre els obrers del Carme i la congregació dels Dolors de Girona, 1812 G-171 Doc. 240
Disposició del baró de Gerando sobre ús de paper segellat a la cúria, 1812 G-171 Doc. 241
Definició de comptes del Seminari, 1812, G-172, f 63v-68; 1831, G-173, f 96; 1833, G-173, f 222; 1839, G-174, f 93; 1841, G-174, f 159; 1842, G-174, f 212; 1844, G-174, f 
290, 1846, G-174, f 403v; 1848, G-175, f 54; 1850, G-175, f 212. G-171 Doc. 242

Augment de l’almoina de les misses, 1812 G-171 Doc. 243
Aprovació de venda de la comunitat de preveres d’Arenys de Mar, 1813 G-171 Doc. 244
Concòrdia entre Francesca Franch i Boada i Francesc Franch i Boada, mare i fill d’una part, i Jaume Boada, de Sant Esteve de Bas, d’altra part, sobre dret de presentació 
del benefici de la Concepció de Sant Esteve de Bas, 1813 G-171 Doc. 245

Comunicació al vicari general d’haver-se instituit a Girona la cort de Justícia Criminal, i altres providències, 1811 G-171 Doc. 246
Ordinacions per a l’enfermeria de l’església de Sant Pere de Galligants, 1817 G-171 Doc. 247
Presentació del benefici de la sagristia d’Arenys de Mar, 1818 G-171 Doc. 248
Concòrdia entre el rector de Castanyet i la casa Viader, sobre aigües, 1818 G-171 Doc. 249
Ordre de la Intedència de Catalunya d’informar sobre collita de gra, 1818 G-171 Doc. 250
“Real decreto para el establecimiento del sistema general del crédito público” 1818 G-171 Doc. 251
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Josep Soler, Hostalric, 1820 G-172 Doc. 1
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Miquel Parer, de Torrent, 1821 G-172 Doc. 2
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Pere Serra i Geli, de Torrent, 1821 G-172 Doc. 3
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Josep Feliu i Oller, de Torrent, 1821 G-172 Doc. 4
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Pere Auladell, de Solius, 1821 G-172 Doc. 5
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Baldiri Maruny, de Vall-llobrega, 1821 G-172 Doc. 6
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Pere Font i Riurans, de la Pera, 1821 G-172 Doc. 7
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Narcís Marimon, de Medinyà, 1821 G-172 Doc. 8
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Caterina Virosella, de Terrades, 1823 G-172 Doc. 9
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Francesc Martí, de Sant Esteve de Llémena, per haver cooperat a l’ampliació de l’església, 1823 G-172 Doc. 10
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Miquel Quintana, de les Preses, 1824 G-172 Doc. 11
Llicència de tenir banc a l’església a favor d’Antoni Sunyer i Civila, de Vilablareix, 1824 G-172 Doc. 12
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Llicència de tenir banc a l’església a favor del marquès de Cerdanyola, de Sant Gregori, 1824 G-172 Doc. 14
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Joan Coll, de Sant Esteve de Llémena, 1824 G-172 Doc. 15
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Llorenç Tarrès i Pere Muntané, de Sils, 1824 G-172 Doc. 16
Llicència de tenir banc a l’església a favor d’Antoni Turon i Salvador Gravalosa, de Sils, 1824 G-172 Doc. 17
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Francesc Vidal, de Sant Martí Vell, 1824 G-172 Doc. 18
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Josep Oliveras i Jaume Gorch, de Sils, 1824 G-172 Doc. 19
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Joan Torras, de Sant Martí Vell, 1824 G-172 Doc. 20
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Jeroni Llach i Pairet, de Sant Martí Vell, 1824 G-172 Doc. 21
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Joan Puig i Descals, de Darnius, 1824 G-172 Doc. 22
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Josefa de Perramon, de Figueres, 1824 G-172 Doc. 23
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Josep Baylina, d’Hostalric, 1824 G-172 Doc. 24
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Llorenç Seva, Martí Guitart i Joan Planes, de Riudarenes, 1825 G-172 Doc. 25
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Josep Mas, Pere Vilallonga i Pere Soler, de Riudarenes, 1825 G-172 Doc. 26
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Josep Puig i Batlle, de Sant Feliu de Boada, 1825 G-172 Doc. 27
Llicència de tenir banc a l’església a favor d’Antoni Marquès, de Palamós, 1825 G-172 Doc. 28
Llicència de tenir banc a l’església de Salitja a favor d’Antoni de Batlle i Alrà, de Parets, 1825 G-172 Doc. 29
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Josep Trias, de Salitja, 1825 G-172 Doc. 30
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Salvi Julià, de Sant Aniol de Finestres, 1825 G-172 Doc. 31
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Joan Guinart, de Vidreres, 1826 G-172 Doc. 32
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Pere Simon i Arbat, de les Planes, 1826 G-172 Doc. 33
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Josep Maria de Fonsdeviela, de Medinyà, 1826 G-172 Doc. 34
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Cosme Raig, de Vidreres, 1826 G-172 Doc. 35
Llicència de tenir banc a l’església a favor d’Antoni Brugada, de Vidreres, 1826 G-172 Doc. 36
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Josep Ribas, Gerard Roure i Joan Gascons, de Vidreres, 1826 G-172 Doc. 37
Llicència de tenir banc a l’església a favor d’Esteve Carrera, de Beget, 1826 G-172 Doc. 38
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Josep Turon, de Sant Salvador de Bianya, 1826 G-172 Doc. 39
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Salvador Ribas, de Sant Aniol de Finestres, 1827 G-172 Doc. 40
Llicència de tenir banc a l’església d’Avinyonet, a favor d’Antoni Fàbrega, de Cassà de la Selva, 1827 G-172 Doc. 41
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Miquel Artau, de Vilobí, 1827 G-172 Doc. 42
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Josep Cobarsí, de Vilobí, 1827 G-172 Doc. 43
Llicència de tenir cadira a l’església a favor de Bonaventura Peya, notari de Castelló, 1827 G-172 Doc. 44
Llicència de tenir banc a l’església a favor d’Antoni Bruguera i Domènec Torró, de Vidreres, 1827 G-172 Doc. 45
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Jaume Solà, de Sant Pere Espuig, 1827 G-172 Doc. 46
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Josep Alsina, de Palamós, 1827 G-172 Doc. 47
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Benet Feliu, de Púbol, 1828 G-172 Doc. 48
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Josep Puig, de les Serres, 1828 G-172 Doc. 49
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Francesc Roca, de les Serres, 1828 G-172 Doc. 50
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Pere Forniol, de Darnius, 1828 G-172 Doc. 51
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Joan Cabrafiga, de Sant Pere Espuig, 1828 G-172 Doc. 52



Economat i comptes del benefici de Sant Jaume de Puigpardines, 1824 G-172 Doc. 53
Economat i comptes de la doma primera de Castelló, 1825 i 1827 G-172 Doc. 54
Declaració de pius llegat pel benefici dels Àngels de Sant Martí Vell, 1825 G-172 Doc. 55
Economat i comptes del benefici de Sant Antoni del Tura d’Olot, 1826 G-172 Doc. 56
Economat i comptes del benefici de Sant Crist de l’Escala, 1826 G-172 Doc. 57
Economat i comptes del benefici de Sant Joan de Navata, 1826 G-172 Doc. 58
Economat i comptes del benefici deSant Josep i Sant Narcís, de Sant Feliu de Girona, 1827 G-172 Doc. 59
Economat i comptes del priorat de Santa Maria de Besalú, 1827, 1829, G-173, f 14-21, 64-71; 1831, G-173, f 97-107; 1832, G-173, f 160; 1834, G-173, f 243-250, 322-330; 
1835, G-173, f 373v-384; 1836, G-173, f 439-452; 1837, G-174, f 10-23; 1838, G-174, f 46-49. G-172 Doc. 60

Aprovació de censal a favor de Josep Terrades, sagristà de Parlavà, 1827 G-172 Doc. 61
Erecció de la confraria de la Minerva, de Garriguella, 1819 G-172 Doc. 62
Erecció de la confraria del Roser, de Lligordà, 1820 G-172 Doc. 63
Erecció de la confraria del Roser, de Figueres, 1820 G-172 Doc. 64
Erecció de la confraria del Roser, de Taravaus, 1820 G-172 Doc. 65
Erecció de la confraria de la Minerva, de Crespià, 1821 G-172 Doc. 66
Erecció de la confraria de la Minerva, de Vilademuls, 1822 G-172 Doc. 67
Erecció de la confraria de la Minerva, de Sant Marçal de Corantelles, 1822 G-172 Doc. 68
Erecció de la confraria del Santíssim sota el títol de la Puríssima Sang, de Calella, 1824 G-172 Doc. 69
Erecció de la confraria de les Ànimes, d’Aiguaviva, 1824 G-172 Doc. 70
Erecció de la confraria del Roser, de Solius, 1825 G-172 Doc. 71
Erecció de la confraria del Roser, de Castellfollit, 1826 G-172 Doc. 72
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Jaume Rodeja, rector de Sadernes, 1820 G-172 Doc. 73
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Josep Masmitjà, rector de Sant Iscle de Colltort, 1820 G-172 Doc. 74
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Joan Bruà, de Blanes, 1823 G-172 Doc. 75
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Pere Amatller, de la Bisbal, 1824 G-172 Doc. 76
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Josep Nató, rector de Vila-robau, 1824 G-172 Doc. 77
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Domènec Pujol, carmelita d’Olot, 1825 G-172 Doc. 78
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Gaietà Compte, servita de Banyoles, 1825 G-172 Doc. 79
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Salvador Comas, rector del Far, 1826 G-172 Doc. 80
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Deodat Colomer, agustí de Palamós, 1827 G-172 Doc. 81
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor d’Antoni Riera, rector de Celrà, 1827 G-172 Doc. 82
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Joan Casademont, de Vilabertran, 1828 G-172 Doc. 83
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Josep Guinó, rector d’Olot, 1828 G-172 Doc. 84
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Roc Martí, rector de Santa Eugènia, 1828 G-172 Doc. 85
Dispensa d’irregularitat per al clergue Joan Amat, de Sant Feliu de Boada, 1825 G-172 Doc. 86
Dispensa d’irregularitat per al clergue Francesc Aymà, de les Escaules, 1826 G-172 Doc. 87
Dispensa de residència, a favor de Ramon de Peralta i Sans, benef. d’Arenys de Munt, 1825 G-172 Doc. 88
Elecció d’abadessa de les caputxines de Girona, Inès Clarà, 1820 G-172 Doc. 89
Elecció d’abadessa de les caputxines de Girona, Teresa Fexas, 1823 G-172 Doc. 90



Elecció d’abadessa de les caputxines de Girona, Maria Escolàstica Domènech, 1826 G-172 Doc. 91
Exploració de voluntat de Maria Roig i Maura, de Sant Joan de Palamós, novícia de Cadins, 1820 G-172 Doc. 92
Exploració de voluntat de Maria Teresa Almar, de Riumors, novícia de Santa Clara de Girona, 1820 G-172 Doc. 93
Exploració de voluntat de Margarida Frigola, de Castell d’Aro, novícia de Santa Clara de Girona, 1820 G-172 Doc. 94
Exploració de voluntat de Maria Rosa Molins i Eulàlia Vilalba, de Santa Clara de Castelló, 1823 G-172 Doc. 95
Exploració de voluntat de Maria Concepció Terrades, de Rabós, i Rosa Llampuig, de Girona, novícies de les caputxines de Girona, 1825 G-172 Doc. 96
Indulgències per al novenari d’Ànimes d’Aiguaviva, 1824 G-172 Doc. 97
Indulgències per al novenari d’Ànimes d’Albons, 1826 G-172 Doc. 98
Indulgències per al novenari d’Ànimes de Mieres, 1827 G-172 Doc. 99
Indulgència a favor de l’església de la Misericòrdia de Canet de Mar, 1819 G-172 Doc. 100
Jubileu universal de 1825 G-172 Doc. 101
Llicència de postular per Terra Santa als franciscans, 1824 G-172 Doc. 102
Llicència de demanar caritat per Santa Quitèria de Sant Miquel de Campmajor, a Bartomeu Pla, de Sant Feliu de Pallerols, 1825 G-172 Doc. 103
Llicència de demanar almoina pel culte del Crist de la Passió i Mort de sant Feliu de Girona, 1825 G-172 Doc. 104
Llicència d’ensenyar, a Diego Servitja, per Santa Coloma de Farners, 1822 G-172 Doc. 105
Llicència d’ensenyar a Figueres, a favor de Joan Riqué, 1824 G-172 Doc. 106
Llicència d’ensenyar a Olot, a favor d’Ignasi Rebert, 1825 G-172 Doc. 107
Llicència d’ensenyar a Lloret, a favor de Josep Grifoll, 1825 G-172 Doc. 108
Llicència d’ensenyar a Canet, a favor d’Antoni Ferrater, 1825 G-172 Doc. 109
Llicència d’ensenyar a Palamós a favor de Josep Andreu i Feliu, 1825 G-172 Doc. 110
Llicència d’ensenyar a Olot a favor de Pere Figueras, 1826 G-172 Doc. 111
Llicència d’ensenyar a Flaçà a Josep Sucarana, de Flaçà, 1826 G-172 Doc. 112
Llicència d’ensenyar a Llagostera, a favor de Josep Torras, natural de la vall d’Aro, 1827 G-172 Doc. 113
Llicència de servir el diaconil d’Arenys de Munt a Jaume Gualba, prevere, 1820 G-172 Doc. 114
Llicència a eclesiàstic de portar peluca, a favor de Salvador Pou, rector de Fornells, 1820 G-172 Doc. 115
Llicència a eclesiàstic de portar peluca, a favor de Rafel Llandrich, benef. de la Bisbal, 1824 G-172 Doc. 116
Llicència a eclesiàstic de portar peluca, a favor de Vicenç Ramis, domer de la Bisbal, 1824 G-172 Doc. 117
Llicència a eclesiàstic de portar peluca, a favor de Benet Planaferrana, benef. de la Bisbal, 1824 G-172 Doc. 118
Llicència a eclesiàstic de portar peluca, a favor de Floris Canyà, benef. de la Bisbal, 1824 G-172 Doc. 119
Llicència a eclesiàstic de portar peluca, a favor de Bonaventura Feliu, beneficiat de Figueres, 1825 G-172 Doc. 120
Llicència a eclesiàstic de portar peluca, a favor de Miquel Cassà, sagristà de la Cellera, 1825 G-172 Doc. 121
Llicència a eclesiàstic de portar peluca, a favor de Salvador Feliu, prevere de Banyoles, 1825 G-172 Doc. 122
Llicència a eclesiàstic de portar peluca, a favor d’Antoni Soldevila, d’Amer, 1826 G-172 Doc. 123
Llicència a eclesiàstic de portar peluca, a favor de Josep Ciurana, benef. de la Bisbal, 1826 G-172 Doc. 124
Llicència a eclesiàstic de portar peluca, a favor de Sebastià Alemany, diaca de Girona, 1827 G-172 Doc. 125
Llicència a eclesiàstic de portar peluca, a favor de Joan Martí, de Torroella de Montgrí, 1827 G-172 Doc. 126
Nomenament de Pere Pons, jutge conservador dels franciscans, 1819 G-172 Doc. 127
Nomenament de Rafael Bonet, vicari general nomenat pel rei, 1820 G-172 Doc. 128
Nomenament de Jaume Morell, administrador del seminari, 1821 G-172 Doc. 129



Nomenament de Galdric Molins, nunci del tribunal, 1824 G-172 Doc. 130
Nomenament de Jaume Morell, administrador del seminari, 1824 G-172 Doc. 131
Nomenament de Maties Arnautó, de Cistella, per a una beca de Cervera, 1825 G-172 Doc. 132
Nomenament de Martí Matute, i Jerónimo Velado, governadors del bisbat, 1827 G-172 Doc. 133
Indult d’oratori privat a favor de Miquel Estela, beneficiat de Castelló, 1820 G-172 Doc. 134
Indult d’oratori privat a favor de Narcís de Cabirol, d’Arenys de Mar, 1820 G-172 Doc. 135
Indult d’oratori privat a favor de Ramon Alivés, de Puigpardines, 1820 G-172 Doc. 136
Indult d’oratori privat a favor de Josep Antoni Quintana, de Colomers, 1820 G-172 Doc. 137
Indult d’oratori privat a favor de Jaume Soler, de les Preses, 1820 G-172 Doc. 138
Indult d’oratori privat a favor de Manuel Costas, canonge de la Seu, 1820 G-172 Doc. 139
Indult d’oratori privat a favor de Pere Pons, canonge de la Seu, 1820 G-172 Doc. 140
Indult d’oratori privat a favor d’Esteve Plana, de Sant Privat de Bas, 1821 G-172 Doc. 141
Indult d’oratori privat a favor de Francesc Puigdevall, de Sant Salvador de Bianya, 1821 G-172 Doc. 142
Indult d’oratori privat a favor de Xavier Perramon, de Girona, 1821 G-172 Doc. 143
Indult d’oratori privat a favor de la comtessa de Peralada, 1821 G-172 Doc. 144
Indult d’oratori privat a favor de Salvi Carbó, rector d’Arenys de Mar, 1821 G-172 Doc. 145
Indult d’oratori privat a favor de Pedro García Diego, ardiaca major, 1822 G-172 Doc. 146
Indult d’oratori privat a favor de Josep Arnautó, canonge de la Seu, 1824 G-172 Doc. 147
Indult d’oratori privat a favor de Joan Dagas, canonge de la Seu, 1824 G-172 Doc. 148
Indult d’oratori privat a favor de Felipe Martínez, de Girona, 1824 G-172 Doc. 149
Indult d’oratori privat a favor d’Esteve Roca, d’Olot, 1824 G-172 Doc. 150
Indult d’oratori privat a favor d’Antoni de Millàs, de Girona, 1824 G-172 Doc. 151
Indult d’oratori privat a favor de Josep de Camprodon, de Girona, 1824 G-172 Doc. 152
Indult d’oratori privat a favor d’Ignasi Truyols, canonge de la Seu, 1824 G-172 Doc. 153
Indult d’oratori privat a favor de Julià Cufí, canonge de la Seu, 1825 G-172 Doc. 154
Indult d’oratori privat a favor de Joan Coll, ardiaca de Besalú, 1825 G-172 Doc. 155
Indult d’oratori privat a favor de Josep Solà, d’Arenys de Munt. 1826 G-172 Doc. 156
Indult d’oratori privat a favor de Tadeu Ferrés, de la Bisbal, 1826 G-172 Doc. 157
Indult d’oratori privat a favor de Ramon Ros, de Juià, 1828 G-172 Doc. 158
Indult d’oratori privat a favor de Miquel Llach, beneficiat de la Seu, 1828 G-172 Doc. 159
Llicència per venerar relíquies a José Piñero, benef. de la Seu, de la Veracreu, Josep de Calasanç, Josep de Cupertino, 1822 G-172 Doc. 160
Llicència per venerar relíquies a Joan Sabater, d’Arenys de Mar, de Sant Francesc de Paula, Josep de Cupertino i Roc, 1822 G-172 Doc. 161
Traslació de les relíquies de Sant Dalmau Moner des de l’església dels dominics a la catedral, 1822, i retorn, 1823, f 96-97 G-172 Doc. 162
Llicència per venerar relíquies a Josep Roquer, de Girona, de Santa Úrsula, 1823 G-172 Doc. 163
Llicència per venerar relíquies a Gertrudis Manresa, monja de Sant Daniel, de la Veracreu i Sant Francesc de Sales, 1824 G-172 Doc. 164
Llicència per venerar relíquies a Quirze Teixidor, prevere, de la Veracreu, 1824 G-172 Doc. 165
Llicència per venerar relíquies a Palau-sacosta, de la Veracreu, Sant Pere i Pau, 1824 G-172 Doc. 166
Llicència per venerar relíquies als agustins, de Girona, de Sant Augustus, Amador i altres, 1824 G-172 Doc. 167
Llicència per venerar relíquies als caputxins de Calella, de Sant Quirze, 1824 G-172 Doc. 168



Llicència per venerar relíquies a Vilafreser, de la Veracreu, 1824 G-172 Doc. 169
Llicència per venerar relíquies als Carmelites d’Olot, de la Veracreu i Sant Rosa de Lima, 1824 G-172 Doc. 170
Llicència per venerar relíquies als franciscans de Girona, de la Veracreu, sepulcre de Santa Maria i altres, 1825 G-172 Doc. 171
Llicència per venerar relíquies a Pere Aymar, de Riumors, de la Veracreu, sepulcre de Santa Maria i altres, 1825 G-172 Doc. 172
Llicència per venerar relíquies als franciscans de Santa Coloma de Farners, de la Veracreu, 1825 G-172 Doc. 173
Llicència per venerar relíquies a Sant Andreu Salou, de Sant Andreu, 1825 G-172 Doc. 174
Llicència per venerar relíquies a Blanes, de la Veracreu, Pere i Pau, 1825 G-172 Doc. 175
Llicència per venerar relíquies a Pineda, de Sant Joan Bta., 1825 G-172 Doc. 176
Llicència per venerar relíquies als franciscans de Girona, de la Veracreu, Sant Sebastià i altres, 1826 G-172 Doc. 177
Llicència per venerar relíquies a Francesc Blanch, pagès d’Arbúcies, de Santa Anna, 1827 G-172 Doc. 178
Llicència per venerar relíquies a Arbúcies, de Santa Julita i Sant Quirze, 1827 G-172 Doc. 179
Llicència per venerar relíquies a Agustí Martí, diaca, de la Veracreu, 1827 G-172 Doc. 180
Llicència per venerar relíquies a Serafí de Riudarenes OFMCap, de la Veracreu, Sant Serafí i Rita de Casia, 1827 G-172 Doc. 181
Llicència per venerar relíquies als escolapis de Calella, de Sant Josep de Calasanz, 1827 G-172 Doc. 182
Llicència per venerar relíquies a Josep Casadevall, Veracreu, prevere de Canet de Mar, 1827 G-172 Doc. 183
Llicència per venerar relíquies a Rafel Antiga, de Girona, de Sant Antoni de Pàdua, 1828 G-172 Doc. 184
Aprovació de consueta de Juià, 1820 G-172 Doc. 185

El bisbe determina la congrua dels beneficis, segons diverses categories, 1821, amb edicte que mana als obtentors informar sobre els seus ingressos en paper segellat, f 84 G-172 Doc. 186

Concòrdia entre el marquès de Cerdanyola i Salvador Ros, pagès de sant Gregori, sobre bancs a l’església de Sant Gregori, 1824 G-172 Doc. 187
Concessió d’hàbits corals a Romuald Dalmau, arxiprest de Vilabertran, 1824 G-172 Doc. 188

Nomenament de sagristà d’Arenys de Mar fet per l’ajuntament a favor de Francesc Aulet, 1824; a favor de Llorenç Carbó, estudiant, 1826, G-172, f 251-255 G-172 Doc. 189

Aprovació de concòrdia entre el rector de Palamós i el gremi de mariners de la vila, que no es transcriu, 1825 G-172 Doc. 190
Aprovació d’establiment fet pel rector de Vilacolum, 1825 G-172 Doc. 191
Concòrdia entre la comunitat de preveres d’Olot i l’hospital de Sant Jaume del mateix lloc, 1825 G-172 Doc. 192
Absolució de la comunitat de preveres d’Arenys per endarreriment de celebració de misses, 1825 G-172 Doc. 193
Benedicció abacial de Miquel de Parrella, abat de Camprodon, i de Josep Ferrer, abat de Sant Pere de Rodes, 1826 G-172 Doc. 194
Concòrdia entre els administradors de les fundacions de Sant Lluc de Girona i Pere Huguet, pagès de Terradelles, 1827 G-172 Doc. 195
Jurament de Miquel de Foixà, de que defensaria la sobirania del rei, a fi de revalidar graus acadèmics, 1827 G-172 Doc. 196
Llicència de tenir banc a l’església a favor d’Antoni Almar, de Púbol, 1829 G-173 Doc. 1
Concessió d’altar privilegiat a Mont-ras, 1829 G-173 Doc. 2
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Feliu Roca, d’Arenys de Munt, 1828 G-173 Doc. 3
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Llorenç Vilanova, de Sant Llorenç de la Muga, 1828 G-173 Doc. 4
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Joan Gener i Roure, de Vilobí, 1828 G-173 Doc. 5
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Josep Lluís de Maranges, de la Bisbal, 1829 G-173 Doc. 6
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Joan Vaiell, de Vidreres, 1829 G-173 Doc. 7
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Narcís Fullà, de Vidreres, 1829 G-173 Doc. 8
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Joan Aiguabella, de Sant Feliu de Pallerols, 1830 G-173 Doc. 9



Llicència de tenir cadira a l’església a favor de Miquel Vidal, Sant Jordi Desvalls, 1831 G-173 Doc. 10
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Pau Mascasas, de Cogolls, 1831 G-173 Doc. 11
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Pere Buixó, de Torroella de Montgrí, 1836 G-173 Doc. 12
Llicència de tenir banc a l’església a favor d’Isidre Prat, de Vilert, 1836 G-173 Doc. 13
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Narcís Morell, de Sant Andreu Salou, 1836 G-173 Doc. 14
Comptes del benefici de Santa Maria de Camprodon, comptes, 1829 G-173 Doc. 15
Economat i comptes del priorat de Panissars, 1829; 1831, G-173, f 115 G-173 Doc. 16
Economat de Sant Pere de Riu, 1830 G-173 Doc. 17
Economat i comptes del benefici del Corpus Christi de Camprodon, 1830; 1834, G-173, f 256v G-173 Doc. 18

Economat i comptes del benefici de Sant Antoni de Puigpardines, 1830; 1832, G-173, f 134; 1834, G-173, f 252; 1836, G-173, f 459; 1846, G-174, f 460; 1848, G-175, f 67 G-173 Doc. 19

Economat i comptes d’una canongia de Besalú, 1830; 1834, G-173, f 255v; 1835, G-173, f 347; 1837, G-174, f 8. G-173 Doc. 20

Economat i comptes del benefici de Sant Lluc de Maçanet de Cabrenys, 1830; 1848, G-175, f 6v; 1849, f 98; 1852, G-175, f 421; 1856, G-176, f 298; 1864, G-178, f 24. G-173 Doc. 21

Economat i comptes del benefici de la Concepció d’Olot, 1831 G-173 Doc. 22
Economat i comptes del benefici de Sant Narcís de Sant Feliu de Guíxols, 1831; 1833, G-173, f 199; 1836, G-173, f 412v-416 G-173 Doc. 23
Economat i comptes del benefici dels Arcs de Santa Pau, 1832; 1834, G-173, f 253 G-173 Doc. 24
Economat i comptes del benefici de Sant Joan de Besalú, 1832; 1834, G-173, f 259v G-173 Doc. 25
Economat i comptes del benefici de Sant Joan d’Olot, 1832 G-173 Doc. 26
Economat i comptes del benefici de Sant Valentí d’Olot, 1832; 1834, G-173, f 254v; 1846, G-174, f 379v; 1847, G-174, f 510. G-173 Doc. 27
Economat i comptes del benefici de la Pietat, d’Arbúcies, 1832 G-173 Doc. 28
Economat i comptes del benefici del Carme de Corçà, 1832; 1834, G-173, f 280v G-173 Doc. 29
Economat i comptes del benefici del Carme de Begur, 1832; 1834, G-173, f 295 G-173 Doc. 30
Economat i comptes d’una canongia de Vilabertran, 1833 G-173 Doc. 31
Economat i comptes del benefici de Sant Ignasi, d’Olot, 1833 G-173 Doc. 32
Economat i comptes del benefici de Sant Isidre, de Sant Privat de Bas, 1833 G-173 Doc. 33
Economat i comptes del benefici de Santa Magdalena de Tregorà, 1834 G-173 Doc. 34
Economat i comptes del benefici de Sant Josep de Sant Feliu de Girona, 1834 G-173 Doc. 35
Economat i comptes del benefici de la Puríssima Sang de Sant Miquel de Campmajor, 1834; 1838, G-174, f 50 G-173 Doc. 36
Economat i comptes del benefici de la pabordia de la Mare de Déu del Roure, de Llers, 1834 G-173 Doc. 37
Economat i comptes del benefici de Sant Lluc de Figueres, 1834; 1838, G-174, f 60; 1853, G-176, f 34. G-173 Doc. 38
Economat i comptes del benefici de Sant Tomàs, d’Olot, 1834; 1835, G-173, f 372. G-173 Doc. 39
Economat i comptes del benefici del Nom de Jesús de Figueres, 1834; 1849, G-175, f 102. G-173 Doc. 40
Economat i comptes del benefici de Sant Isidre de Vilert, 1835 G-173 Doc. 41
Economat i comptes del benefici de Sant Cosme i Damià de Canet d’Adri, 1835 G-173 Doc. 42
Economat i comptes del benefici de la Mare de Déu, de Vilajoan, 1835 G-173 Doc. 43
Economat i comptes del benefici de la Mare de Déu antiga, de Serinyà, 1835 G-173 Doc. 44
Economat i comptes del benefici de Sant Joan de Monells, 1835 G-173 Doc. 45
Economat i comptes del benefici de Sant Roc, de Banyoles, 1835 G-173 Doc. 46



Economat i comptes del benefici del Roser de Vallcanera, 1835 G-173 Doc. 47
Economat i comptes del benefici de Sant Feliu, de Celrà, 1835; 1836, G-173, f 430. G-173 Doc. 48
Economat i comptes del benefici del Carme, dels Turers de Banyoles, 1836 G-173 Doc. 49
Economat i comptes del benefici del Sant Crist, de Sant Iscle de Colltort, 1836 G-173 Doc. 50
Economat i comptes del benefici de l’Anunciació de Sant Martí Vell, 1836 G-173 Doc. 51
Economat i comptes del benefici de Santa Margarida de Bianya, 1836 G-173 Doc. 52
Economat i comptes del benefici del Roser de Mieres, 1836 G-173 Doc. 53
Economat i comptes del benefici del Sant Crist, de Rupià, 1836 G-173 Doc. 54
Economat i comptes del benefici de Sant Pere i Pau de la catedral, 1836 G-173 Doc. 55
Economat i comptes del benefici de Sant Joan, de Colomers, 1836 G-173 Doc. 56
Economat i comptes del priorat de Masarac, 1836; 1839, G-174, f 67. G-173 Doc. 57
Declaració de vacant per tres anys del benefici de Sant Pau de Sant Pol de Mar per ajudar el reial erari, 1833 G-173 Doc. 58
Pròrroga de termini per presentar el benefici de la família Passaperas, de la comunitat de Blanes, 1833 G-173 Doc. 59
Aprovació de censal del benefici de Sant Miquel de Maçanet, 1831 G-173 Doc. 60
Aprovació de censal de la causapia Masferrer, 1833 G-173 Doc. 61
Aprovació de censal de la causapia Barnoya de Camprodon, 1834 G-173 Doc. 62
Aprovació de censal dels Aniversaris de Parlavà, 1834 G-173 Doc. 63
Aprovació de censal del benefici de Santa Magdalena de Tregorà, 1834 G-173 Doc. 64
Aprovació de censal del benefici de la Puríssima Sang de Sant Miquel de Campmajor, 1834 G-173 Doc. 65
Aprovació de censal del benefici de Sant Josep de Sant Feliu de Girona, 1834 G-173 Doc. 66
Aprovació de censal de la causapia Barril, 1834 G-173 Doc. 67
Aprovació de censal del benefici de Sant Sebastià de Vidreres, 1834 G-173 Doc. 68
Aprovació de censal dels aniversaris de Cassà de la Selva, 1834 G-173 Doc. 69
Aprovació de censal del benefici de Sant Víctor de Camprodon, 1834 G-173 Doc. 70
Aprovació de censal del benefici de Santa Anna de Cassà de la Selva, 1834 G-173 Doc. 71
Aprovació de censal del benefici de Sant Joan Baptista d’Olot, 1834; 1836, G-173, f 429v; 1840, G-174, f 105. G-173 Doc. 72
Aprovació de censal de la marmessoria d’Antoni Ventura, rector de Canet de Verges, 1834 G-173 Doc. 73
Aprovació de censal de la causapia de Cols, 1834 G-173 Doc. 74
Aprovació de censal del benefici de Sant Marçal de Ridaura, 1835 G-173 Doc. 75
Aprovació de censal del benefici de la Trinitat de les Preses, 1835 G-173 Doc. 76
Aprovació de censal del benefici del Santíssim de Sant Miquel de Campmajor, 1835; 1840, G-174, f 124v, 157. G-173 Doc. 77
Aprovació de censal de la causapia Sayols, 1831 G-173 Doc. 78
Aprovació de censal de les atxes dels combregars dels Turers de Banyoles, 1831 G-173 Doc. 79
Aprovació de censal de l’obra de Mollet, 1832 G-173 Doc. 80
Aprovació de censal del benefici de Sant Josep de Figueres, 1832 G-173 Doc. 81
Aprovació de censal del benefici de Sant Baldiri de Figueres, 1832 G-173 Doc. 82
Aprovació de censal del benefici de Santa Maria de l’altar de Sant Eloi de la parroquial d’Olot, 1836 G-173 Doc. 83
Aprovació de censal dels aniversaris d’Usall, 1836 G-173 Doc. 84
Aprovació de censal dels aniversaris de Sant Llorenç de les Arenes, 1836 G-173 Doc. 85



Comissió per beneïr l’església parroquial de Santa Coloma de Farners, 1832 G-173 Doc. 86
Comissió a Esteve Roca, rector d’Orfes, per beneir la capella de Sant Roc del mateix lloc, 1834 G-173 Doc. 87
Comissió per beneïr la capella de Sant Antoni de Pàdua de Sant Llorenç de la Muga, 1835 G-173 Doc. 88
Erecció de la confraria de la Minerva, de Santa Pau, 1829 G-173 Doc. 89
Erecció de la confraria de la Minerva, de Sant Privat de Bas, 1829 G-173 Doc. 90
Erecció de la confraria de la Minerva, de Batet, 1929 G-173 Doc. 91
Erecció de la confraria de la Minerva, de Pontós, 1831 G-173 Doc. 92
Erecció de la confraria de la Minerva, del Sallent, 1833 G-173 Doc. 93
Consentiment patern per al matrimoni de Francesc Burchsorís, de Girona, 1830 G-173 Doc. 94
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor d’Esteve Gifre, mercedari de Girona, 1829 G-173 Doc. 95
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Paladi Vilafreser, diaca de Pau, 1830 G-173 Doc. 96
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Josep Moreu, de Figueres, 1830 G-173 Doc. 97
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Felip Rossell, agustí de Girona, 1832 G-173 Doc. 98
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Jacint Sunyer, prevere de Taialà, 1832 G-173 Doc. 99
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor d’Isidre Frigola, de Llorona, 1833 G-173 Doc. 100
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Narcís Masaller, de Sant Pere Pescador, 1833 G-173 Doc. 101
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor d’Ignasi Pagès, d’Olot, 1834 G-173 Doc. 102
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Mateu Baví, de Blanes, 1835 G-173 Doc. 103
Dispensa d’irregularitat per al clergue Tomàs Lloberes, mercedari de Girona, 1830 G-173 Doc. 104
Dispensa d’irregularitat per al clergue Ramon Sutirà, mercedari de Girona, 1830 G-173 Doc. 105
Dispensa d’irregularitat per al clergue Gabriel Juncà, estudiant de Tregorà, 1830 G-173 Doc. 106
Dispensa d’irregularitat per al clergue Josep Casademont, de Cartellà, 1833 G-173 Doc. 107
Dispensa d’edat per al clergue Francesc de Copons i Asprer, clergue, 1832 G-173 Doc. 108
Dispenses matrimonials diverses, 1834 G-173 Doc. 109
Dispenses matrimonials diverses, 1835 G-173 Doc. 110
Elecció de priora de les Beates de Girona, a favor de Gertrudis Lladó, 1933 G-173 Doc. 111
Elecció de priora de les Beates de Girona, a favor de Raimunda Roura, 1836 G-173 Doc. 112
Exploració de voluntat de Victòria Castelló, de Sant Feliu de Guíxols, i Rosa Torres, d’Olot, novícies de les caputxines de Girona, 1829 G-173 Doc. 113
Exploració de voluntat d’Anna Isern, de Vic, novícia de Cadins, 1829 G-173 Doc. 114
Exploració de voluntat de Gertrudis Campasol, de Sant Feliu de Guíxols, i Antònia Busó, de Sitges, novícies de les claresses de Girona, 1829 G-173 Doc. 115
Exploració de voluntat de Tomasa Roca i Saló, d’Urgell, novícia de les Beates de Girona, 1829 G-173 Doc. 116
Exploració de voluntat de Magdalena Alsina, d’Olot, novícia de les claresses de Girona, 1829 G-173 Doc. 117
Exploració de voluntat d’Ana Subirats, novicia de Bell-lloc de Peralada, 1830 G-173 Doc. 118
Exploració de voluntat de Dolors Campasol, novícia de les caputxines de Girona, 1830 G-173 Doc. 119
Exploració de voluntat d’Ana Maria Llorensa Llahona i Maria Coloma Canas, novícies de les claresses de Castelló, 1830 G-173 Doc. 120
Exploració de voluntat de Maria Teresa Riera, d’Arenys de Mar, novícia de les Beates de Girona, 1830 G-173 Doc. 121
Exploració de voluntat de Joana Torró i Ferrer, de Mataró, novícia de les Beates de Girona, 1830 G-173 Doc. 122
Exploració de voluntat de Josefa de Caralt i de Viladesau, novícia de Sant Daniel, 1831 G-173 Doc. 123
Exploració de voluntat d’Isabel Fors, de Calella, novícia de les caputxines de Girona, 1832 G-173 Doc. 124



Exploració de voluntat de Mercè Falló, de Cassà de la Selva, novícia de les caputxines de Girona, 1832 G-173 Doc. 125
Exploració de voluntat de Mariana Verdaguer, d’Olot, novícia de els clarisses de Girona, 1833 G-173 Doc. 126
Exploració de voluntat d’Antonia Isern, de Roses, novícia de les beates de Girona, 1833 G-173 Doc. 127
Exploració de voluntat de Matilde Font, de Sant Feliu de Guíxols, novícia de les claresses de Girona, 1833 G-173 Doc. 128
Exploració de voluntat de Maria Bas i Moré, de Tossa, novicia de les claresses de Girona, 1833 G-173 Doc. 129
Exploració de voluntat de Clara Moriscot, novícia de les claresses de Castelló, 1834 G-173 Doc. 130
Exploració de voluntat de Carme Pagès, novícia de Bell-lloc de Peralada, 1834 G-173 Doc. 131
Exploració de voluntat de Roser Cornellà, de Celrà, novícia de les caputxines de Girona, 1834 G-173 Doc. 132
Exploració de voluntat de Dolors de Falgàs, de Segueró, novícia de Cadins, 1834 G-173 Doc. 133
Exploració de voluntat d’Esperança Segobí, de Reus, novícia de Cadins, 1834 G-173 Doc. 134
Exploració de voluntat de Maria Pujol, novícia de les claresses de Castelló, 1834 G-173 Doc. 135
Exploració de voluntat de Josefa Martí i Ramon, novícia de Cadins, 1835 G-173 Doc. 136
Exploració de voluntat de Carme de Falgàs, de Segueró, novícia de Cadins, 1835 G-173 Doc. 137
Edicte imprès del jubileu universal, 1833 G-173 Doc. 138
Llicència de celebrar misses d’un benefici de Breda a Cardona, 1835 G-173 Doc. 139
Llicència a eclesiàstic de portar peluca, a favor de Josep Vert, 1831 G-173 Doc. 140
Nomenament d’Antoni Figueras, agent fiscal del tribunal, 1829 G-173 Doc. 141
Nomenament de Ramon Lagrifa, escrivà del tribunal, 1829 G-173 Doc. 142
Nomenament de Martí Roig, escrivà de la cúria de testaments, 1831 G-173 Doc. 143
Nomenament de Ramon Laberti, capellà major de la Salut de Terrades, 1831 G-173 Doc. 144
Nomenament de Tomàs Simon, sagristà d’Arenys de Mar, 1832 G-173 Doc. 145
Nomenament de Martí Roig, escrivà de la cúria del Vicariat, 1832 G-173 Doc. 146
Nomenament de Salvi Banchs, escrivà de la cúria de testaments, 1832 G-173 Doc. 147
Nomenament de Martín Matute i Manuel Hurtado, governadors del bisbat, 1833 G-173 Doc. 148
Nomenament de Jaume Morell, administrador del Seminari, 1834 G-173 Doc. 149
Nomenament de Joan Barbosa, per a una beca del seminari, 1834 G-173 Doc. 150
Nomenament de Mateu Anglada, porter del tribunal, 1834 G-173 Doc. 151
Indult d’oratori privat a favor de Joan Rodó, canonge de la Seu, 1829 G-173 Doc. 152
Indult d’oratori privat a favor de Joaquim Cors, de Celrà, 1831 G-173 Doc. 153
Indult d’oratori privat a favor de Miquel Estela, prevere de Figueres, 1832 G-173 Doc. 154
Indult d’oratori privat a favor de Gaspar Bacó, de Llagostera, 1832 G-173 Doc. 155
Indult d’oratori privat a favor de la família Corriols, al mas Salvà de Vilafant, 1833 G-173 Doc. 156
Indult d’oratori privat a favor de Joan Colomer, beneficiat de la Seu, 1834 G-173 Doc. 157
Indult d’oratori privat a favor de Baltasar de Ferrer, de Girona, 1835 G-173 Doc. 158
Indult d’oratori privat a favor de Gil Torras, de Sant Joan les Fonts, 1835 G-173 Doc. 159
Professió de fe de Lluís de Fluvià, abat de Banyoles, 1832 G-173 Doc. 160
Llicència per venerar relíquies a Amador Gifre, de Garriguella, de Sant Josep Oriol, 1828 G-173 Doc. 161
Llicència per venerar relíquies a l’hospital de Girona, de Sant Marçal, 1829 G-173 Doc. 162
Llicència per venerar relíquies a Vilanna, de la Veracreu, Antoni de Pàdua i Peregrí Laciós, 1829 G-173 Doc. 163



Llicència per venerar relíquies a Vilarig, de la Veracreu, 1829 G-173 Doc. 164
Llicència per venerar relíquies a Vilabertran, de la Veracreu, 1831 G-173 Doc. 165
Llicència per venerar relíquies al monestir d’Amer, de Sant Benet, 1832 G-173 Doc. 166
Llicència per venerar relíquies a la família Illas de Serinyà, de la Veracreu, Sant Pere i altres, 1832 G-173 Doc. 167
Llicència per venerar relíquies a les Planes, de Sant Cristòfol, 1833 G-173 Doc. 168
Llicència per venerar relíquies a Francesc Llansa, prevere de Vilabertran, de Sant Ferriol, 1834 G-173 Doc. 169
Traslació de les relíquies de Sant Dalmau Moner del convent de dominics a la catedral, 1835 G-173 Doc. 170
Llicència per venerar relíquies a Lluïsa de Prat, de Girona, de Sant Lluís Gonçaga, 1836 G-173 Doc. 171
Aprovació de sentència arbitral en causa entre Josep Galí, de Girona, i Pau Ruscalleda, de Vidreres, 1828 G-173 Doc. 172
Trasllat de restes al nou cementiri de Girona, 1829 G-173 Doc. 173
Reial Cèdula que prohibeix fer llegats a confessors, 1830 G-173 Doc. 174
Reial Cèdula que mana fer els dipòsits judicials al banc de Sant Fernando, 1830 G-173 Doc. 175
Abjuració de Joan Aurillon, militar francès calvinista, 1830 G-173 Doc. 176
Ordinacions per a la junta d’obra de Sant Feliu de Girona, 1830 G-173 Doc. 177
Compulsa de documents d’un pediment, del tribunal ordinari de Barcelona, 1833 G-173 Doc. 178
Subrogació de marmessors de Nicolau Valls, de Santa Coloma de Farners, 1833 G-173 Doc. 179
Benedicció de Lluís de Fluvià com a abat de Banyoles, 1833 G-173 Doc. 180
Ordre del bisbe de que s’observin els aranzels de la cúria, 1834 G-173 Doc. 181
Ordinacions per a l’església del Carme de Girona, 1835; noves ordinacions per a la mateixa, 1837, G-174, f 30, 104v. G-173 Doc. 182
Aprovació d’establiment de terra del sagristà de Rupià, 1836 G-173 Doc. 183
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Joan Sàbat, de Sant Joan de Palamós, 1837 G-174 Doc. 1
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Llicència per venerar relíquies a Sant Pere de Galligants, Sant Pere, 1844 G-174 Doc. 235
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Llicència per venerar relíquies a la Pinya, de la Veracreu, 1844 G-174 Doc. 242
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Llicència per venerar relíquies a Merlant, de la Veracreu, 1846 G-174 Doc. 267
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Llicència per venerar relíquies a Joan Torrent, prevere de Sant Esteve de Bas, de la Columna de l’assota-ment i altres, 1846 G-174 Doc. 273
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Llicència per venerar relíquies a Antoni Brunel, de Calella, de Sant Domènec, 1847 G-174 Doc. 291
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Llicència de tenir banc a l’església a favor de Josep Prats, de Terradelles, 1850 G-175 Doc. 14
Llicència de tenir banc a l’església a favor d’Antoni Riera, de Palau-sacosta, 1850 G-175 Doc. 15
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Economat i comptes del benefici de la Mare de Déu del palau episcopal, 1848 G-175 Doc. 19
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Economat i comptes del benefici de Sant Marçal d’Amer, 1848 G-175 Doc. 22
Economat i comptes del benefici de Sant Narcís de Cornellà, 1848 G-175 Doc. 23
Economat i comptes del benefici de Sant Joan d’Olot, 1848 G-175 Doc. 24
Economat i comptes del benefici del Roser d’Arbúcies, 1848 G-175 Doc. 25
Economat i comptes del benefici de Sant Josep de Sant Feliu de Girona, 1848 G-175 Doc. 26
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Economat i comptes del benefici de la Mare de Déu de Pols, d’Ordis, 1849 G-175 Doc. 35
Economat i comptes del benefici dels Desemparats de Malgrat, 1849 G-175 Doc. 36
Economat i comptes del benefici de Sant Andreu d’Ullà, 1849 G-175 Doc. 37
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Economat i comptes del benefici de Sant Valentí de Sant Privat de Bas, 1849 G-175 Doc. 39
Economat i comptes del benefici de Sant Joan Baptista de Lloret, 1849 G-175 Doc. 40
Economat i comptes del benefici de Sant Narcís de Sant Feliu de Girona, 1849 G-175 Doc. 41
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Economat i comptes del benefici de Sant Joan i Ignasi d’Olot, 1849; 1851, G-175, f 270. G-175 Doc. 47
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Economat i comptes del benefici de Sant Cristòfol de la catedral, 1851 G-175 Doc. 61
Economat i comptes del benefici de la Verge Maria, de Palafrugell, 1851 G-175 Doc. 62
Economat i comptes del benefici de Sant Pere, de Vilamarí, 1851 G-175 Doc. 63
Economat i comptes del benefici de Sant Sebastià, de Corts, 1851 G-175 Doc. 64
Economat i comptes del benefici de Sant Andreu de la catedral, 1851 G-175 Doc. 65
Economat i comptes del benefici de Sant Antoni de Sant Feliu de Guíxols, 1851 G-175 Doc. 66
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Economat i comptes del benefici de la Santa Creu, de Rabós, 1851 G-175 Doc. 74
Economat i comptes del benefici de Santa Margarida, de la Catedral, 1851 G-175 Doc. 75
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Economat i comptes del benefici de Sant Joan Bta., de les Preses, 1852 G-175 Doc. 87
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Aprovació de censal de la causapia de Jaume Casas, 1848 G-175 Doc. 99
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Aprovació de censal de la parròquia de Rupià, 1848 G-175 Doc. 125
Aprovació de censal de benefici de Sant Josep de Sant Feliu de Girona, 1848 G-175 Doc. 126
Aprovació de censal del benefici de Sant Sebastià d’Arbucies, 1848 G-175 Doc. 127
Aprovació de censal del benefici de Sant Iu de la Seu, 1848 G-175 Doc. 128
Aprovació de censal de la parròquia de Calonge, 1848 G-175 Doc. 129
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Aprovació de censal del rector de Vulpellac, 1849 G-175 Doc. 133
Aprovació de censal de la parròquia de Verges, 1849 G-175 Doc. 134
Aprovació de censal del benefici de Sant Pau de Sarrià, 1849 G-175 Doc. 135
Aprovació de censal de benefici del Roser de Tossa, 1849 G-175 Doc. 136
Aprovació de censal dels aniversaris de Taialà, 1849 G-175 Doc. 137
Aprovació de censal del benefici del Salvador de la Seu, 1849 G-175 Doc. 138
Aprovació de censal de la parròquia de Beuda, 1849 G-175 Doc. 139
Aprovació de censal del benefici del Roser de Begur, 1849 G-175 Doc. 140
Aprovació de censal de la comunitat d’Ullà, 1849 G-175 Doc. 141
Aprovació de censal del benefici del Roser d’Aro, 1849 G-175 Doc. 142
Aprovació de censal de la parròquia de Pineda, 1849 G-175 Doc. 143
Aprovació de censal del benefici de Sant Josep d’Olot, 1849 G-175 Doc. 144
Aprovació de censal de la parròquia de Jafre, 1849 G-175 Doc. 145
Aprovació de censal de la parròquia de Colomers, 1849 G-175 Doc. 146
Aprovació de censal del benefici de Sant Josep de Lloret de Mar, 1849 G-175 Doc. 147
Aprovació de censal de la parròquia de Vila-romà, 1849 G-175 Doc. 148
Aprovació de censal dels aniversaris de la Pera, 1849 G-175 Doc. 149
Aprovació de censal del mestre de cant de Peralada, 1849 G-175 Doc. 150
Aprovació de censal de la causapia de Mir i Senan, 1849 G-175 Doc. 151
Aprovació de censal de la parròquia d’Ermedàs , 1849 G-175 Doc. 152
Aprovació de censal del rector de Pontós, 1849 G-175 Doc. 153
Aprovació de censal dels aniversaris de Calonge, 1850 G-175 Doc. 154
Aprovació de censal de la parròquia de Santa Pellaia, 1850 G-175 Doc. 155
Aprovació de censal dels aniversaris de Parlavà, 1850 G-175 Doc. 156
Aprovació de censal de la causapia de Lluc Roger, 1850 G-175 Doc. 157
Aprovació de censal de la parròquia de Canet de Verges, 1850 G-175 Doc. 158



Aprovació de censal dels aniversaris de Fornells, 1850 G-175 Doc. 159
Aprovació de censal dels aniversaris de Pineda, 1850 G-175 Doc. 160
Aprovació de censal del benefici de Sant Salvador de Calella, 1851 G-175 Doc. 161
Aprovació de censal de la comunitat de preveres de Figueres, 1851 G-175 Doc. 162
Aprovació de censal del rector de Vilafant, 1851 G-175 Doc. 163
Aprovació de censal del benefici de Sant Bonaventura, de Cassà de la Selva, 1851 G-175 Doc. 164
Aprovació de censal dels aniversaris de Calella, 1852 G-175 Doc. 165
Aprovació de censal de la comunitat de preveres de Llers, 1852 G-175 Doc. 166
Aprovació de censal de la causapia de Ponsatí, 1852 G-175 Doc. 167
Aprovació de censal de la causapia de Palet, 1852; 1854, G-176, f 122v G-175 Doc. 168
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Bonaventura Rovira, de Lladó, 1849 G-175 Doc. 169
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Llorenç Garganta, de Blanes, 1851 G-175 Doc. 170
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Josep Ribot, de Foixà, 1851 G-175 Doc. 171
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor d’Antoni Carreras, de Regencós, 1852 G-175 Doc. 172
Dispensa d’irregularitat per al clergue Joan Moret, de Viladesens, 1850 G-175 Doc. 173
Dispensa d’irregularitat per al clergue Josep Moret, de Santa Pau, 1851 G-175 Doc. 174
Elecció d’abadessa de les caputxines de Girona, Ana Maria Vidal, 1849; renuncia, 1851, G-175, f 267. G-175 Doc. 175
Elecció d’abadessa de les caputxines de Girona, Cecília Gener, 1851 G-175 Doc. 176
Elecció de priora de les Beates de Girona, a favor de Gertrudis Lladó, 1849 G-175 Doc. 177
Elecció de priora de les Beates de Girona, a favor de Gertrudis Lladó, 1852 G-175 Doc. 178
Exhorts i certificats d’adjudicació per deixar a lliure disposició dels patrons certs beneficis de sang G-175 Doc. 179
Indulgència a favor de Confraria de la Passió i Mort de Sant Feliu de Girona, 1848 G-175 Doc. 180
Llicència de trasllat de cadàver de Salvador Roca a Llambilles, 1848 G-175 Doc. 181
Llicència de beneïr campana a Vila-romà, 1848 G-175 Doc. 182
Llicència de beneïr campana a Madremanya, 1848 G-175 Doc. 183
Llicència de beneïr campana a Monells, 1848 G-175 Doc. 184
Llicència de beneir campana a Meserac, 1850 G-175 Doc. 185
Llicència de beneïr l’oratori de les Escolàpies d’Arenys de Mar, 1850 G-175 Doc. 186
Llicència de beneir capella de Joan Teixidor, de Fornells, 1850 G-175 Doc. 187
Llicència a eclesiàstic de portar peluca, a favor de Fortunat Feu, organista de Sant Pol de Mar, 1851 G-175 Doc. 188
Nomenament de Cleto García Blanco, vicari general, 1848 G-175 Doc. 189
El bisbe confirma els oficials de la cúria, 1848 G-175 Doc. 190
Nomenament de Gregorio de Navas, segretari de cambra, 1848 G-175 Doc. 191
Nomenament de Narcís Soler i Forns, escrivà de la cúria, 1849 G-175 Doc. 192
Nomenament de Narcís Ribas, escrivà de la cúria, 1851 G-175 Doc. 193
Nomenament de Martín Matute, vicari general, 1852 G-175 Doc. 194
Nomenament de Ildefons de Urízar, vicari general, 1852 G-175 Doc. 195
Indult d’oratori privat a favor de Romuald Pou, de Navata, 1848 G-175 Doc. 196
Indult d’oratori privat a favor de Josep Vidal, de Llagostera, 1848 G-175 Doc. 197



Indult d’oratori privat a favor de la família Gifre de Garriguella, 1848 G-175 Doc. 198
Indult d’oratori privat a favor de Maria Gràcia de Caramany, de Girona, 1848 G-175 Doc. 199
Indult d’oratori privat a favor de Jaume Codolar, de Llagostera, 1848 G-175 Doc. 200
Indult d’oratori privat a favor de Rita Moy, de Girona, 1849 G-175 Doc. 201
Indult d’oratori privat a favor de Maria Rigau, de Sant Feliu de Guíxols, 1849 G-175 Doc. 202
Indult d’oratori privat a favor de Maria Sayol, de Banyoles, 1849 G-175 Doc. 203
Indult d’oratori privat a favor de Josep Noguera, Santa Seclina, 1849 G-175 Doc. 204
Indult d’oratori privat a favor de Marian Hernández, de Girona, 1849 G-175 Doc. 205
Indult d’oratori privat a favor de Maria Geli, de Sant Feliu de Guíxols, 1850 G-175 Doc. 206
Indult d’oratori privat a favor de Xavier Palahí, benefi. de la Seu, 1850 G-175 Doc. 207
Indult d’oratori privat a favor de Joaquim de Carles i de Mendoza, 1850 G-175 Doc. 208
Indult d’oratori privat a favor de Ramon Simon, de Santa Coloma de Farners, 1850 G-175 Doc. 209
Indult d’oratori privat a favor d’Ildefons Palau, de Figueres, 1850 G-175 Doc. 210
Indult d’oratori privat a favor d’Esteve Plana, de Sant Privat, 1851 G-175 Doc. 211
Indult d’oratori privat a favor de Josep Vergés, de la Cellera, 1852 G-175 Doc. 212
Aprovació de partides de Celrà, 1848 G-175 Doc. 213
Aprovació de partida de Tossa, 1848 G-175 Doc. 214
Aprovació de partides de Serinyà, 1849 G-175 Doc. 215
Aprovació de partides de Biert, 1848 G-175 Doc. 216
Aprovació de partides de Palafolls, 1849 G-175 Doc. 217
Aprovació de partides de la Casa de Caritat de Girona, 1849 G-175 Doc. 218
Aprovació de partides de Vilarig, 1850 G-175 Doc. 219
Aprovació de partides de l’Hospital de Girona, 1851 G-175 Doc. 220
Aprovació de partides de Blanes, 1851 G-175 Doc. 221
Aprovació de partides de Tordera, 1851 G-175 Doc. 222
Aprovació de partides de Canet de Mar, 1852 G-175 Doc. 223
Reducció de misses a Terradelles, 1848 G-175 Doc. 224
Reducció de misses a Pineda, 1848 G-175 Doc. 225
Reduccions de misses a Monells, la Selva de Mar, les Encies, 1850 G-175 Doc. 226
Llicència per venerar relíquies a Narcís Sauch, prevere, de Sant Pere, Sant Pau, Sant Sebastià, 1848 G-175 Doc. 227
Llicència per venerar relíquies a Marçal Miret, de Girona, del Pessebre i altres, 1848 G-175 Doc. 228
Llicència per venerar relíquies a Narcís Figueras, de Girona, de la Veracreu, Columna i altres, 1848 G-175 Doc. 229
Llicència per venerar relíquies a Dolors Figueras i Oliveras, de Girona, de l’Espina i Columna, 1848 G-175 Doc. 230
Llicència per venerar relíquies a Canet de Verges, del Pessebre, Sepulcre i altres, 1848 G-175 Doc. 231
Llicència per venerar relíquies a Martorell, de Sant Marc, Cosme i Damià i altres, 1848 G-175 Doc. 232
Llicència per venerar relíquies a Calonge, de la Veracreu, 1848 G-175 Doc. 233
Llicència per venerar relíquies a la confraria de Loreto de Girona, de la Columna de l’assotament, 1848 G-175 Doc. 234
Llicència per venerar relíquies a Ramon Boadella, prevere de Girona, del Vel de la Verge, capa de Sant Josep, 1848 G-175 Doc. 235
Llicència per venerar relíquies a Pere Noguer, de Segueró, del cos de Sant Teòfil, 1848 G-175 Doc. 236



Llicència per venerar relíquies a Sils, de la Mare de Déu, Sant Pere i altres, 1848 G-175 Doc. 237
Llicència per venerar relíquies a Sant Julià de Ramis, de Sant Cosme i Damià, 1848 G-175 Doc. 238
Llicència per venerar relíquies a Calella, de Sant Roc, 1848 G-175 Doc. 239
Llicència per venerar relíquies a Narcís Figueras, de Girona, de la Veracreu, 1848 G-175 Doc. 240
Llicència per venerar relíquies a Margarida Santamaria, de Girona, de la Veracreu, capa de Sant Josep i altres, 1848 G-175 Doc. 241
Llicència per venerar relíquies a Rita Moy, de Girona, de la Veracreu, sepulcre de Maria i altres, 1848 G-175 Doc. 242
Llicència per venerar relíquies a Antoni Santamaria, de Girona, de Sant Francesc d’Assís, 1848 G-175 Doc. 243
Llicència per venerar relíquies del vel de la Verge i altres, a beneficiari no indicat, 1849 G-175 Doc. 244
Llicència per venerar relíquies a Riudarenes, de Sant Martí, 1849 G-175 Doc. 245
Llicència per venerar relíquies a Begudà, de la Veracreu, 1849 G-175 Doc. 246
Llicència per venerar relíquies de Santa Caterina, sense indicació de beneficiari, 1849 G-175 Doc. 247
Llicència per venerar relíquies a Fernanda Truco, monja paúla, de Sant Vicenç de Paúl, 1849 G-175 Doc. 248
Llicència per venerar relíquies a Antonio Cantalupi, de Girona, de la Columna de l’assotament i altres, 1850 G-175 Doc. 249
Llicència per venerar relíquies a Joaquim Quintana, de Girona, de la Taula del darrer Sopar i altres, 1850 G-175 Doc. 250
Llicència per venerar relíquies a Pere Pou, rector de les Planes, de Sant Pere i Pau, 1850 G-175 Doc. 251
Llicència per venerar relíquies a Martí Tarafa, prevere, de la Columna de l’assotament, 1850 G-175 Doc. 252
Llicència per venerar relíquies a Centenys, de Sant Iscle i Victòria, procedents de Breda, 1850 G-175 Doc. 253
Llicència per venerar relíquies a Orfes, de la Veracreu, 1850 G-175 Doc. 254
Llicència per venerar relíquies a Cornellà, de Santa Llúcia, 1850 G-175 Doc. 255
Llicència per venerar relíquies a Gaspar Bacó, d’un Clau de Crist, 1850 G-175 Doc. 256
Llicència per venerar relíquies a Maria Rigau, de Sant Feliu de Guíxols, d’un Clau de Crist, 1850 G-175 Doc. 257
Llicència per venerar relíquies a Cleto García Blanco, prevere, d’un Clau de Crist, 1850; 1851, G-175, f 336 G-175 Doc. 258
Llicència per venerar relíquies a Josep Buscarons, de Girona, del Títol de la Creu, pedra de la Unció i altres, 1851 G-175 Doc. 259
Llicència per venerar relíquies al monestir de Banyoles, de Sant Roc, 1851 G-175 Doc. 260
Llicència per venerar relíquies a Sant Pere Pescador, de la Veracreu, 1851 G-175 Doc. 261
Llicència per venerar relíquies a Falgons, de la Veracreu, 1851 G-175 Doc. 262
Llicència per venerar relíquies a la Pera, del Sepulcre de la Verge, capa de Sant Josep i altres, 1852 G-175 Doc. 263
Llicència per venerar relíquies a Ramon Clavell, prevere, de Santa Clara, 1852 G-175 Doc. 264
Llicència per venerar relíquies a Sant Pere Cercada, de la Veracreu, 1852 G-175 Doc. 265
Llicència per venerar relíquies a Rosa Sala i Soler, de Santa Rosa de Lima, 1852 G-175 Doc. 266
Llicència per venerar relíquies a Madremanya, de Santa Llúcia, 1852 G-175 Doc. 267
Llicència per venerar relíquies a Vilafreser, de Sant Sadurní, 1852 G-175 Doc. 268
Llicència per venerar relíquies a Espolla, del Vel de la Verge Maria, 1852 G-175 Doc. 269
Aprovació de conveni entre Manuel de Riquer i Carles Levenya, de Fonteta, sobre prestació de cens, 1848 G-175 Doc. 270
Aprovació de conveni entre Josep M. Odena, de Barcelona, i el rector de la Cellera, 1848 G-175 Doc. 271
Aprovació d’establiment fet pel domer de Figueres, 1849 G-175 Doc. 272
Concòrdia entre el rector de Pineda i Domènec Gibert, sobre el culte a la capella de Santa Susanna de Pineda, 1849 G-175 Doc. 273
Aprovació d’admissió de Josep Goday, Joan Buch i Manuel Reverter a la comunitat de preveres de Canet de Mar, 1849 G-175 Doc. 274
Aprovació d’admissió de Vicenç Fàbrega a la comunitat de preveres de Canet de Mar, 1850 G-175 Doc. 275



Aprovació dels estatuts de la Germandat de Sant Francesc de Paula de Girona, 1850 G-175 Doc. 276
Celebració de missa fundada a Blanes, 1850 G-175 Doc. 277
Concessió a l’ajuntament de la Pinya, de bastir escola al cementiri, 1850 G-175 Doc. 278
Lluició de censal en solar prop de Sant Pere de Galligants, 1850 G-175 Doc. 279
Autorització a Fonteta, parròquia de la Bisbal, de tenir llibres parroquials, 1851 G-175 Doc. 280
Autorització de rebaixar un 20% les pensions d’un censal de la comunitat de preveres d’Hostalric, 1851 G-175 Doc. 281
Conveni entre el rector d’Anglès i Agustí Bellvespre, sobre satisfacció de pensions de censals, 1851 G-175 Doc. 282
Establiment d’hort de la parròquia d’Espinavessa, 1851 G-175 Doc. 283
Establiment de terra del benefici organista de Verges, 1851 G-175 Doc. 284
Establiment de terra de Solius que havia estat del Sagristà Major de la Seu, 1851 G-175 Doc. 285
Autorització per destinar certs censals a la reconstrucció del campanar de Castellar de la Selva, 1851 G-175 Doc. 286
Admissió de Josep Moré a la comunitat de preveres de Calella, 1851 G-175 Doc. 287
Establiment de terra de l’obra de Pals, 1851 G-175 Doc. 288
Llicència d’invertir cert censal en la reparació de la casa rectoral del Pont Major, 1852 G-175 Doc. 289
Advertiment del nunci, de no donar massa fàcilment testimonials per dispenses matrimonials que es demanen a la Sant Seu, 1852 G-175 Doc. 290
Prec del col.legi de notaris de Girona, de dipositar les quanti-tats procedents de censals lluïts, 1852 G-175 Doc. 291
Documents referents al matrimoni de Francesc de Paula Torres i Magdalena Machado, de la jurisdicció castrense, 1852 G-175 Doc. 292
Denegació de gràcia de pensions de censal degudes per Joan Bonmatí, de Constantins, a la comunitat de preveres de Sant Lluc de Girona, 1852 G-175 Doc. 293
Llicència de tenir banc a l’església a favor de Josep Pujol i Sebastià Albert, d’Ordis, 1854 G-176 Doc. 1
Economat i comptes del benefici de Sant Marçal d’Amer, 1853 G-176 Doc. 2
Economat i comptes del benefici de Sant Segimon d’Olot, 1853 G-176 Doc. 3
Economat i comptes del benefici de Sant Josep d’Olot, 1853 G-176 Doc. 4
Economat i comptes del benefici de la Mare de Déu antiga de Palafrugell, 1853 G-176 Doc. 5
Economat i comptes del benefici de Sant Miquel de Palafrugell, 1853 G-176 Doc. 6
Economat i comptes del benefici de Sant Jaume de les Preses, 1853 G-176 Doc. 7
Economat i comptes del benefici de Sant Josep de Ridaura, 1853 G-176 Doc. 8
Economat i comptes del benefici de santa Anastàsia de la Seu, 1853 G-176 Doc. 9
Economat i comptes del benefici de Nostra Senyora del Palau Episcopal, 1853 G-176 Doc. 10
Economat i comptes del benefici de Sant Sebastià de la Cellera, 1853 G-176 Doc. 11
Economat i comptes del benefici de Sant Antoni de Navata, 1853 G-176 Doc. 12
Economat i comptes del benefici del Roser de Palafrugell, 1853 G-176 Doc. 13
Economat i comptes del benefici sotsdiaconil de la Seu, 1853 G-176 Doc. 14
Economat i comptes del benefici de Sant Josep de Sant Feliu de Girona, 1853 G-176 Doc. 15
Economat i comptes del benefici de Santa Anna tercer de la Seu, 1853 G-176 Doc. 16
Economat i comptes del benefici de Sant Pere, de la Seu, 1854 G-176 Doc. 17
Economat i comptes del benefici de Sant Pere, d’Ordis, 1854 G-176 Doc. 18
Economat i comptes del benefici de Santa Maria de Palafrugell, 1854 G-176 Doc. 19
Economat i comptes del benefici de Sant Miquel de Palafrugell, 1854 G-176 Doc. 20
Economat i comptes del benefici de Santa Maria de Roses, 1854 G-176 Doc. 21



Economat i comptes del benefici de Santa Maria, de Sant Andreu de Terri, 1854 G-176 Doc. 22
Economat i comptes del benefici del Roser d’Adri, 1854 G-176 Doc. 23
Economat i comptes del benefici de Sant Francesc d’Assís, d’Olot, 1854 G-176 Doc. 24
Economat i comptes del benefici de Sant Ponç de Juïgues, 1854 G-176 Doc. 25
Economat i comptes del benefici de Sant Bartomeu de Vilavenut, 1854 G-176 Doc. 26
Economat i comptes del benefici de Sant Vicenç, de Santa Cristina d’Aro, 1855 G-176 Doc. 27
Economat i comptes del benefici de Sant Miquel, de la Seu, 1855 G-176 Doc. 28
Economat i comptes del benefici de la Mare de Déu antiga, de Serinyà, 1855 G-176 Doc. 29
Economat i comptes del benefici de Sant Andreu i Mateu, d’Olot, 1855 G-176 Doc. 30
Economat i comptes del benefici de Santa Maria de Palafrugell, 1855 G-176 Doc. 31
Economat i comptes del benefici de Sant Miquel, de Palafrugell, 1855 G-176 Doc. 32
Economat i comptes del benefici de Sant Pere, de Medinyà, 1855 G-176 Doc. 33
Economat i comptes del benefici de Sant Antoni del Mercadal, 1855 G-176 Doc. 34
Economat i comptes del benefici de Santa Maria i Sant Miquel d’Olot, 1855 G-176 Doc. 35
Economat i comptes del benefici de Sant Antoni, de Sant Feliu de Guíxols, 1856 G-176 Doc. 36
Economat i comptes del diaconil de Corçà, 1856 G-176 Doc. 37
Expedient de nomenar suplent per al benefici de Sant Jeroni de les Preses, per malaltia de l’obtentor, 1854 G-176 Doc. 38
Adjudicació del benefici de Sant Pere de la Seu, 1854 G-176 Doc. 39
Adjudicació del benefici de Sant Domènec de la Seu, unit a la càtedra de retòrica del seminari, 1855 G-176 Doc. 40
Certificació de les càrregues del beneficiat organista de Tordera, 1855 G-176 Doc. 41
Certificació de la institució del benefici de Sant Quirze de Viladamat, 1856 G-176 Doc. 42
Aprovació de censal de la marmessoria de Ramon Camprubí, prevere de les Preses, 1853 G-176 Doc. 43
Aprovació de censal dels aniversaris de Pineda, 1853; 1854, G-176, f 119 G-176 Doc. 44
Aprovació de censal de l’obra de Lloret, 1853 G-176 Doc. 45
Aprovació de censal de la parròquia de Pineda, 1854 G-176 Doc. 46
Aprovació de censal del benefici de Santa Maria de Sant-romans, de Besalú, 1854 G-176 Doc. 47
Aprovació de censal del rector de Reminyó, 1854 G-176 Doc. 48
Aprovació de censal del rector de Sant Cebrià de Vallalta, 1854 G-176 Doc. 49
Aprovació de censal de la parròquia de Ridaura, 1854 G-176 Doc. 50
Aprovació de censal de la parròquia de Sant Esteve de Bas, 1854 G-176 Doc. 51
Aprovació de cens de Cruïlles, 1854 G-176 Doc. 52
Aprovació de censal del capellà major de Banyoles, 1854 G-176 Doc. 53
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Jaume Cordomí, de Begur, 1853 G-176 Doc. 54
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Pere Testart, sagristà de Garriguella, 1853 G-176 Doc. 55
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Mateu Bassols, domer d’Anglès, 1856 G-176 Doc. 56
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Pere Testart, sagristà de Garriguella, 1856 G-176 Doc. 57
Dispensa d’irregularitat per al clergue Francesc Prats, de Llagostera, 1855 G-176 Doc. 58
Dispensa de recitar l’ofici diví a favor de Joan Ballester, domer de Sant Martí Vell, 1853 G-176 Doc. 59
Elecció d’abadessa de les caputxines de Girona, Dolors Campasol, 1854 G-176 Doc. 60



Elecció de priora de les Beates de Girona, a favor de Gertrudis Lladó, 1855 G-176 Doc. 61
Exhorts i certificats d’adjudicació per deixar a lliure disposició dels patrons certs beneficis de sang G-176 Doc. 62
Certificació sobre la normativa de fundar beneficis, 1856 G-176 Doc. 63
Llicència d’invertir cert censal en la construcció d’altar major a Vila-robau, 1853 G-176 Doc. 64
Llicència d’invertir almoines del Roser en la construcció d’un altar de Guèmol, 1853 G-176 Doc. 65
Llicència d’invertir almoines del ciri de Sant Jaume a la construcció d’una capella a Sant Martí Vell, 1853 G-176 Doc. 66
Llicència a la comunitat de preveres d’Olot, de rebaixar una tercera part de les pensions de censal degudes per Antoni Masmitjà, d’Olot, 1853 G-176 Doc. 67
Llicència a l’administrador del benefici del Nom de Jesús d’Olot, de concordar rebaixa de pensions que fa Ana Boix, 1853 G-176 Doc. 68
Llicència de construir altar dels sants Quirze i Julita a Calella, 1854 G-176 Doc. 69
Llicència al rector de Sant Esteve de Bas, de firmar lluïció de censal, 1855 G-176 Doc. 70
Llicència de celebrar missa de la Mare de Déu, a Ramon Busquets, benef. de Torroella de Montgrí, 1855 G-176 Doc. 71
Llicència a l’obtentor del benefici del Roser de Tossa, de fer celebrar onsevulla les misses del mateix, 1856 G-176 Doc. 72
Llicència a eclesiàstic de portar peluca, a favor de Vicenç Torres, canonge de la Seu, 1853 G-176 Doc. 73
Llicència a eclesiàstic de portar peluca, a favor de Joan Ramon Boadella, 1855 G-176 Doc. 74
Nomenament de Jacint Vilar, administrador del benefici de Sant Josep de Sant Feliu de Girona, 1853 G-176 Doc. 75
Nomenament de Jordi Fiber, porter del tribunal eclesiàstic, 1854 G-176 Doc. 76
Nomenament de Josep Gaubert, síndic de les caputxines de Girona, 1854 G-176 Doc. 77
Nomenament d’agutzil amb dimissió de l’agent fiscal Antoni Figueras, 1854 G-176 Doc. 78
Nomenament de mestrescola de la Seu, a favor de Ildefonso de Urízar, 1856 G-176 Doc. 79
Indult d’oratori privat a favor de Josep Ribas, de Sant Sadurní, 1854 G-176 Doc. 80
Indult d’oratori privat a favor de Pere Bruguera, de Cruïlles, 1855 G-176 Doc. 81
Reducció d’aniversaris de la Selva de Mar, 1853 G-176 Doc. 82
Reducció d’aniversaris de la Selva de Mar, 1853 G-176 Doc. 83
Reducció de misses a Arbúcies, 1853 G-176 Doc. 84
Reducció de misses de Sant Medir, 1853 G-176 Doc. 85
Reducció de pius llegat de Sant Sebastià de la Cellera, 1853 G-176 Doc. 86
Reducció de misses del benefici dels Arcs, de la parroquial de Santa Pau, 1854 G-176 Doc. 87
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Exploració de voluntat de Dolors Cambó i de Traver, novícia del Cor de Maria d’Olot, 1872 G-178 Doc. 89
Exploració de voluntat de Margarida Manent i Dolors Martínez, novícies de l’Ensenyança de Calella, 1872 G-178 Doc. 90
Exploració de voluntat d’Antonia Roca del Socorro, novícia de les carmelites de la Caritat de Begur, 1873 G-178 Doc. 91
Exploració de voluntat de Rafela Torrescasana, novícia de l’Ensenyança de Calella, 1873 G-178 Doc. 92
Exploració de voluntat de Teresa Mas i Vilagran, novícia del Cor de Maria de Girona, 1873 G-178 Doc. 93
Exploració de voluntat de Miquela Soldevila, novícia de les Carmelites de la Caritat d’Arbúcies, 1873 G-178 Doc. 94
Exploració de voluntat de Maria Carreras i Maré (sor Esperança de Sant Josep), novícia de la Providència de Banyoles, 1873 G-178 Doc. 95
Exploració de voluntat de Dolors Montsalvatje i Fossas (sor Encarnació del Santíssim), novícia de la Providència de Banyoles, 1873 G-178 Doc. 96
Exploració de voluntat d’Antònia Cros i Solà, novícia del Cor de Maria de Girona, 1873 G-178 Doc. 97
Exploració de voluntat de Carolina Amich i Callicó, novícia del Cor de Maria de Girona, 1873 G-178 Doc. 98
Exploració de voluntat de Carme Gratacós i Loreto Comas, novícies del Cor de Maria de Girona, 1873 G-178 Doc. 99
Exploració de voluntat de Caterina Vila i Azols, novícia del Cor de Maria de Girona, 1873 G-178 Doc. 100
Exploració de voluntat de Magdalena Vigo, Consol Coronas i Mercè Garriga, novícies de l’Ensenyança de Calella, 1873 G-178 Doc. 101
Exploració de voluntat d’Assumpció Navarro i Masoliver, novícia del Cor de Maria de Girona, 1873 G-178 Doc. 102
Exploració de voluntat de Caterina Matas i Vila, novícia del Cor de Maria de Girona, 1873 G-178 Doc. 103
Exploració de voluntat de Mariana Prim i Quintana, novícia de Sant Daniel, 1873 G-178 Doc. 104
Exploració de voluntat de Lluïsa Mitjà i Cortada, novícia de les beates de Girona, 1873 G-178 Doc. 105
Exploració de voluntat de Francesca Massó i Saló, novícia deles beates de Girona, 1873 G-178 Doc. 106
Exploració de voluntat de Maria Bosch i Soliva, novícia del Cor de Maria de Girona, 1873 G-178 Doc. 107
Llicència de retirar restes del cementiri de Santa Coloma de Farners, a fi de fer-hi panteó pel marquès del Castell de Torrent, 1854 G-178 Doc. 108
Llicència de construïr nínxol al cementiri de Sant Miquel de Cladells a favor de Francesc Riera i Pous, 1864 G-178 Doc. 109
Llicència de construir nínxol al cementiri de Montagut a favor de Joan Surribas, 1864 G-178 Doc. 110
Llicència d’obrir capella al públic, al Col.legi de Girona, dirigit per Ferran Roig, prevere, 1866 G-178 Doc. 111
Llicència d’establir un hort del benefici del Roser de la Pera a Pere Savalls, 1866 G-178 Doc. 112
Llicència de recolzar una galería del castell de Medinyà a l’església, a favor del marquès de la Torre, 1868 G-178 Doc. 113
Nomenament de governador eclesiàstic a Lluís G. Carles, durant l’absència del bisbe a Roma en ocasió del concili ecumènic, 1869 G-178 Doc. 114
Nomenament de tutor per a Francesca Vidal i Vaquer (sor Agnès), claressa de Castelló, en afer d’herència, 1866 G-178 Doc. 115



Indult d’oratori privat a favor de Maria Àngela Gruart, de Sant Esteve de Bas, 1966 G-178 Doc. 116
Indult d’oratori privat a favor de Maria Dolors Febrer i Badia, del Sallent, 1866 G-178 Doc. 117
Indult d’oratori privat a favor de Josep Teixidor, de Girona, 1866 G-178 Doc. 118
Indult d’oratori privat a favor de Josep Gaubert, prevere de Girona, 1867 G-178 Doc. 119
Indult d’oratori privat a favor de Narcís Bataller i Pouplana, de Torroella de Montgrí, 1867 G-178 Doc. 120
Indult d’oratori privat a favor de Rafel Camps i Paula Armet, de Monells, 1867 G-178 Doc. 121
Indult d’oratori privat a favor de Josep Bach i de Perpinyà, de Pruit, veí de Banyoles, 1867 G-178 Doc. 122
Indult d’oratori privat a favor de Pedro Ortiz Bravo, prevere de Girona, 1870 G-178 Doc. 123
Indult d’oratori privat a favor de Josep Casadevall i Nadal, notari de Girona, 1871 G-178 Doc. 124
Indult d’oratori privat a favor de Salvador Castelló i Carreras, d’Arenys de Mar, 1871 G-178 Doc. 125
Indult d’oratori privat a favor de Rafaela Maranges i Vila, de Cabanes, 1872 G-178 Doc. 126
Indult d’oratori privat a favor de Joan Comas, rector de Navata, 1872 G-178 Doc. 127
Indult d’oratori privat a favor de Llorenç Serra i Clarós, de Barcelona, veí d’Arbúcies, 1872 G-178 Doc. 128
Indult d’oratori privat a favor de Josep Adroher, de Sant Martí Vell, 1872 G-178 Doc. 129
Indult d’oratori privat a favor de Manuel Reverter, prevere de Girona, 1873 G-178 Doc. 130
Indult d’oratori privat a favor de Miquel Heras de Puig, de Sant Jordi Desvalls, 1873 G-178 Doc. 131
Indult d’oratori privat a favor de Josep Regàs i Mataró, de Liors, sufragània d’Arbúcies, 1973 G-178 Doc. 132
Indult d’oratori privat a favor d’Anna Callís i Llorenç Planaferrana, de Sant Miquel de Campmajor, 1873 G-178 Doc. 133
Indult d’oratori privat a favor de Josep Grau i Grau, prevere de Calella, 1873 G-178 Doc. 134
Indult d’oratori privat a favor de Francesc Bosch, prevere d’Arenys de Mar, 1873 G-178 Doc. 135
Llicència per venerar relíquies a Fontcoberta, de Sant Feliu, 1864 G-178 Doc. 136
Llicència per venerar relíquies a Sant Feliu de Girona, del peu de Sant Narcís, 1865 G-178 Doc. 137
Llicència per venerar relíquies a Santa Coloma de Farners, de Santa Coloma, 1866 G-178 Doc. 138
Llicència per venerar relíquies a Domènec Domingo, de Girona, de Sant Domènec i Sant Vicenç Ferrer, 1866; altres, f 148 G-178 Doc. 139
Llicència per venerar relíquies a Sor Clemència Martorell, religiosa de Calella, de la capa de Sant Josep, Sant Climent i altres, 1866 G-178 Doc. 140
Llicència per venerar relíquies a Saus, de la Veracreu, 1866 G-178 Doc. 141
Llicència per venerar relíquies a Teresa Vidal, de Figueres, de la casa de Santa Anna, 1867 G-178 Doc. 142
Llicència per venerar relíquies a Antoni Guitart, prevere, de la Veracreu, 1867 G-178 Doc. 143
Llicència per venerar relíquies a Lluïsa (blanc), religiosa de Cadins, de Sant Lluís Gonçaga, 1867 G-178 Doc. 144
Llicència per venerar relíquies a Sant Climent Sasebes, de la Casa de Sta. Anna i Sant Sebastià, 1867 G-178 Doc. 145
Llicència per venerar relíquies a Socors Sivilla, de Calella, de Santa Caterina, 1867 G-178 Doc. 146
Llicència per venerar relíquies a Espolla, de Sant Pere Màrtir, 1868 G-178 Doc. 147
Llicència per venerar relíquies a Ildefonso de Urízar, canonge, de la Veracreu, 1868 G-178 Doc. 148
Llicència per venerar relíquies a Vilanna, de Sant Mateu, 1871 G-178 Doc. 149
Llicència per venerar relíquies a Llofriu, de la Veracreu, 1872 G-178 Doc. 150
Llicència per venerar relíquies a Castell d’Empordà, de Sant Antoni de Pàdua, 1872 G-178 Doc. 151
Llicència per venerar relíquies a Joan Serrat, de Girona, de Sant Facund i Urbà i altres, amb autèntiques del s. XVIII G-178 Doc. 152
Reglament fet per l’ajuntament de Canet de Mar per nomenar obrers de la parròquia i administradors de la Misericòrdia, 1870 G-178 Doc. 153
Bonaventura de Vinyals, de Flassà, redimeix un cens que fa als aniversaris de Flaçà, 1872 G-178 Doc. 154



Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Miquel Trías i Aumar, rector de Garrigàs, 1874 G-179 Doc. 1
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Narcís Taberner, rector de Vila-robau, 1874 G-179 Doc. 2
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Miquel Pons, d’Arbúcies, 1875 G-179 Doc. 3
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor d’Antoni Rabell, beneficiat de Girona, 1876 G-179 Doc. 4
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Miquel Sastre, rector de Taravaus, 1876 G-179 Doc. 5
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Jaume Homs, benef. de Torroella de Montgrí, 1876 G-179 Doc. 6
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Carles Pi, benef. de Torroella de Montgrí, 1876 G-179 Doc. 7
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor d’Esteve Garriga, rector de Martorell, 1876 G-179 Doc. 8
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Jaume Vidal, beneficiat de la Seu, 1876 G-179 Doc. 9
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Joan Cases i Rovira, exclaustrat de Figueres, 1877 G-179 Doc. 10
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Salvador Dressayre, beneficiat de Figueres, 1877 G-179 Doc. 11
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Ramon Saleta i Noguer, beneficiat de Tordera, 1877 G-179 Doc. 12
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Felicià Noguer i de Rocafiguera, 1877 G-179 Doc. 13
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Llorenç Turonell, caputxí exclaustrat, 1878 G-179 Doc. 14
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor d’Andreu Mallol, beneficiat de Figueres, 1878 G-179 Doc. 15
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Miquel Serra, rector de Romanyà de la Selva, 1878 G-179 Doc. 16
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Josep Corominola, de Sant Privat de Bas, 1878 G-179 Doc. 17
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Narcís Matas i Esteve, exclaustrat de Girona, 1878 G-179 Doc. 18
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Francesc Galí, ecònom de Fontclara, 1879 G-179 Doc. 19
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Josep Gaubert, de Girona, 1879 G-179 Doc. 20
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Josep Casals i Hilari, benef. d’Ullà, 1879 G-179 Doc. 21
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Joaquim Bellsolell, beneficiat de la Seu, 1879 G-179 Doc. 22
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Joan Busquets, rector de Sant Feliu de Boada, 1879 G-179 Doc. 23
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Ramon Nen i Vernis, prevere de Girona, 1879 G-179 Doc. 24
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Joan Planes, beneficiat de la Bisbal, 1879 G-179 Doc. 25
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Narcís Fàbregas, ecònom de Sant Martí Sapresa, 1878 G-179 Doc. 26
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Joan Navarra, rector de Lligordà, 1880 G-179 Doc. 27
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Gregori Tomàs, rector de Sant Salvador de Bianya, 1880 G-179 Doc. 28
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Joan Fornells, beneficiat de Banyoles, 1880 G-179 Doc. 29
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Francesc Prat, rector de Segueró, 1880 G-179 Doc. 30
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Joan Gondahí, benef. d’Anglès, 1880 G-179 Doc. 31
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Jaume Casals, rector de Banyoles, 1882 G-179 Doc. 32
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Miquel Trias, prevere de Lladó, 1882 G-179 Doc. 33
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Quirze Adrobau, exclaustrat, 1882 G-179 Doc. 34
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Joaquim Tusell, de Martorell de la Selva, 1882 G-179 Doc. 35
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Josep Carbonell, de Sant Feliu de Guíxols, 1883 G-179 Doc. 36
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Josep Goday, de Canet de Mar, 1883 G-179 Doc. 37
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Joaquim Ombrabella, de Miànegues, 1883 G-179 Doc. 38
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Roc Testart, rector de Ravós de Terri, 1883 G-179 Doc. 39



Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Gaietà Birba, exclaustrat, 1883 G-179 Doc. 40
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Joaquim Sicart, de Banyoles, 1883 G-179 Doc. 41
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Josep Bas i Morés, d’Arenys de Munt, 1883 G-179 Doc. 42
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Josep Cargol, beneficiat de Palamós, 1884 G-179 Doc. 43
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Miquel Pujol, de les Preses, 1884 G-179 Doc. 44
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Josep Turonell, rector d’Ollers, 1884 G-179 Doc. 45
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Joaquim Garriga, de Banyoles, 1880 G-179 Doc. 46
Lliurament de còpia de fundació del benefici de Sant Bonaventura de Cassà de la Selva, 1881 G-179 Doc. 47
Indulgències per al novenari d’Ànimes de Joanetes, 1874 G-179 Doc. 48
Llicència deconstruir tribuna a l’església de Medinyà, a favor de Narcís de Fonsdeviela, marquès de la Torre i comte de Cervià, 1880; se li imposà la condició de construir 
una sagristia, i se li commutà per obres de millora del temple, f 241 G-179 Doc. 49

Dispensa a menor d’edat per ser padrí de baptisme a favor de Josep Laverny, de la Catedral, 1879 G-179 Doc. 50
Dispensa a menor d’edat per ser padrí de baptisme a favor de Conxa Rigau i de Pastors, 1882 G-179 Doc. 51
Dispensa a menor d’edat per ser padrí de baptisme a favor d’Àngela Faya, 1882 G-179 Doc. 52
Dispensa a menor d’edat per ser padrí de baptisme a favor de Joan Estrada, 1882 G-179 Doc. 53
Dispensa a menor d’edat per ser padrí de baptisme a favor de Josefina Nadal i Companyó, 1883 G-179 Doc. 54
Llicència a eclesiàstic de portar peluca, a favor de Silvestre Frigola, rector de Vilademuls, 1874 G-179 Doc. 55
Llicència a eclesiàstic de portar peluca, a favor de Ramon Bech i Carbó, missionista, 1880 G-179 Doc. 56
Llicència a eclesiàstic de portar peluca, a favor d’Eusebi Díaz, benef. de la Seu, 1880 G-179 Doc. 57
Llicència a eclesiàstic de portar peluca, a favor de Pau Ruscalleda, benef. de Tordera, 1882 G-179 Doc. 58
Indult d’oratori privat a favor d’Andreu d’Albert i Carrasco, de Terrades, 1874 G-179 Doc. 59
Indult d’oratori privat a favor de Maria Roig, de Girona, per al seu col.legi de nenes pobres dedicades a la vetlla de les Quaranta Hores, 1874 G-179 Doc. 60
Indult d’oratori privat a favor de Julià Martí, canonge de la Seu, 1874 G-179 Doc. 61
Indult d’oratori privat a favor de Joan Roig i Llorella, d’Ordis, 1874 G-179 Doc. 62
Indult d’oratori privat a favor de Josep Felip i Moy, i Sabina Sayol i Ginesta, 1874 G-179 Doc. 63
Indult d’oratori privat a favor de Ramon Castanys, de Santa Margarida de Bianya, 1875 G-179 Doc. 64
Indult d’oratori privat a favor de Fèlix Parella, exclaustrat d’Olot, 1875 G-179 Doc. 65
Indult d’oratori privat a favor de Lluís Montiel, de Girona, 1875 G-179 Doc. 66
Indult d’oratori privat a favor de Bonaventura de Ciurana, de Sant Miquel de Campmajor, 1875 G-179 Doc. 67
Indult d’oratori privat a favor de Salvador Frigola i Sagrera, de Palafrugell, 1875 G-179 Doc. 68
Indult d’oratori privat a favor de Carmelo Alvarez i Gustau Giler prevere, directors del col.legi de Figueres, 1875 G-179 Doc. 69
Indult d’oratori privat a favor de Josep Català i Fàbrega, de Rupià, 1875 G-179 Doc. 70
Indult d’oratori privat a favor d’Andreu d’Albert i Terrades, de Girona, 1876 G-179 Doc. 71
Indult d’oratori privat a favor de Joaquim Pous i Frigola, d’Arbúcies, 1876 G-179 Doc. 72
Indult d’oratori privat a favor de Joan Mª d’Oliveras, marquès de la Quadra, 1876 G-179 Doc. 73
Indult d’oratori privat a favor d’Ana Moner, de les Olives, 1876 G-179 Doc. 74
Indult d’oratori privat a favor de Salvador Quintana, canonge, 1876 G-179 Doc. 75
Indult d’oratori privat a favor de Pere Bajona i Arnat, de Sant Esteve de Bas, 1877 G-179 Doc. 76
Indult d’oratori privat a favor de Josep Xuriera, de Montagut, 1877 G-179 Doc. 77



Indult d’oratori privat a favor de Tomàs Pujol i Guàrdia, de Sadernes, 1877 G-179 Doc. 78
Indult d’oratori privat a favor d’Antoni Pou, de Sant Miquel de Fluvià, 1877 G-179 Doc. 79
Indult d’oratori privat a favor de Narcís Ferrer i Codolar, de Llagostera, 1877 G-179 Doc. 80
Indult d’oratori privat a favor de Joaquim Artiga i Ana Burch, de Girona (Catedral), 1877 G-179 Doc. 81
Indult d’oratori privat a favor de Gerard Martín, prevere de Girona, 1877 G-179 Doc. 82
Indult d’oratori privat a favor de Francesc Iglesias, d’Olot, 1878 G-179 Doc. 83
Indult d’oratori privat a favor de Narcís Falcó i Xifreu, prevere, 1879 G-179 Doc. 84
Indult d’oratori privat a favor de Concepció Clapés, i Maria Coll i Vehí i Clapés, de la Bisbal, 1879 G-179 Doc. 85
Indult d’oratori privat a favor d’Àngel Anchisi, d’Arenys de Mar, 1879 G-179 Doc. 86
Indult d’oratori privat a favor d’Antoni Iglesias i Carreras, de Barcelona, a Sant Cristòfol les Fonts, 1879 G-179 Doc. 87
Indult d’oratori privat a favor de Joan Misser i Hortas, de Barcelona, a Canet de Mar, 1879 G-179 Doc. 88
Indult d’oratori privat a favor de Domènec Vendrell i Vivó, de Calella, 1879 G-179 Doc. 89
Indult d’oratori privat a favor de Domènec Busquets i Casacuberta, d’Arenys de Mar, 1880 G-179 Doc. 90
Indult d’oratori privat a favor de Josep Maria Vidal i Albó, de Llagostera, 1880 G-179 Doc. 91
Indult d’oratori privat a favor de Josep de Solà Morales, d’Olot, 1880 G-179 Doc. 92
Indult d’oratori privat a favor de Josep Sagalés, degà de la Seu, 1880 G-179 Doc. 93
Indult d’oratori privat a favor d’Eduard Casanova i Maria Vallès, de Sant Esteve de Bas, 1880 G-179 Doc. 94
Indult d’oratori privat a favor de Francesc Batlle i Rosa Ribas, de Girona (C/Auriga), 1881; 1883, G-179, f 372. G-179 Doc. 95
Indult d’oratori privat a favor de Joaquim Boschmonar i Guardiola, de Banyoles, 1881 G-179 Doc. 96
Indult d’oratori privat a favor de Luis Pardo y Delgado, canonge de la Seu, 1881 G-179 Doc. 97
Indult d’oratori privat a favor de Josep Sabater i Buscastell, de Martorell, 1881 G-179 Doc. 98
Indult d’oratori privat a favor de Marian Gifre i Vidal, d’Estanyol, 1881 G-179 Doc. 99
Indult d’oratori privat a favor de Miquel Hostench i Antiga, d’Olot, 1881 G-179 Doc. 100
Indult d’oratori privat a favor de Llorenç Serra i Clarós, d’Arbúcies, 1881 G-179 Doc. 101
Indult d’oratori privat a favor de Joan Faixat i Martí, de Viladesens, 1881 G-179 Doc. 102
Indult d’oratori privat a favor de Manuela Rosés i Roig, de Girona, 1881 G-179 Doc. 103
Indult d’oratori privat a favor de Francesca i Rosa Olmo de Martínez, de Girona, 1882 G-179 Doc. 104
Indult d’oratori privat a favor de Narcís Matas i Esteve, exclaustrat de Girona, 1882 G-179 Doc. 105

Indult d’oratori privat a favor de Rafaela Maranges i Vilar i Concepció de Conill i Maranges, per extendre a Figueres el privilegi que tenen per Cabanes, 1882 G-179 Doc. 106

Indult d’oratori privat a favor de Ferran Oliveda, de Camprodon, 1882 G-179 Doc. 107
Indult d’oratori privat a favor de Miquel Bas i Viladevall, de Sant Jordi Desvalls, 1882 G-179 Doc. 108
Indult d’oratori privat a favor de Josep Bernat i Reig, de Blanes, 1882 G-179 Doc. 109
Indult d’oratori privat a favor de Francesc Font i Masó, de la Pera, 1882 G-179 Doc. 110
Indult d’oratori privat a favor de Ramon Ferragut, prevere de Girona, 1882 G-179 Doc. 111
Indult d’oratori privat a favor de Joan Ruart, de Garrigàs, 1882 G-179 Doc. 112
Indult d’oratori privat a favor de Joaquim Tusell, prevere de Reminyó, 1882 G-179 Doc. 113
Indult d’oratori privat a favor de Josep Galter i Moner, de Celrà, 1883 G-179 Doc. 114
Indult d’oratori privat a favor de Magí Soler i Illa, d’Arenys de Mar, 1883 G-179 Doc. 115



Indult d’oratori privat a favor de Dolors Pont i de Vinyals, de Girona, 1883 G-179 Doc. 116
Indult d’oratori privat a favor de Joan de Genover i de Batlle, de Vilanant, 1883 G-179 Doc. 117
Indult d’oratori privat a favor de Miquel Maria de Borràs, d’Arenys de Munt, 1883 G-179 Doc. 118
Indult d’oratori privat a favor de Joan Buch i Moner, d’Hostalets de Bas, 1883 G-179 Doc. 119
Indult d’oratori privat a favor de Miquel Sibecas i Salleras, de Bàscara, 1883 G-179 Doc. 120
Indult d’oratori privat a favor de Joaquim Riera, prevere de Terrades, 1883 G-179 Doc. 121
Indult d’oratori privat a favor de Josep Ribas i Plana, prevere de Girona, 1884 G-179 Doc. 122
Indult d’oratori privat a favor de Ferran Roig, prevere de Canet de Mar, 1884 G-179 Doc. 123
Indult d’oratori privat a favor de Carles Crehuet, benef. de la Seu, 1884 G-179 Doc. 124
Indult d’oratori privat a favor de Frederic Galter i Moner, de Celrà, 1884 G-179 Doc. 125
Indult d’oratori privat a favor de Miquel Lloberas i Cabot, d’Arenys de Munt, 1884 G-179 Doc. 126
Indult d’oratori privat a favor de Isabel Català i Albosa, d’Arenys de Mar, 1884 G-179 Doc. 127
Indult d’oratori privat a favor de Rafela Miralles, de Lladó, 1884 G-179 Doc. 128
Llicència per venerar relíquies a Santa Margarida de Bianya, de Santa Margarida, 1877 G-179 Doc. 129
Llicència per venerar relíquies a Olot, capella dels Desemparats, de Sant Gerard, 1882 G-179 Doc. 130
Llicència per venerar relíquies a Marian Gifre, d’Estanyol, de Santa Llúcia i Victòria, 1881 G-179 Doc. 131
Llicència per venerar relíquies a Marian Gifre, de Santa Francesca Romana, 1881 G-179 Doc. 132
Llicència per venerar relíquies a Marian Gifre, d’Estanyol, de Sant Lluís Gonçaga i Estanislau de Kostka, 1881 G-179 Doc. 133
Llicència per venerar relíquies a Marian Gifre, de Santa Filomena, 1881 G-179 Doc. 134
Llicència per venerar relíquies a Marian Gifre, de Santa Caterina de Siena, 1881 G-179 Doc. 135
Llicència per venerar relíquies a Marian Gifre, de la Columna de l’Assotament, 1881 G-179 Doc. 136
Llicència per venerar relíquies a Marian Gifre, de Sant Ignasi de Loiola, 1881 G-179 Doc. 137
Llicència per venerar relíquies a Marian Gifre, de Sant Rosa de Lima, 1881 G-179 Doc. 138
Llicència per venerar relíquies a Marian Gifre, de Santa Maria Magdalena i Sant Marta, 1881 G-179 Doc. 139
Llicència per venerar relíquies a Marian Gifre, de l’Altar de fusta de Sant Pere, 1881 G-179 Doc. 140
Llicència per venerar relíquies a Marian Gifre, de Sant Josep de Calassanç, 1881 G-179 Doc. 141
Llicència per venerar relíquies a Marian Gifre, de Sant Joan Baptista, 1881 G-179 Doc. 142
Llicència per venerar relíquies a Marian Gifre, de Sant Francesc d’Assís, 1881 G-179 Doc. 143
Llicència per venerar relíquies a Marian Gifre, de la Veracreu, 1881 G-179 Doc. 144
Llicència per venerar relíquies a Marian Gifre, de Santa Mònica, 1881 G-179 Doc. 145
Llicència per venerar relíquies a Marian Gifre, de Sant Tomàs apòstol, 1881 G-179 Doc. 146
Llicència per venerar relíquies a Marian Gifre, de Santa Anna, 1881 G-179 Doc. 147
Llicència per venerar relíquies a Marian Gifre, de la Veracreu, 1881 G-179 Doc. 148
Llicència per venerar relíquies a Marian Gifre, de Sant Leonard, 1881 G-179 Doc. 149
Llicència per venerar relíquies a Marian Gifre, del Pessebre i capa de Sant Josep, 1881 G-179 Doc. 150
Llicència per venerar relíquies a Marian Gifre, de Sant Andreu i altres apòstols, 1881 G-179 Doc. 151
Llicència per venerar relíquies a Marian Gifre, del Sepulcre de la Verge, capa de Sant Josep i altres, 1881 G-179 Doc. 152
Llicència per venerar relíquies del Pessebre, de la Columna de l’assotament i altres, sense indicació de beneficiari, 1881 G-179 Doc. 153
Provisió de la cura de Sant Mori, de presentació dels marque-sos de Sentmenat, 1876 G-179 Doc. 154



Acte de consagració episcopal de Pere Colomer i Mestres, bisbe de Vic, 1876 G-179 Doc. 155
Acte de consagració de Tomàs Costa i Fornaguera, bisbe de Lleida, 1876 G-179 Doc. 156
Aplicació de fons de confraries de Palol de Revardit a l’adquisició d’un tàlem, 1876 G-179 Doc. 157
Inventari de l’església de Sant Lluc de Girona, cedida a les religioses del Cor de Maria, 1878 G-179 Doc. 158
Reparacions de la rectoria de Vilanant, 1876 G-179 Doc. 159
Memòria de la testamentaría de Juan José Pérez, canonge de la Seu, 1878 G-179 Doc. 160
Gestions per lliurar la imatge de la Verge de la Llet, d’Olot, a Rafel Pascual, en representació dels veïns del carrer de Sant Rafel, 1878 G-179 Doc. 161
Recepció de testimonis per acreditar fets referents a Josep Grau, prevere de Calella, 1879 G-179 Doc. 162
Aplicació de censals a la restauració de la rectoria de Llanars, 1879 G-179 Doc. 163
Venda de solar del cementiri de Lloret de Mar, 1879 G-179 Doc. 164
Testament de Jaume Sitjà, prevere de Riudellots de la Selva, 1879 G-179 Doc. 165
Casa d’Arenys de Mar obligada a sufragis, de la confraria de les Animes, 1879 G-179 Doc. 166
Distribució de quantitats entre els beneficiats de la Catedral, 1880 G-179 Doc. 167
Reparació de la casa rectoral de Riudarenes, 1880 G-179 Doc. 168
Presa de possessiò de finques pròpies de la rectoria de Castell d’Empordà situades a Serra de Daró, 1880 G-179 Doc. 169
Robatori d’alhages de la Puríssima de l’església de Sant Joan de Sant Feliu de Guíxols, 1881 G-179 Doc. 170
Expedient de defunció de Miquel Raig, de Lloret de Mar, 1881 G-179 Doc. 171
Venda del mas Monestir de Puigpardines a Ramon Estorch, 1881 G-179 Doc. 172
Sobre un subjecte francès que havia fingit celebrar la Missa al Sallent i Santa Pau, 1881 G-179 Doc. 173
Adjudicació de la capella de l’hospital de Lloret, 1881 G-179 Doc. 174
Celebració de la festa del Carme a Olot, 1882 G-179 Doc. 175
Tutoría del rector d’Olot, a favor dels fills de Teresa Navarro, 1882 G-179 Doc. 176
Venda de béns de Mercè Guardias, monja de la Providència de Figueres, 1883 G-179 Doc. 177
Pressumpte miracle de Lliberata Ferrarons, 1882 G-179 Doc. 178
Reparacions de la rectoria de Fenals, 1882 G-179 Doc. 179
Reparacions de la rectoria de Sant Andreu Salou, 1883 G-179 Doc. 180
Sanejament de finca de Capsec pròpia de la comunitat de preveres d’Olot i desamortitzada, 1884 G-179 Doc. 181
Béns de la rectoria del Castellar de la Muntanya, 1885 G-179 Doc. 182
Llicència a la societat de Socors Mutus de Vilabertran de portar pendó a les processons, 1883 G-179 Doc. 183
Llicéncia per declarar en judici a favor de Lluís Conill, prevere d’Olot, 1883 G-179 Doc. 184
Llicència per declarar en judici a favor de Ramon Banús, prevere d’Arbúcies, 1883 G-179 Doc. 185
Manuel Torrabadella ofereix una imatge de la Concepció a la parròquia de Garrigoles, 1884 G-179 Doc. 186
Abjuració de Luis del Pino i Delgado, protestant de Figueres, 1884 G-179 Doc. 187
Abjuració d’Enriqueta Cullen i Monkz, de Figueres, 1884 G-179 Doc. 188
Comptes del benefici de Sant Josep de Cassà de la Selva, 1895 G-180 Doc. 1
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Manuel Vilar, de Peralada, 1885 G-180 Doc. 2
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Jaume Coronas, de Sant Feliu de Buixalleu, 1885 G-180 Doc. 3
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor d’Antoni Güell, de Girona, 1885 G-180 Doc. 4
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Joan Benet i Comas, de Girona, 1886 G-180 Doc. 5



Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Bonaventura Congost, de Porqueres, 1886 G-180 Doc. 6
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Jaume Macau, de la Selva de Mar, 1886 G-180 Doc. 7
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Jaume Casademont, de Falgons, 1886 G-180 Doc. 8
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Salvador Moy, de Calabuig, 1886 G-180 Doc. 9
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Feliciá Noguer i de Rocafiguera, de Segueró, 1887 G-180 Doc. 10
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Josep Oriol Martí, de Garriguella, 1887 G-180 Doc. 11
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Pere Badía, rector de Briolf, 1888 G-180 Doc. 12
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Pau Riber, caputxí exclaustrat, 1888 G-180 Doc. 13
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Jeroni Garriga, caputxí exclaustrat, 1888 G-180 Doc. 14
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor d’Agustí Fontàs, de Cassà de la Selva, 1888 G-180 Doc. 15
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor d’Ignasi Sureda, de l’Armentera, 1888 G-180 Doc. 16
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Jaume Alemany, de Parlavà, 1888 G-180 Doc. 17
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Francesc Vidal, de la Cellera, 1888 G-180 Doc. 18
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Ramon Font i Simon, de Palau-sacosta, 1889 G-180 Doc. 19
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Josep Sabarí i Estanyol, de la Bisbal, 1889 G-180 Doc. 20
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor d’Ignasi Compte, de Girona, 1889 G-180 Doc. 21
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Jaume Casademont i Galí, de Girona, 1890 G-180 Doc. 22
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Segimon Fugarolas, d’Arbúcies, 1890 G-180 Doc. 23
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Luís Salvador, rector d’Avinyonet, 1890 G-180 Doc. 24
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Martirià Tarafa, de Sant Joan de Mollet, 1890 G-180 Doc. 25
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Pere Llansa, rector de la Mota, 1890 G-180 Doc. 26
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Miquel Teixidor, de Girona, 1891 G-180 Doc. 27
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Joan Capdevila, de Girona 1892 G-180 Doc. 28
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Valentí Plana, d’Ullà, 1892 G-180 Doc. 29
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Salvador Massaneda, de Santa Coloma, 1892 G-180 Doc. 30
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Francesc Bosch, d’Arenys de Mar, 1892 G-180 Doc. 31
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Paulí Falgueras, de Banyoles, 1892 G-180 Doc. 32
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Josep Grau i Grau, de Calella, 1892 G-180 Doc. 33
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Miquel Buch, rector de Montfullà, 1892 G-180 Doc. 34
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Ramon Deu i Llongarriu, 1893 G-180 Doc. 35
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Lluís Rocafort, de Blanes, 1893 G-180 Doc. 36
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Ramon Rossell, de Santa Maria de Camós, 1894 G-180 Doc. 37
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Josep Ribas i Llach, de Banyoles, 1894 G-180 Doc. 38
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor d’Antoni Gummà, de Lladó, 1894 G-180 Doc. 39
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Josep Bataller, de Castelló d’Empúries, 1894 G-180 Doc. 40
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Pere Font i Arxé, de Lladó, 1895 G-180 Doc. 41
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Jaume Ros i Mas, exclaustrat de Santa Coloma de Farners, 1895 G-180 Doc. 42
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Pere Canals, de Figueres, 1896 G-180 Doc. 43
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Ramon Freixa, de Girona, 1896 G-180 Doc. 44



Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Narcís Coloma, de la Sala, 1897 G-180 Doc. 45
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Francesc Xivecas, de Parlavà, 1897 G-180 Doc. 46
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Pere Bosoms, de Banyoles, 1897 G-180 Doc. 47
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor d’Antoni Quintana, d’Olot, 1898 G-180 Doc. 48
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Joan Guix i Costa, d’Olot, 1898 G-180 Doc. 49
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Miquel Gispert, de Torroella de Montgrí, 1898 G-180 Doc. 50
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Baldiri Moner, de Sant Climent Sasebes, 1898 G-180 Doc. 51
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de fra Martí de Sant Martí, caputxí d’Arenys de Mar, 1898 G-180 Doc. 52
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Joan Grau, de la Salut de Terrades, 1899 G-180 Doc. 53
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Silvestre Frigola, de Serinyà, 1899 G-180 Doc. 54
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Llorenç Arbussà, 1899 G-180 Doc. 55
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Manuel Buixeda, de Sant Salvador de Bianya, 1899 G-180 Doc. 56
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Pere Fàbrega, de Sant Vicenç de Camós, 1899 G-180 Doc. 57
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Joan Muntada, de Dosquers, 1900 G-180 Doc. 58
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Florenci Bota, d’Ullastret, 1900 G-180 Doc. 59
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Ramon Tarafa, de Flaçà, 1900 G-180 Doc. 60
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Josep Geli, de Sant Jordi Desvalls, 1900 G-180 Doc. 61
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Narcís Corredor, de Figueres, 1900 G-180 Doc. 62
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Josep Collelmir, del Sallent, 1901 G-180 Doc. 63
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Joan Avellana, de Sant Llorenç de la Muga, 1901 G-180 Doc. 64
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Joan Mari, de Girona, 1902 G-180 Doc. 65
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Tomàs Gascons, de Viladesens, 1902 G-180 Doc. 66
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Martirià Font, 1902 G-180 Doc. 67
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Joan Masdeu, de Sant Esteve de Bas, 1903 G-180 Doc. 68
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Bonaventura Fort, 1904 G-180 Doc. 69
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Jaume Castellà, de Calella, 1904 G-180 Doc. 70
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Miquel Gispert, de Torroella de Montgrí, 1904 G-180 Doc. 71
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Carles Torró, de Sant Climent de Peralta, 1905 G-180 Doc. 72
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Pere Girbau, de Banyoles, 1905 G-180 Doc. 73
Dispensa de recitar l’ofici diví a favor de Bartomeu Plana i Mata, seminarista preentat per a beneficis familiars d’Olot, 1898 G-180 Doc. 74
Dispensa de recitar l’ofici diví a favor de Ramir Plana i Mata, seminarista presentat per beneficis familiars de les Preses, 1898 G-180 Doc. 75
Josep Molas, prevere, funda misses a Calella, 1900 G-180 Doc. 76
Dispensa a menor d’edat per ser padrí de baptisme a favor de Casimir Serra, d’edat inferior a 10 anys, 1885 G-180 Doc. 77
Llicència de beneïr la fàbrica Grober de Bescanó, 1895 G-180 Doc. 78
Llicència de traslladar un novenari fundat per Josep de Burgués als Dolors de Girona, 1892 G-180 Doc. 79
Llicència de dir missa del Santíssim en una concentració de l’Adoració Nocturna a Lloret de Mar, 1907 G-180 Doc. 80
Indult d’oratori privat a favor de Maria Concepció Campderà, de Lloret, 1885 G-180 Doc. 81
Indult d’oratori privat a favor de Maria Dolors Mataró, de Lloret, 1884 G-180 Doc. 82
Indult d’oratori privat a favor de Josep de Foixà i de Caramany, de Vilaür, 1885 G-180 Doc. 83



Indult d’oratori privat a favor de Jaume Mascle, beneficiat de la Seu, 1885 G-180 Doc. 84
Indult d’oratori privat a favor d’Antoni Güell, prevere de Girona, 1886 G-180 Doc. 85
Indult d’oratori privat a favor de Maria Gorgot, de Darnius, 1886 G-180 Doc. 86
Indult d’oratori privat a favor d’Antoni Biada, de Barcelona, resident a Palau-sacosta, 1886 G-180 Doc. 87
Indult d’oratori privat a favor de Carmelo Alvarez, director d’interns de l’Institut de Figueres, 1885 G-180 Doc. 88
Indult d’oratori privat a favor de Matilde Cabanel i Stadieux, de Cabanes, 1887 G-180 Doc. 89
Indult d’oratori privat a favor de Joaquima Pont, vda. Jordà, de Figueres, 1887 G-180 Doc. 90
Indult d’oratori privat a favor de Pau Roqueta, de Sant Pol de Mar, 1887 G-180 Doc. 91
Rescripte d’oratori privat a favor de les monges del Cor de Maria, per a les cases de la diócesi de Girona, 1887 G-180 Doc. 92
Indult d’oratori privat a favor de Jeroni Cantalosella, prevere d’Aiguaviva, 1887 G-180 Doc. 93
Indult d’oratori privat a favor de Pere Pau i Almar, de Sant Miquel de Fluvià, 1887 G-180 Doc. 94
Indult d’oratori privat a favor d’Albert Compte i Armet, de Monells, 1887 G-180 Doc. 95
Indult d’oratori privat a favor de Pietat de Lloret, baronessa vda. de Ferrer, de la Bisbal, 1887 G-180 Doc. 96
Indult d’oratori privat a favor de Mercè Comas, de Girona, per al mas Tubert de Sant Feliu de Pallerols, 1887 G-180 Doc. 97
Indult d’oratori privat a favor de Pere Pineda i Riera, prevere de Girona, 1887 G-180 Doc. 98
Indult d’oratori privat a favor de Miquel Massot i Suardell, de Juià, 1888 G-180 Doc. 99
Indult d’oratori privat a favor de Francesc Buch i Moner, dels Hostalets de Bas, 1888 G-180 Doc. 100
Indult d’oratori privat a favor d’Antoni Poch, benef. de la Seu, 1888 G-180 Doc. 101
Indult d’oratori privat a favor de Vicenç Andreu i Rasquí, de Barcelona, per Arbúcies, 1889 G-180 Doc. 102
Indult d’oratori privat a favor de Joaquim Mundet, de Vidreres, 1889 G-180 Doc. 103
Indult d’oratori privat a favor de Josep M. Nadal i Vilardaga, de Barcelona, per Arenys de Mar, 1889 G-180 Doc. 104
Indult d’oratori privat a favor de Martí Aymerich, canonge de la Seu, 1889 G-180 Doc. 105
Indult d’oratori privat a favor d’Andreu Mallol, prevere de Figueres, 1889 G-180 Doc. 106
Indult d’oratori privat a favor de Joaquim Barcons i Pujol, d’Olot, 1890 G-180 Doc. 107
Indult d’oratori privat a favor de Fèlix Massó, de Blanes, 1890 G-180 Doc. 108
Indult d’oratori privat a favor de Joaquim Tusell, prevere de Reminyó, 1890 G-180 Doc. 109
Indult d’oratori privat a favor de Pere Pujadó, de Barcelona, per Sant Martí del Clot, 1890 G-180 Doc. 110
Indult d’oratori privat a favor de Josep Businou i Déu, de Malgrat, 1890 G-180 Doc. 111
Indult d’oratori privat a favor de Joaquim Aldrich i Pagès, de la Bisbal, 1891 G-180 Doc. 112
Indult d’oratori privat a favor de Baldiri Lasplassas, rector de Corçà, 1891 G-180 Doc. 113
Indult d’oratori privat a favor de Joan Salvatella, de Fontcoberta, 1891 G-180 Doc. 114
Indult d’oratori privat a favor de Bartomeu Collellmir, de la Pinya, 1891 G-180 Doc. 115
Indult d’oratori privat a favor d’Antoni Comas i Torró, prevere de Malgrat, 1891 G-180 Doc. 116
Indult d’oratori privat a favor de Segimon Fugarola, prevere d’Arbúcies, 1891 G-180 Doc. 117
Indult d’oratori privat a favor de Benet Codina, de Sant Privat de Bas, 1891 G-180 Doc. 118
Indult d’oratori privat a favor d’Antoni Adroher Llach i Costa, de Girona, 1892 G-180 Doc. 119
Indult d’oratori privat a favor de Dolors Llobet, comtessa de Berenguer, de Girona, 1892 G-180 Doc. 120
Indult d’oratori privat a favor d’Andreu Tuyet i Santamaria, de Girona, 1892 G-180 Doc. 121
Indult d’oratori privat a favor de Josep Puig i Serra, de Tordera, 1892 G-180 Doc. 122



Indult d’oratori privat a favor de Concepció de Caralt i de Basart, de Calella, 1892 G-180 Doc. 123
Indult d’oratori privat a favor de Ferran de Delàs i de Jalpí, de Barcelona, per Arenys de Munt, 1892 G-180 Doc. 124
Indult d’oratori privat a favor de Ramon Feixas i Albert, d’Olot, 1893 G-180 Doc. 125
Indult d’oratori privat a favor de Sebastià Gibert i Vidal, de Girona, 1893 G-180 Doc. 126
Indult d’oratori privat a favor dels Maristes de Canet de Mar, 1893 G-180 Doc. 127
Indult d’oratori privat a favor de Joan Masllopart, de Sant Privat, 1893 G-180 Doc. 128
Indult d’oratori privat a favor de Francesc Gich, prevere de Sant Feliu de Guíxols, 1893 G-180 Doc. 129
Indult d’oratori privat a favor de Josep Plana i Alibés, del Mallol, 1893 G-180 Doc. 130
Indult d’oratori privat a favor de Luis de Julián y Sequedo, beneficiat de la Seu, 1893 G-180 Doc. 131
Indult d’oratori privat a favor de Juan de la Cruz Majuelo, de Girona, 1894 G-180 Doc. 132
Indult d’oratori privat a favor de Leonor Duran, de Cadaqués, 1894 G-180 Doc. 133
Indult d’oratori privat a favor de Josep Abella, rector de Santa Coloma de Farners, 1894 G-180 Doc. 134
Indult d’oratori privat a favor de Bru Negre de Gorgot, de Figueres, 1894 G-180 Doc. 135
Indult d’oratori privat a favor de Concepció Descatllar, d’Olot, 1895 G-180 Doc. 136
Indult d’oratori privat a favor del comte de Serra i Sant Iscle, de Torroella de Montgrí, 1895 G-180 Doc. 137
Indult d’oratori privat a favor d’Esteve Prats i Lagrifa, de Caldes de Malavella, 1896 G-180 Doc. 138
Indult d’oratori privat a favor de Carles Fages i de Perramon, de Figueres, 1896 G-180 Doc. 139
Indult d’oratori privat a favor de Javier de Ferrer i de Lloret, de la Bisbal, 1896 G-180 Doc. 140
Indult d’oratori privat a favor d’Ana Estorch, de Girona, per Merlant, 1896 G-180 Doc. 141
Indult d’oratori privat a favor de Pau Font i Torras, de Barcelona, per Canet de Mar, 1896 G-180 Doc. 142
Indult d’oratori privat a favor de Rafel Baster i Llagostera, de Barcelona, per Girona, 1896 G-180 Doc. 143
Indult d’oratori privat a favor de Francesca Colomer i Espriu, d’Arenys de Mar, 1897 G-180 Doc. 144
Indult d’oratori privat a favor de Paulí Coll i Lliure, de Barcelona, per Borrassà, 1897 G-180 Doc. 145
Indult d’oratori privat a favor de Miquel Plana i Goytisolo, de Barcelona, per Figueres, 1897 G-180 Doc. 146
Indult d’oratori privat a favor de Josepa Puig i Sabaté, d’Arenys de Mar, 1897 G-180 Doc. 147
Indult d’oratori privat a favor de Feliu Llorens, prevere de Calella, 1897 G-180 Doc. 148
Indult d’oratori privat a favor de Narcís Matas, prevere de Girona, 1897 G-180 Doc. 149
Indult d’oratori privat a favor de Joan Agustí i Surroca, de Castellfollit, 1898 G-180 Doc. 150
Indult d’oratori privat a favor d’Aleix Llorens, prevere de Girona, 1898 G-180 Doc. 151
Indult d’oratori privat a favor d’Antoni Goytisolo i Rigat, de Torrent-bo, 1898 G-180 Doc. 152
Indult d’oratori privat a favor de Francesca Surroca, de Camprodon, 1896 G-180 Doc. 153
Indult d’oratori privat a favor de Marian Vayreda, d’Olot, 1899 G-180 Doc. 154
Indult d’oratori privat a favor de Josep Brugats, d’Olot, 1899 G-180 Doc. 155
Indult d’oratori privat a favor de Tomàs Prats i Vives, de Llagostera, 1899 G-180 Doc. 156
Indult d’oratori privat a favor de Nicolau Mata, de les Preses, 1899 G-180 Doc. 157
Indult d’oratori privat a favor de Josep M. Puig i Valls, d’Arenys de Mar, 1899 G-180 Doc. 158
Indult d’oratori privat a favor de Josefa Català i Albosa, d’Arenys de Mar, 1899 G-180 Doc. 159
Indult d’oratori privat a favor de Baldiri Descals, d’Olot, 1899 G-180 Doc. 160
Indult d’oratori privat a favor de Manuel Boixeda, prevere de Sant Salvador de Bianya, 1899 G-180 Doc. 161



Indult d’oratori privat a favor de Pere Llosas i Badia, d’Olot, 1899; extensió a la Quintana de Santa Pau, 1903, G-180, f 548 G-180 Doc. 162
Indult d’oratori privat a favor de Jaume Forgas, prevere de Figueres, 1899 G-180 Doc. 163
Indult d’oratori privat a favor de Firmo de Casanova, de Sant Esteve de Bas, 1900 G-180 Doc. 164
Indult d’oratori privat a favor de Sebastià Gibert, prevere de Girona, 1900 G-180 Doc. 165
Indult d’oratori privat a favor de Victorià Cufí i Gorgot, d’Olot, 1900 G-180 Doc. 166
Indult d’oratori privat a favor de Jaume Frigola i Almar, de Mata, 1900 G-180 Doc. 167
Indult d’oratori privat a favor de Miquel Buixons, prevere de Girona, 1900 G-180 Doc. 168
Indult d’oratori privat a favor de Joaquim Burch i Ventós, de Sant Pere Espuig, 1900; extensió per Olot, 1906, G-180, f 620 G-180 Doc. 169
Indult d’oratori privat a favor de Salvador Viñas, rector de Bordils, 1900 G-180 Doc. 170
Indult d’oratori privat a favor de Ramon de Manresa i de Castelló, de Barcelona, per Sant Genís de Palafolls, 1900 G-180 Doc. 171
Indult d’oratori privat a favor de Ramon Puigdevall i Feu, d’Olot, 1900 G-180 Doc. 172
Indult d’oratori privat a favor de Gustau Peyra, de Barcelona, per Tordera, 1900 G-180 Doc. 173
Indult d’oratori privat a favor de Narcís Arbat, de Sant Feliu de Pallerols, 1901 G-180 Doc. 174
Indult d’oratori privat a favor de Carme Plana, vda. Gou, de Bordils, 1901 G-180 Doc. 175
Indult d’oratori privat a favor de Ponç Heras i Jordà, de Girona, 1901 G-180 Doc. 176
Indult d’oratori privat a favor de Carme Crehuet i Baus, de Santa Coloma de Farners, 1901 G-180 Doc. 177
Indult d’oratori privat a favor de Joaquim Torras, de Barcelona, per Cassà de la Selva, 1901 G-180 Doc. 178
Indult d’oratori privat a favor de Mateu Cadanet, rector de Parlavà, 1900 G-180 Doc. 179
Indult d’oratori privat a favor de Pere Serrallés i Pont, de Barcelona, per Arenys de Mar, 1902 G-180 Doc. 180
Indult d’oratori privat a favor de Josep Compta, prevere de Sant Feliu de Guíxols, 1902 G-180 Doc. 181
Indult d’oratori privat a favor de Josep Molas i Cerdanya, prevere de Calella, 1902 G-180 Doc. 182
Indult d’oratori privat a favor d’Agustina Farriol, de Barcelona, per Canet de Mar, 1902 G-180 Doc. 183
Indult d’oratori privat a favor de Mercè de Dalmases, d’Arenys de Mar, 1902 G-180 Doc. 184
Indult d’oratori privat a favor de Josep Gelabert, prevere de Llagostera, 1902; extensió per Caldes de Malavella, 1905, G-180, f 614 G-180 Doc. 185
Indult d’oratori privat a favor d’Eusebio de Pérez i de Rich, de Figueres, 1902 G-180 Doc. 186
Indult d’oratori privat a favor de Josep Bové i Mont-ros, de Figueres, 1902 G-180 Doc. 187
Indult d’oratori privat a favor de Francesc Corominola, del Malloll, 1903 G-180 Doc. 188
Indult d’oratori privat a favor de Gabriel Colom, de Barcelona, per Cadaqués, 1903 G-180 Doc. 189
Indult d’oratori privat a favor de Joan Masdeu, rector de Sant Esteve de Bas, 1903 G-180 Doc. 190
Indult d’oratori privat a favor de Frederic Fàbregas, prevere d’Arenys de Mar, 1903 G-180 Doc. 191
Indult d’oratori privat a favor de Maria Soler i Giralt, de Vilallonga, 1903 G-180 Doc. 192
Indult d’oratori privat a favor d’Antoni M. Oms, canonge de la Seu, 1903 G-180 Doc. 193
Indult d’oratori privat a favor de Benet Gimbernat, prevere d’Ordis, 1903 G-180 Doc. 194
Indult d’oratori privat a favor de Joan Planes i Domènech, de la Pinya, 1904 G-180 Doc. 195
Indult d’oratori privat a favor de Josep Cabanyes, de Lloret, pel mas Cartellà de Vidreres, 1904 G-180 Doc. 196
Indult d’oratori privat a favor de Josep Molas, prevere de Calella, 1904 G-180 Doc. 197
Indult d’oratori privat a favor d’Esteve Cantó, prevere d’Arenys de Mar, 1904 G-180 Doc. 198
Indult d’oratori privat a favor de Pedro Villanueva, de Barcelona, per l’Escala, 1905 G-180 Doc. 199
Indult d’oratori privat a favor de Ramon d’Abadal, de Barcelona, per Rupià, 1905; extensió per Figueres, 1905, G-180, f 608 G-180 Doc. 200



Indult d’oratori privat a favor de Francesc Sendil, prevere de Port de la Selva, 1905 G-180 Doc. 201
Indult d’oratori privat a favor de Josep Mumbert, prevere de la Bisbal, 1905 G-180 Doc. 202
Indult d’oratori privat a favor de Francesc Torró, de Sant Climent de Peralta, 1905 G-180 Doc. 203
Indult d’oratori privat a favor d’Eduard Puig i Valls, d’Arenys de Mar, 1905 G-180 Doc. 204
Indult d’oratori privat a favor de Josep Larger, prevere de Blanes, 1905 G-180 Doc. 205
Indult d’oratori privat a favor de Miquel Roura, prevere de Sant Pol de Mar, 1905 G-180 Doc. 206
Indult d’oratori privat a favor de Josep Poch, prevere d’Arenys de Mar, 1905 G-180 Doc. 207
Indult d’oratori privat a favor de Felisa Masó vda. de Garriga, de Barcelona, per Blanes, 1905 G-180 Doc. 208
Indult d’oratori privat a favor de Francesc Caselles, de Juià, 1906 G-180 Doc. 209
Indult d’oratori privat a favor de Joan Pascual, prevere de Girona, 1906 G-180 Doc. 210
Indult d’oratori privat a favor de Ramon Nouvilas, de Figueres, 1905 G-180 Doc. 211
Sor Àngela Falló reclama el retaule de les claresses de Girona, traslladat en 1868 a Sarrià, 1885 G-180 Doc. 212
Informe sobre l’erecció en 1793 de la congregació dels Dolors de Sant Feliu de Guíxols, 1886 G-180 Doc. 213
Sanació de la venda del “Camp de l’Obra” de Pujals dels Pagesos a Miquel Cat, 1886 G-180 Doc. 214
Testament de Cebrià Molinet, rector de Bàscara, que llega al bisbat la casa rectoral, 1886 G-180 Doc. 215
El rector de Llampaies sol.licita la venda d’una terra pròpia del seu càrrec, 1887 G-180 Doc. 216
Atestat sobre la munificència de Robert Robert i Surís, que reparà la rectoria de Llambilles i construí l’església de Serra de Daró, i dels seus avantpassats, que havien dotat 
l’hospital de Sant Feliu de Guíxols, 1887 G-180 Doc. 217

Testament de Joan Vergés, rector de Sant Joan les Fonts, 1852 G-180 Doc. 218
Sanació de la venda de possessions del monestir de Camprodon a Francesc d’A. Jordà, 1889 G-180 Doc. 219
Patronat de la família Rigau-Pastors sobre l’altar del Sant Crist de Quart, 1889 G-180 Doc. 220
Aplicació de censals a la reparació de la casa rectoral de Llanars, 1890 G-180 Doc. 221

Transacció per reparar el descobert deixat per Eliseu Estrada, administrador de diverses causes pies de la Bisbal, entre elles la de Comas i Turró, a la seva mort, 1891 G-180 Doc. 222

Administració de la confraria de la Minerva de Batet, 1891 G-180 Doc. 223
Certificació de l’enterrament de Canut Boloqui, oficial repu-blicà mort per carlistes, al cementiri de la Miana, 1891 G-180 Doc. 224
Certificació a favor de José Rey y Fernando, súbdit francès, resident a Figueres, 1892 G-180 Doc. 225
Sagramental del testament d’Anna Bellver, fet a l’altar de Sant Martí Sacosta de Girona, 1892 G-180 Doc. 226
Recurs del rector de Regencós contra la construcció d’un forn de rajols pròxim a la rectoría, 1893 G-180 Doc. 227
Exempció de desamortització del llegat de Jacint Palom, de Tortellà, 1894 G-180 Doc. 228
Suspensió de venda de finques pròpies del rector de Colomers, 1894 G-180 Doc. 229
Testament de Francesca Aiguabella i Esquena, d’Olot, 1895 G-180 Doc. 230
Obligacions del rector de Sant Vicenç de Camós de conservar la casa del sagristà de la parròquia, 1897 G-180 Doc. 231
Joan Ferrer Carbonell, rector de Salt, cedeix a les Germanes Terciàries Dominiques una part de l’hort de la rectoria, 1896 G-180 Doc. 232
Abjuració de Rosa Puig, de Palafrugell, que havia adherit a l’església evangèlica, 1896 G-180 Doc. 233
Pressupost de reparació del teulat de la parroquial de Vilert, 1897 G-180 Doc. 234
Cost de la reparació del campanar de Vilobí, 1897 G-180 Doc. 235
Sanació de compra de béns desamortitzats d’Olot, adquirits per Caterina Fillol, 1898 G-180 Doc. 236
Pere Figueras, beneficiat de Banyoles, sol.licita reducció de càrregues, 1897 G-180 Doc. 237



Reparacions de la rectoria de Beget, 1898 G-180 Doc. 238
Celebració de sufragis per a l’ús de la rectoria de Santa Pau, 1899 G-180 Doc. 239
Testament de Baldiri Prats i Vergés, de Vilanant, davant el rector de la parròquia, 1899 G-180 Doc. 240
Sol.licitut d’Antònia Estalella d’aprovació per al seu escrit “La verdadera felicidad”, 1899 G-180 Doc. 241
Aplicació de dipòsit fet a la caixa diocesana per reparar la rectoria de Peralada, 1900 G-180 Doc. 242
Sagramental del testament de Francesc Guytó i Olivé, de Cassà de la Selva, celebrat a l’església de Sant Martí Sacosta de Girona, 1900 G-180 Doc. 243
Estanislau Almonacid, degà de la catedral, insta la revalidació de la seva llicenciatura en Dret, 1901 G-180 Doc. 244
Certificació d’haver estat beneïda la capella de Núria de la parròquia de les Encies, 1901 G-180 Doc. 245
Testament de Josep Sala i Martí, de Viladamat, 1901 G-180 Doc. 246
Certificació sobre l’hort de la rectoria de la Jonquera, 1903 G-180 Doc. 247
Sol.licitut d’Antoni Gummà sobre celebració de la missa a Casamor, terme de Queixàs, 1904 G-180 Doc. 248
Testament de Mateu Cadanet, rector de Parlavà, 1905 G-180 Doc. 249
Certificació sobre l’hort de la rectoria de Fonolleres, 1906 G-180 Doc. 250
Informació impresa sobre la construcció de l’altar major de Gualta, 1906 G-180 Doc. 251
Reparació del campanar de Sant Pere Pescador, 1906 G-180 Doc. 252
Hipoteca de Jaume Farró, de Corts, a favor del vicari general, 1906 G-180 Doc. 253
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Josep Trocha, prevere de Pals, 1907 G-181 Doc. 1
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Jaume Aragonès, de Mieres, 1908 G-181 Doc2
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Francesc Garriga, de Banyoles, 1910 G-181 Doc. 3
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Josep Batlle i Alsina, de Girona, 1912 G-181 Doc. 4
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Josep Pagès i Garrigolas, de Castelló, 1912 G-181 Doc. 5
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor d’Antoni Fors i Martorell, de Canet de Mar, 1912 G-181 Doc. 6
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Salvi Canaleta i Costa, de Sant Iscle d’Empordà, 1913 G-181 Doc. 7
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Rafael Tubau, de Sant Feliu de Guíxols, 1914 G-181 Doc. 8
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Josep Molas, de Calella, 1914 G-181 Doc. 9
Elecció d’abadessa de les caputxines de Girona, Mercè Farrò, 1921 G-181 Doc. 10
Elecció de superiora general de les Vetlladores, a favor d’Helena Campmol, 1920 G-181 Doc. 11
Llicència de traslladar la celebració de misses fundades a Serinyà, 1908 G-181 Doc. 12
Ordre al rector de Lloret de sotmetre a l’ordinari una fundació feta per Josep Gelats, 1919 G-181 Doc. 13
Beneficis fundats durant el pontificat del bisbe Sivilla G-181 Doc. 14
Llicència de celebració de missa a l’aire lliure en concentració de sometents a Banyoles, 1908 G-181 Doc. 15
Llicència de contreure matrimoni en oratori de Ridaura, 1909 G-181 Doc. 16
Llicència de contreure matrimoni en oratori del Far, 1910 G-181 Doc. 17
Llicència de contreure matrimoni en oratori de Llagostera, 1910 G-181 Doc. 18
Sanació del matrimoni de Joan Vila-Josefa Grau, per impediment de consanguinitat, 1921 G-181 Doc. 19
Sanació del matrimoni de Joan Geli-Maria Albertí, per impediment d’afinitat, 1921 G-181 Doc. 20
Sanació del matrimoni de Juli Vidal-Maria Mascarell, 1925 G-181 Doc. 21
Indult d’oratori privat a favor de Leonor Iglesias, de Canet de Mar, 1907; llicència de confessar-s’hi, f 79 G-181 Doc. 22
Indult d’oratori privat a favor de Josep Maria de Sarriera i de Milans, de Barcelona, per Palau-sacosta, 1907 G-181 Doc. 23



Indult d’oratori privat a favor de Teresa Saleta i Noguer, de Calella, 1907 G-181 Doc. 24
Indult d’oratori privat a favor de Joan Callís, rector de Figueres, 1907 G-181 Doc. 25
Indult d’oratori privat a favor de Josep Vila i Mateu, d’Arenys de Mar, 1907 G-181 Doc. 26
Indult d’oratori privat a favor de Jeroni Pujol, de Girona, per Massanes, 1907 G-181 Doc. 27
Indult d’oratori privat a favor de Josep M. Burch i Sitjar, de Sant Pere Espuig, 1909 G-181 Doc. 28
Indult d’oratori privat a favor de Josep Burch i Ventós, de Sant Pere Espuig, 1911 G-181 Doc. 29
Indult d’oratori privat a favor de Ignasi de Ventós i Mir, de Barcelona, per Sant Cristòfol les Fonts, 1908 G-181 Doc. 30
Indult d’oratori privat a favor de Isabel Murray vda. Vilallonga, de Barcelona, per Cassà de la Selva, 1908 G-181 Doc. 31
Indult d’oratori privat a favor de Firmo de Casanovas, de Barcelona, per la Bisbal, 1908 G-181 Doc. 32
Indult d’oratori privat a favor d’Agustí Gerada, de Canet de Mar, 1908 G-181 Doc. 33
Indult d’oratori privat a favor de Francesc Sendil, prevere de la Selva de Mar, 1908 G-181 Doc. 34
Indult d’oratori privat a favor de Rosa Mauri i Frigola, de Santa Coloma, 1908 G-181 Doc. 35
Indult d’oratori privat a favor de Mariano Velo, canonge de la Seu, 1908 G-181 Doc. 36
Indult d’oratori privat a favor d’Antoni Domènech, de Llagostera, 1908 G-181 Doc. 37
Indult d’oratori privat a favor de Fulgenci de Batlle, de Lladó, 1908 G-181 Doc. 38
Indult d’oratori privat a favor de Jacint Mir, prevere de Girona, 1909 G-181 Doc. 39
Indult d’oratori privat a favor d’Antoni Malaret, d’Arbúcies, 1909 G-181 Doc. 40
Indult d’oratori privat a favor de Vicenç Taberner i Collellmir, de Castanyet, 1908 G-181 Doc. 41
Indult d’oratori privat a favor de Ferran Roig, prevere de Canet de Mar, 1909 G-181 Doc. 42
Indult d’oratori privat a favor de Dolors Dusol i Guytó, de les Planes, 1910; extensió a Sant Esteve de Bas, f 156 G-181 Doc. 43
Indult d’oratori privat a favor de Dolors Barceló, de Bordils, 1910 G-181 Doc. 44
Indult d’oratori privat a favor de Josep d’Abalo i Pou, de Sant Iscle de Vallalta, 1910 G-181 Doc. 45
Indult d’oratori privat a favor de Teresa de Sagarra de Delàs, d’Arenys de Munt, 1910 G-181 Doc. 46
Indult d’oratori privat a favor de Josep Cabanyes i Puig, de Lloret de Mar, 1910 G-181 Doc. 47
Indult d’oratori privat a favor de Lluís Maria Salvador, de Palol d’Onyar, 1911 G-181 Doc. 48
Indult d’oratori privat a favor de Joaquim de Carles i de Ferrer, de Girona, 1911 G-181 Doc. 49
Indult d’oratori privat a favor de Loreto Bages, vda. Llavari, de Girona, 1911 G-181 Doc. 50
Indult d’oratori privat a favor de Joan Torrent, d’Agullana, 1911 G-181 Doc. 51
Indult d’oratori privat a favor de Joan Estrada, de Sant Feliu de Guíxols, 1911 G-181 Doc. 52
Indult d’oratori privat a favor de Josep Puig i Corominola, de Girona, 1911 G-181 Doc. 53
Indult d’oratori privat a favor d’Aleix Llorens i Suñer, canonge de la Seu, 1911 G-181 Doc. 54
Indult d’oratori privat a favor de Josep M. Gallissà i Codina, de Barcelona, per Lloret de Mar, 1911 G-181 Doc. 55
Indult d’oratori privat a favor de Josep Pou i Batlle, prevere, 1911 G-181 Doc. 56
Indult d’oratori privat a favor de Ricard Daniel i Vergés, canonge de la Seu, 1911 G-181 Doc. 57
Indult d’oratori privat a favor de Pilar Aulet vda. Vayreda, de Santa Pau, 1911 G-181 Doc. 58
Indult d’oratori privat a favor de Joaquim Abras, prevere, 1912 G-181 Doc. 59
Indult d’oratori privat a favor de Ferran Casadevall i Rosés, de Girona, 1912 G-181 Doc. 60
Indult d’oratori privat a favor de Josep Casadevall i Llucat, de Castelló, 1913 G-181 Doc. 61
Indult d’oratori privat a favor de Miquel Coll i Caritg, de Figueres, 1913 G-181 Doc. 62



Indult d’oratori privat a favor de Narcís Prats i Bastons, prevere de Girona, 1913 G-181 Doc. 63
Indult d’oratori privat a favor de Mercè Puig i Salomó, de Barcelona, per Darnius, 1913 G-181 Doc. 64
Indult d’oratori privat a favor de Francesc Veray, prevere de Girona, per Sant Cebrià dels Alls i Celrà, 1913 G-181 Doc. 65
Indult d’oratori privat a favor d’Antoni Serra, de Barcelona, per Camprodon, 1913 G-181 Doc. 66
Indult d’oratori privat a favor de Victòria Frigola i Saleta, de Maià, 1913 G-181 Doc. 67
Indult d’oratori privat a favor d’Eulàlia Regordosa, vda. Burés, d’Anglès, 1913 G-181 Doc. 68
Indult d’oratori privat a favor de Gregori Pagès i Ribas, prevere de Girona, 1913 G-181 Doc. 69
Indult d’oratori privat a favor de Ignasi Cantarell i Fages, de Figueres, 1913 G-181 Doc. 70
Indult d’oratori privat a favor de Joan Salieti i Suñer, de Girona, 1913 G-181 Doc. 71
Indult d’oratori privat a favor de Lluís Riera i Illa, prevere de Girona, 1914 G-181 Doc. 72
Indult d’oratori privat a favor de Miquel Duran i Gratacós, prevere de Girona, 1914 G-181 Doc. 73
Indult d’oratori privat a favor de Caterina Martori i Tintorer, de Calella, 1914 G-181 Doc. 74
Indult d’oratori privat a favor d’Enric Masó i Escubós, de Figueres, 1914 G-181 Doc. 75
Indult d’oratori privat a favor de Josep Puigdevall, d’Olot, 1914 G-181 Doc. 76
Indult d’oratori privat a favor de Pere Llosas i Badia, d’Olot (trasllat), 1914 G-181 Doc. 77
Indult d’oratori privat a favor de Carles Fages de Perramon, de Figueres, 1914 G-181 Doc. 78
Indult d’oratori privat a favor de Marian Bordas i Flaquer, de Barcelona, per Sant Pol de Mar, 1914 G-181 Doc. 79
Apertura de la caixa de les relíquies de St. Martirià, de Banyoles, 1917 G-181 Doc. 80
Autèntica de relíquia de Sant Cristina de Lloret de Mar, 1920 G-181 Doc. 81
Anul.lació de contracte entre els rectors de Serra i Castell d’Empordà sobre un camp del benefici de Sant Miquel de Serra, 1907 G-181 Doc. 82
Sanació de compra de l’ermita de Bell-lloc a Vila-romà, 1907 G-181 Doc. 83
Projecte de capella lateral de Santa Anna d’Argelaguer, amb plànol, 1907 G-181 Doc. 84
Certificació sobre la propietat de la rectoria de Santa Coloma G-181 Doc. 85
Lliurament de quadre de l’enterrament de Crist, de la parroquial de Vilopriu, a Rosa Llibre, 1909 G-181 Doc. 86
Les monges de Cadins cedeixen un solar per a edificar capella de Santíssim al Mercadal de Girona, 1910 G-181 Doc. 87
Redempció de censal del benefici de Jesús, Maria i Sant Climent d’Olot, 1910 G-181 Doc. 88
Llicència de venda de casa del benefici de Sant Sebastià de la catedral, situada al carrer Sacsimor de Girona, a Ramon de Berenguer, 1909 G-181 Doc. 89
Dret de presència a Celestí Pararols, beneficiat de Santa Pau, 1912 G-181 Doc. 90
Maria de la Cruz de Posada i de Bivern fa donació a la confraria de Filles de Maria de l’església del Carme de Girona d’una imatge de la Puríssima, obra de l’escultor Miquel 
Castellanas, 1914 G-181 Doc. 91

Concessió a l’escola de Sant Feliu de Buixalleu d’una font situada dins de la rectoria del lloc, 1914 G-181 Doc. 92
Autorització a les Filles de Sant Josep de fer els vots perpetus en diumenge, 1913 G-181 Doc. 93
Sanació de compra de l’abadía de Ridaura, 1914 G-181 Doc. 94
Instància de les caputxines de Girona, de poder tenir postuladors, 1915 G-181 Doc. 95
Conveni entre la parròquia i l’ajuntament de Canet de Mar, sobre els terrenys del voltant de l’església, 1915 G-181 Doc. 96
Presències als beneficiats absents de Cassà de la Selva, 1916 G-181 Doc. 97
Conveni entre Lluís Carbonell, rector de Ginestar, i Tomàs Boada, advocat de Barcelona, sobre venda del mas Albó de Constantins, 1916 G-181 Doc. 98
Testimoni notarial de llibre de la germandat dels fabricants de mitges d’Olot, 1790, comptes de la mateixa, 1917, i drets que tésobre una casa de la confraria de la 
Concepció d’Olot, 1917 G-181 Doc. 99



Trasllat de la festa de Sant Antoni a Franciac, 1917 G-181 Doc. 100
Acta de la benedicció de l’assil Sivilla, 1918 G-181 Doc. 101
Llicència de pagar el vicari de Calella amb fons de la comunitat de preveres, 1919 G-181 Doc. 102
Autorització a les religioses del Sagrat Cor de Banyoles per prendre un préstec, 1920 G-181 Doc. 103
Trasllat de sor Hildegarda, de les benedictines de Port-Bou a les de Barcelona, 1921 G-181 Doc. 104
Reglament del Rober dels Caputxins d’Olot, 1921 G-181 Doc. 105
Trasllat de la festa del Roser de Puigpardines, 1922 G-181 Doc. 106

Conveni entre el bisbe, la superiora de les Germanes de la Sagrada Família i Carles de Fontcoberta i de Perramón, sobre establir col.legi a l’Escala, 1923 G-181 Doc. 107

Poders a Luis Valera, ambaixador de la Santa Seu, per fer d’expedicioner de precs, 1925 G-181 Doc. 108
Contracte per a l’edificació de casa rectoral a Colera, amb planols, 1925 G-181 Doc. 109
Llicència per tancar i vendre la casa de les caputxines de Santa Coleta de Girona, 1927 G-181 Doc. 110
Baptisme “sub conditione” d’Otilia Vilamitjana, a Bordils, 1934 G-182 Doc. 1
Baptisme sota condició de Caridad Martínez, de Perpinyà, 1940 G-182 Doc. 2
Bateig de Sebastiana Escribano, 1941 G-182 Doc. 3
Baptisme de Jaume Rovira, que havia abjurat del luteranisme, a Sant Feliu de Guíxols, 1941 G-182 Doc. 4
Acreditació documental per al matrimoni, de baptisme d’Àngels Suárez, 1940 G-182 Doc. 5
Acreditació documental per al matrimoni, de baptisme d’Assumpciò Guarner, de Palafrugell, 1941 G-182 Doc. 6
Traslació del benefici de Sant Rafel de Navata a Barcelona, on resideix el fundador i obtentor, 1932 G-182 Doc. 7
Denegació d’unir beneficis de Darnius i Castelló, fundats per la família Senillosa 1934 G-182 Doc. 8
Dispensa per celebrar missa de memòria a favor de Joaquim Bosch Ventí, rector de Cassà de la Selva, 1934 G-182 Doc. 9
Dispensa del dejuni eucarístic a favor de Leonor Albert, de Banyoles, 1934 G-182 Doc. 10
Dispensa de residència, a favor de Martirià Peradalta, prevere de Sant Andreu de Llavaneres, obtentor d’un benefici de la catedral de Girona, 1930 G-182 Doc. 11
Dispensa de residència, a favor de Josep M. Padró, organista de la catedral, 1931 G-182 Doc. 12
Dispensa de residència, a favor de Joan Rotger, canonge de la catedral, 1932 G-182 Doc. 13
Dispensa de residència, a favor de Josep Barguñà, canonge de la catedral, 1936 G-182 Doc. 14
Augment d’almoina de de les misses de la fundació Corbera de Figueres, 1930 G-182 Doc. 15
Informe sobre la fundació Gifre Tronat de Garriguella, 1934 G-182 Doc. 16
Aplicació de fundació d’Eduard de Carles i de Ferrer en pensió al rector de la Catedral, 1934 G-182 Doc. 17
Divisió de la fundació “Herència Papell” entre les parròquies de la Catedral i Sant Feliu de Girona, 1934 G-182 Doc. 18
Denegació de fundar benefici a Josep Gironella, rector de la catedral, com a hereu de confiança d’Eduard de Carles, 1934 G-182 Doc. 19
Augment de la fundació Surroca, de Beget, 1935 G-182 Doc. 20
Commutació de rendes fundades de Lloret de Mar, part de les quals havien estat empleades pel Dr. Agustí Vilà, 1935 G-182 Doc. 21
Denegació de modificar la fundació de Joan Comaleras, de Tordera, 1941 G-182 Doc. 22
Llicència de bateig d’un fill de Josep Bruguera, de Palau-sacosta, al Mercadal, 1930 G-182 Doc. 23
Llicència a Carles Fages, de Figueres, de tenir el Santíssim al seu oratori privat, 1930 G-182 Doc. 24
Llicència a Joaquim Mundet, propietari de la fàbrica d’electricitat de Gualta, de posar un transformador en terra de la rectoria de Fontanilles, 1930 G-182 Doc. 25
Llicència a Lambert Font, prevere, de fer les funcions de Setmana santa a Sant Elm de Sant Feliu de Guíxols, 1930 G-182 Doc. 26
Llicència per a la reparació de nínxols del cementiri parroquial de Colera, 1930 G-182 Doc. 27



Llicència al rector de Sant Feliu de Guíxols per comprar una casa per fer-ne capella, a fi d’atendre els veïns del barri de l’Estació, 1931 G-182 Doc. 28
Llicència de clausurar el cementiri de la Bisbal, 1931 G-182 Doc. 29
Llicència de celebrar la missa a casa a favor de Josep Crehuet, prevere de Girona, 1931 G-182 Doc. 30
Llicència d’edificar un magatzem per al cotxe dels morts en terreny de la parròquia de Vilatenim, 1931 G-182 Doc. 31
Llicència de vendre un camp situat a Olot a la superiora del Cor de Maria, 1933 G-182 Doc. 32
Llicència denegada de trasllat d’una fundació feta al manicomi de Salt, a Ameri Turró, 1933 G-182 Doc. 33
Llicència per col.locar un transformador de l’empresa Pau Pagès adossat a la parroquial de Figueres, 1933; pròrroga de 1939, G-182, f 372 G-182 Doc. 34
Llicència a Josep Carabús per administrar la capella del Carme de Cervià, 1935 G-182 Doc. 35
Llicència de celebrar missa a una sala de l’Hospital de Girona, 1936 G-182 Doc. 36
Llicència de col.locar puntals d’electricitat a terrenys de la parròquia de Llorà, 1939 G-182 Doc. 37
Llicència per tallar arbres de la “Feixa de l’Obra” de Bordils, 1939 G-182 Doc. 38
Llicència d’aplicar cert fons a la reparació de l’església de Sant Miquel de Cladells, 1940 G-182 Doc. 39
Llicència a Montcal d’aplicar rendes d’una fundació a la restauració de l’església, 1940 G-182 Doc. 40
Llicència a les Germanes de Sant Josep de comprar una casa pròxima a la clínica del Remei de Barcelona, 1941 G-182 Doc. 41
Llicència de col.locar tubs de desaigue atravessant el pati de la rectoria de Vilanova de la Muga, 1941 G-182 Doc. 42
Llicència a Josefa Font, jefe de l’alberg del SEU de Begur, per tenir el Santíssim a la capella, 1941 G-182 Doc. 43
Llicència per aplicar a predicació una fundació de Palol de Revardit, 1941 G-182 Doc. 44
Llicència per contreure el matrimoni Camós-Costa a l’oratori privat de Fèlix Ribera, a Palamós, 1930 G-182 Doc. 45
Llicència per contreure el matrimoni Coval-Caselles a l’oratori privat de la família Caselles de Juià, 1931 G-182 Doc. 46
Llicència per contreure el matrimoni Aubert-Vayreda a l’oratori privat de casa Vayreda d’Olot, 1939 G-182 Doc. 47
Llicència per contreure el matrimoni Llosas-Burch a l’oratori del balneari de Santa Coloma, 1939 G-182 Doc. 48
Llicència per contreure el matrimoni de Francesc Castelló, a l’hospital de Sant Feliu de Guíxols, 1941 G-182 Doc. 49
Llicència per contreure el matrimoni Riera-Olivas a l’assil dels ancians de Banyoles, 1941 G-182 Doc. 50
Llicència per contreure el matrimoni Baig-Sala al col.legi del Cor Maria de Figueres, 1941 G-182 Doc. 51
Llicència per contreure el matrimoni Casals-Juanola a la capella, del mas s’Armanyach de Begur, 1941 G-182 Doc. 52
Llicència de contreure en temps impedit el matrimoni Colomer-Planes d’Arenys de Munt, 1930 G-182 Doc. 53
Llicència de treballar en diumenge a favor de Paulí Torras Domènech, per a la seva nova empresa paperera de Sant Julià de Ramis, 1935 G-182 Doc. 54
Llicència de treballar en diumenge a favor de Damià Garriga, de Cassà de la Selva, 1940 G-182 Doc. 55
Sanació del matrimoni de Cardona-Ramió, 1940 G-182 Doc. 56
Dispensa de proclames per al matrimoni Solà-Pascual, de Terradelles, 1931 G-182 Doc. 57
Acta de matrimoni de Lluís Batallé i Concepció Granatge, 1937 G-182 Doc. 58
Acta de matrimoni de Martí Vilella i Felicitat Llirinós, 1938 G-182 Doc. 59
Matrimonis celebrats a Castellfollit, la Bisbal, i altres llocs, 1936-1938 G-182 Doc. 60
Decisió sobre la ratificació o nul.litat de matrimoni civil de Caterina Massip, Girona, 1941 G-182 Doc. 61
Benedicció apostòlica per al matrimoni Avilés-Vilagran, 1941 G-182 Doc. 62
Expedient matrimonial Planellas-Casas, d’Olot, 1941 G-182 Doc. 63
Matrimoni per procurador, d’Agustí Rey amb Francesca Batiste G-182 Doc. 64
Investigació de l’existència de matrimoni de Mercè Pahissa G-182 Doc. 65
Matrimoni «in articulo mortis» Torras-Enriquet, 1940 G-182 Doc. 66



Matrimoni «in articulo mortis» Monjo-Armengol, de Figueres G-182 Doc. 67
Matrimoni «in articulo mortis» Garcia-Diego, de Sant Feliu de Girona, 1941 G-182 Doc. 68
Matrimoni «in articulo mortis» Bosch-Gurri, de Calella de la Costa, 1941 G-182 Doc. 69
Nomenament d’administrador de la fundació del col.legi de les Dominiques de Cadaqués, a favor del rector, 1941 G-182 Doc. 70
Indult d’oratori privat a favor de Consolació Ferrer, de Tordera, 1931 G-182 Doc. 71
Visita de l’oratori de la família Busquets, d’Arenys de Mar, 1941 G-182 Doc. 72
Inscripció de partides a Vallcanera, 1940 G-182 Doc. 73
Reducció de càrregues beneficials a Josep Crehuet, beneficiat del Carme, 1933 G-182 Doc. 74
Reducció d’assistència de preveres a un aniversari fundat a Ordis, 1934 G-182 Doc. 75
Reducció de misses del benefici de l’Hospital de Tossa, a favor de Josep Molas, prevere, 1935 G-182 Doc. 76
Reducció de càrregues de fundacions de Garriguella, 1940 G-182 Doc. 77
Reducció de càrregues de fundacions de Vidreres, 1940 G-182 Doc. 78
Denegació de reducció de càrregues del benefici del Sant Crist de Calella, que obté Elies Pigem, 1940 G-182 Doc. 79
Reducció de misses a favor de Josep Crehuet, prevere de Girona, 1941 G-182 Doc. 80
Reducció de misses a favor de Joaquim Pérez, prevere de Girona, 1941 G-182 Doc. 81
Reducció de càrregues a favor de Pere Cervera, prevere de Girona, 1941 G-182 Doc. 82
Reducció de misses de la fundació de Francesc Arau, prevere, 1941 G-182 Doc. 83
Denegació de reducció de misses de Joan Crous, sagristà de Lloret, 1941 G-182 Doc. 84
Autèntica de les relíquies Sant Dalmau Moner, de la catedral de Girona, 1935 i 1939 G-182 Doc. 85
Autèntica de reliquia d’un coixí amb sang del B. P. Claret, conservada pels PP. de Cor de Maria de Girona, 1935 G-182 Doc. 86
Llicència per venerar relíquies a Sant Daniel, 1939 G-182 Doc. 87
Llicència per venerar relíquies a Santa Reparada de Begur, 1939 G-182 Doc. 88
Llicència per venerar relíquies a Sant Paladi de Camprodon, 1939 G-182 Doc. 89
Llicència per venerar relíquies de Sant Dàmas, Benet i Climent, a favor de Josep Sabater, de Figueres, 1939 G-182 Doc. 90
Llicència per venerar relíquies de Sant Just i Pastor de Crespià, 1939 G-182 Doc. 91
Llicència per venerar relíquies a Sant Mer, de Sant Esteve de Guialbes, 1940 G-182 Doc. 92
Llicència per venerar relíquies de Sant Genís a Torroella de Montgrí, 1940 G-182 Doc. 93
Llicència per venerar relíquies de Santa Margarida, a Rupià, 1940 G-182 Doc. 94
Llicència per venerar relíquies de la Veracreu i els sants Sixt i Tou, de Celrà, 1940 G-182 Doc. 95
Llicència per venerar relíquies de Sant Donat, Benet i Climent, de Josep Sabater, 1940 G-182 Doc. 96
Llicència per venerar relíquies diverses d’Antònia Roca, del Mallol, 1940 G-182 Doc. 97
Llicència per venerar relíquies, procedents de Sant Grau, parròquia de Sant Gregori, restituides per l’ermitana, 1940 G-182 Doc. 98
Llicència per venerar relíquies de Sant Fructuós, a Llofriu, 1940 G-182 Doc. 99
Llicència per venerar relíquies diverses, presentades per Lluís Fita, de Figueres, 1940 G-182 Doc. 100
Llicència per venerar relíquies de Sant Martí, a Sant Martí Vell, 1940 G-182 Doc. 101
Llicència per venerar relíquies de Santa Faustina, de Josep M. de Solà-Morales, d’Olot, 1940 G-182 Doc. 102
Llicència per venerar relíquies del Sant Sepulcre, dels franciscans de la Bisbal, 1940 G-182 Doc. 103
Llicència per venerar relíquies de Sant Llambert a Lladó, 1940 G-182 Doc. 104
Llicència per venerar relíquies dels Sants Lluci, Donat i Vicenç, a Beget, 19411 G-182 Doc. 105



Llicència per venerar relíquies de Vera Creu a Beget, 1940 G-182 Doc. 106
Llicència per venerar relíquies de Santa Aurèlia, a Falgons, 1941 G-182 Doc. 107
Llicència per venerar relíquies de Sant Jordi, a Sant Vicenç de Montalt, 1941 G-182 Doc. 108
Llicència per venerar relíquies diverses, a Lloret de Mar, 1941 G-182 Doc. 109
Llicència per venerar relíquies de la Veracreu a la Bisbal, 1941 G-182 Doc. 110
Llicència per venerar relíquies de Sant Tomàs, dels franciscans de la Bisbal, 1941 G-182 Doc. 111
Llicència per venerar relíquies de Sant Gaietà de la Bisbal 1941 G-182 Doc. 112
Llicència per venerar relíquies de la Veracreu a les Germanetes dels Pobres de Girona, 1941 G-182 Doc. 113
Llicència per venerar relíquies de Santa Cristina, de Lloret, 1941 G-182 Doc. 114
Llicència per venerar relíquies de la Veracreu, Bàscara, 1941 G-182 Doc. 115
Conveni de pas al carrer de Sant Sebastià, entre el rector i l’ajuntament de Maçanet, 1930 G-182 Doc. 116
Desafectació del cementiri de Santa Maria de Palamós, 1930 G-182 Doc. 117
Desafectació del cementiri vell de Juià, 1930 G-182 Doc. 118
Denegació de rebaixa d’un censal que es fa a un benefici de Santa Pau, 1931 G-182 Doc. 119
Sol.licitut denegada de Ramon Pérez Batlle per obtenir la capellania de Sant Ramon de la catedral, 1931 G-182 Doc. 120
Reclamació d’un banc de la família Nadal a l’església de Cruïlles, 1931 G-182 Doc. 121
Expedient sobre injúries entre Ramon Doy, prevere d’Arenys de Mar, i Josep Palomer, també prevere d’Arenys, 1932 G-182 Doc. 122
Execució de rescripte de secularització a favor de Marcellí Massot, marista, 1933 G-182 Doc. 123
Reclamació drets parroquials de Sant Eugènia sobre un matrimoni celebrat a la catedral, 1934 G-182 Doc. 124
Informe sobre obligacions de Sants Boada, beneficiat de Sant Feliu Guíxols, 1934 G-182 Doc. 125
Instància denegada de Josep Poch, vicari de Sarrià de Dalt, per obtenir el benefici de Sant Cosme de Lloret, 1934 G-182 Doc. 126
Denegació d’ingrés a la comunitat de preveres de Calella a Elies Pigem, 1934 G-182 Doc. 127
Commutació de càrregues del rector de Sant Dalmai, 1934 G-182 Doc. 128
Pròrroga d’arrendament d’una casa de Tossa, pròpia de l’herència de Camila Mont, 1934 G-182 Doc. 129
Concessió d’emoluments a Francesc Veray, beneficiat de la catedral, 1934 G-182 Doc. 130
Redempció de censal de Julita Gultresa, de Llagostera, part del llegat de Mercè Sala i Befaràs a la parròquia de Sant Feliu de Girona, 1935 G-182 Doc. 131
Jubilació de Manuel Serrano, beneficiat de la Catedral, 1935 G-182 Doc. 132
Venda de cases del benefici de Sant Joan d’Olot, per a edifica-ció del quarter de la Guàrdia Civil, 1935 G-182 Doc. 133
Ordre a Jaume Plana, director del col.legi del Carme de Begur, de retornar certs mobles al rector de la parròquia, 1935 G-182 Doc. 134
Reclamació de Joan Castañer, prevere, d’objectes deixats a la rectoria de Sant Esteve de Bas, 1936 G-182 Doc. 135
Autorització al rector de les Encies per acceptar la donació de la capella situada a l’”Hostal del Fang”, que fa Maria Torrent i Julià, 1936 G-182 Doc. 136
Autorització al rector per acceptar la devolució del cementiri de Palau-saverdera, 1936 G-182 Doc. 137
Suspensió de pensió a Frederic Tomàs, prevere de Palafrugell, 1936 G-182 Doc. 138
Sol.licitud per fer contracte d’assegurança de Josep Esparch, prevere d’Arenys, 1936 G-182 Doc. 139
Jubilació de Pere Iglesias, canonge, 1939 G-182 Doc. 140
Lliurament d’un Sant Crist a Joan Perramon, prevere, 1939 G-182 Doc. 141
Interdicte d’obres que afecten la Capella Sant Sebastià de Maçanet de la Selva, i denúncia de l’alcalde contra el rector per difamació, 1939 G-182 Doc. 142
Recerca de partides de defunció de Saturnina Navarro i Leonor Torralba, 1939 G-182 Doc. 143
Denegació de benedicció apostòlica sol.licitada per l’abadessa Sant Daniel en ocasió de la seva elecció, 1939 G-182 Doc. 144



Reconstrucció del cementiri de Sant Iscle de Colltort, 1940 G-182 Doc. 145
Denegació d’augment d’estipendis de misses de Calella, 1940 G-182 Doc. 146
Permís de bateig d’adult de Palafrugell, 1940 G-182 Doc. 147
Profanació del santuari Sant Sebastià de Palafrugell, 1940 G-182 Doc. 148
Expedició de certificació del patrimoni de Ricard Aragó, prevere, 1940 G-182 Doc. 149
Certificat de devolució de pòlisses a Emília Oriol i Matamala, de Santa Cristina d’Aro, 1941 G-182 Doc. 150
Benedicció apostòlica a favor de Benet Grau, de Girona, 1941 G-182 Doc. 151
Còpies d’informació enviada per a la Causa General de la domina-ció marxista, 1941 G-182 Doc. 152
Canvi de campanes i cessió de terreny a Ridaura, 1941 G-182 Doc. 153
Acta sobre la destrucció de l’arxiu secret de la cúria, 1939 G-182 Doc. 154
Baptisme condicional de Gerda Wolff, de Tossa, 1941 G-182 Doc. 155
Acreditació documental per al matrimoni, de baptisme d’Encarnació Vicens, 1942 G-183 Doc. 1
Acreditació documental per al matrimoni, de baptisme de Manuel Colmentino, 1942 G-183 Doc. 2
Acreditació documental per al matrimoni, de baptisme de Carlos Morral, 1942 G-183 Doc. 3
Acreditació documental per al matrimoni, de baptisme de Dolors Barcons Capdevila, 1942 G-183 Doc. 4
Acreditació documental per al matrimoni, de baptisme de Dolors Martínez Benítez, 1942 G-183 Doc. 5
Acreditació documental per al matrimoni, de baptisme d’Enric Vilagran, 1942 G-183 Doc. 6
Acreditació documental per al matrimoni, de baptisme d’Aurelia Polo, 1942 G-183 Doc. 7
Acreditació documental per al matrimoni, de baptisme de Jaume Lladó, 1943 G-183 Doc. 8
Acreditació documental per al matrimoni, de baptisme d’Antonia Valero, 1943 G-183 Doc. 9
Acreditació documental per al matrimoni, de baptisme de Julio Esteban, 1943 G-183 Doc. 10
Acreditació documental per al matrimoni, de baptisme de Valentí Valls, 1943 G-183 Doc. 11
Acreditació documental per al matrimoni, de baptisme de Montserrat Riera, 1943 G-183 Doc. 12
Acreditació documental per al matrimoni, de baptisme de Narcís Carreras, 1943 G-183 Doc. 13
Acreditació documental per al matrimoni, de baptisme de Ramon Plana, 1943 G-183 Doc. 14
Acreditació documental per al matrimoni, de baptisme de Paquita Pastor, 1943 G-183 Doc. 15
Acreditació documental per al matrimoni, de baptisme de Manuel Royo, 1943 G-183 Doc. 16
Acreditació documental per al matrimoni, de baptisme de Rosa Mas, 1944 G-183 Doc. 17
Acreditació documental per al matrimoni, de baptisme de José Gallego, 1944 G-183 Doc. 18
Acreditació documental per al matrimoni, de baptisme de Joaquim Seguí, 1944 G-183 Doc. 19
Acreditació documental per al matrimoni, de baptisme de Maria Bellmàs, 1945 G-183 Doc. 20
Acreditació documental per al matrimoni, de baptisme de Jordi Lambreff, 1945 G-183 Doc. 21
Acreditació documental per al matrimoni, de baptisme de Miguel Pozas, 1945 G-183 Doc. 22
Acreditació documental per al matrimoni, de baptisme de Rosa-Núria Lladó, 1946 G-183 Doc. 23
Acreditació documental per al matrimoni, de baptisme de Lluís Moné, 1947 G-183 Doc. 24
Acreditació documental per al matrimoni, de baptisme d’Hermenegild Canals, 1947 G-183 Doc. 25
Acreditació documental per al matrimoni, de baptisme de José Martínez, 1947 G-183 Doc. 26
Acreditació documental per al matrimoni, de baptisme de José Iglesias, 1947 G-183 Doc. 27
Acreditació documental per al matrimoni, de baptisme de Carme Pi, 1947 G-183 Doc. 28



Acreditació documental per al matrimoni, de baptisme de Josep Pascua, 1947 G-183 Doc. 29
Acreditació documental per al matrimoni, de baptisme de Francesc Quintana, 1947 G-183 Doc. 30
Acreditació documental per al matrimoni, de baptisme d’Anna Roca, 1947 G-183 Doc. 31
Consentiment patern per al matrimoni de Joan Gras-Neus Pla, 1946 G-183 Doc. 32
Consentiment patern per al matrimoni de Teresa Falcó, 1946 G-183 Doc. 33
Consentiment patern per al matrimoni de Pere Masoliver-Úrsula Gisbert, 1947 G-183 Doc. 34
Consentiment patern per al matrimoni d’Andrés Angulo-Concepció Guier, 1947 G-183 Doc. 35
Consentiment patern per al matrimoni d’Antoni Danés-Julia Soler, 1947 G-183 Doc. 36
Consentiment patern per al matrimoni de Jaume Aymerich-Núria Pallejà, 1947 G-183 Doc. 37
Consentiment patern per al matrimoni de Florenci Fernández-Carme Bonavia, 1947 G-183 Doc. 38
Consentiment patern per al matrimoni de Joan Pagès-Elvira Bartra, 1947 G-183 Doc. 39
Consentiment patern per al matrimoni de Josep García-Maria Gómez, 1947 G-183 Doc. 40
Consentiment patern per al matrimoni de Sebastià Sastre-Maria Ortensi, 1947 G-183 Doc. 41
Consentiment patern per al matrimoni de Joan Milán-Assumpció Balastegui, 1947 G-183 Doc. 42
Consentiment patern per al matrimoni de Lluís Borràs-Joaquima Peraferrer, 1947 G-183 Doc. 43
Consentiment patern per al matrimoni de Josep Gras-Dolors Caimel, 1947 G-183 Doc. 44
Consentiment patern per al matrimoni de Joan Gutiérrez-Montserrat Bachs, 1947 G-183 Doc. 45
Dispensa del dejuni eucarístic a favor de Maria Castanyer, de Girona, 1946 G-183 Doc. 46
Dispensa de recitar l’ofici diví a favor de Rafael Duran, 1945 G-183 Doc. 47
Dispensa de residència, a favor de Salvador Fullà, canonge de la catedral, 1947 G-183 Doc. 48
Dispensa , a favor de Josep Castelló, rector de Sant Miquel de Campmajor, per poder celebrar missa, després d’hemiplegia, 1943 G-183 Doc. 49
Fundació de capellania a la Selva de Mar, 1942 G-183 Doc. 50
Fundació de misses Borrell, a Sant Pol de Mar, 1943 G-183 Doc. 51
Canvi de clàusula a la fundació de misses Ferrés-Crous, 1943 G-183 Doc. 52
Aplicació de la fundació Bivern a restaurar la capella de la Passió i Mort de Sant Feliu de Girona, 1943 G-183 Doc. 53
Fundació d’escoles parroquials de Sant Jaume de Llierca, 1943 G-183 Doc. 54
Canvi d’hora a la celebració de misses Perxés, de Figueres, 1943 G-183 Doc. 55
Fundació Arcelos, de Begur, 1944 G-183 Doc. 56
Fundació de novenari Martí de Parlavà, 1944 G-183 Doc. 57
Fundació Gorgot, de Vilafant, 1944 G-183 Doc. 58
Fundació de Pere Cusí, d’Arenys de Mar, 1944 G-183 Doc. 59
Sufragis a aplicar pel rector de Ventalló, 1945 G-183 Doc. 60
Fundació de Josep Blanch, 1947 G-183 Doc. 61
Llicència a Pere Camps, prevere per ser padrí, 1947 G-183 Doc. 62
Llicència d’enterrar Ricard de Capmany al castell de Sant Florentina de Canet, 1947 G-183 Doc. 63
Llicència de Missa del Gall a Calella de Palafrugell, 1947 G-183 Doc. 64
Llicència per contreure el matrimoni de Josep Sibils i Carme Ensesa a S’Agaró, 1942 G-183 Doc. 65
Llicència per contreure el matrimoni de Joaquim Mollfulleda i Maria Teresa Julià als Desemparats d’Arenys de Mar, 1942 G-183 Doc. 66
Llicència de celebrar matrimonis a la Misericòrdia de Canet de Mar, 1942 G-183 Doc. 67



Llicència per contreure en una capella el matrimoni Ixart-Galter, 1943 G-183 Doc. 68
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Manuel Pérez-Carme Rivera 1943 G-183 Doc. 69
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Robert Burset-Ana Maria Cànovas 1943 G-183 Doc. 70
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Josep Tané-Lourdes Desmiquels 1943 G-183 Doc. 71
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Pau Frontera-Caterina Avellana 1943 G-183 Doc. 72
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Joaquim Barrera-Filomena Esteva 1943 G-183 Doc. 73
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Joaquim Pla-Llúcia Raurich 1943 G-183 Doc. 74
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de José M. Ruiz-Carme Jordà 1943 G-183 Doc. 75
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Manuel Bayona-Montserrat Pujol 1944 G-183 Doc. 76
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Joaquim Buixó-Rosa Feixas 1944 G-183 Doc. 77
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Pere Pimàs-Enrica Crous 1944 G-183 Doc. 78
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Josep Busquets-Maria Pujol 1944 G-183 Doc. 79
Llicència per contreure en una capella el matrimoni d’Antoni Viñas-Amelia Perxas 1944 G-183 Doc. 80
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Martí Safarrés-Carme Bofill 1944 G-183 Doc. 81
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Valentí Garcia-Roser Jordà 1945 G-183 Doc. 82
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Josep Pla-Rosa Sans 1945 G-183 Doc. 83
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Joan Ripoll-Maria Taberner 1945 G-183 Doc. 84
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Joaquim Regàs-Teresa Bachpol 1945 G-183 Doc. 85
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Marian Fort-Joaquima Quer 1945 G-183 Doc. 86
Llicència per contreure en una capella el matrimoni d’Antoni Cruz-Carme Llaúna 1945 G-183 Doc. 87
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Francesc Coromina-Ana Pujol 1945 G-183 Doc. 88
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Baldiri Llorens-Maria Cruset 1945 G-183 Doc. 89
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Lluís Llenas-Joana Gironès 1945 G-183 Doc. 90
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Domènec Juanola-Trinitat Illa, 1945 G-183 Doc. 91
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de de Pietat del Pozo, 1945 G-183 Doc. 92
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Frederic Macau-Carme Fàbrega, 1945 G-183 Doc. 93
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Josep Bartolomé-Roser Font 1945 G-183 Doc. 94
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Joan Puig-Assumpció Valls 1945 G-183 Doc. 95
Llicència per contreure en una capella el matrimoni d’Albert Ferrando-Isabel Jordà 1945 G-183 Doc. 96
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Josep M. Tomàs-Carme Budó 1945 G-183 Doc. 97
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Rafael Llinàs-Joaquima Colomé 1946 G-183 Doc. 98
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Salvador Vidal-Montserrat Garriga, 1946 G-183 Doc. 99
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Concepció López-Coll, 1946 G-183 Doc. 100
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Josep Comas-Madrona Forts, 1946 G-183 Doc. 101
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Miquel Vidal-Francesca Boris, 1946 G-183 Doc. 102
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Joan Pons-Maria Vilahur, 1946 G-183 Doc. 103
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Joan Bardera-Maria Costal, 1946 G-183 Doc. 104
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Joaquim Masllorens-Angelina Soy, 1946 G-183 Doc. 105
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Martí Joher-Teresa Roura, 1946 G-183 Doc. 106



Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Salvador Ribera-Gràcia Soler, 1946 G-183 Doc. 107
Llicència per contreure en una capella el matrimoni d’Esteve Blanch-Antònia Soler, 1946 G-183 Doc. 108
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Josep Vieta-Margarida Costa, 1946 G-183 Doc. 109
Llicència per contreure en una capella el matrimoni d’Amador Fernández-Maria Trayter, 1946 G-183 Doc. 110
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Josep M. Ayats-Ana Pinadella, 1946 G-183 Doc. 111
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Pere Lluansí-Pilar Pujolà, 1946 G-183 Doc. 112
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Josep Freixas-Francesca Comet, 1947 G-183 Doc. 113
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Joan Nadal-Maria Casademont, 1947 G-183 Doc. 114
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Ramon Duran-Caterina Puigbert, 1946 G-183 Doc. 115
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Montserrat Estrada, 1947 G-183 Doc. 116
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Joaquim Bassols-Pilar Capdevila, 1947 G-183 Doc. 117
Llicència per contreure en una capella el matrimoni d’Eduard Juanola-Sabina Soler, 1947 G-183 Doc. 118
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Teresa Sarañana, 1947 G-183 Doc. 119
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Josep Perpinyà-Rita Hugas, 1947 G-183 Doc. 120
Llicència per contreure en una capella el matrimoni d’Antoni Sabater-Josefina Reixach, 1947 G-183 Doc. 121
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Lluís Burgell-Àngels Vinyas, 1947 G-183 Doc. 122
Llicència per contreure en una capella el matrimoni d’Eduard Canal-Montserrat Capdevila, 1947 G-183 Doc. 123
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Josep M. Fina-Pietat Figueras, 1947 G-183 Doc. 124
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Sixt Prat-Dolors Figueras, 1947 G-183 Doc. 125
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Victor Mir- Dolors Forn, 1947 G-183 Doc. 126
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Joan Oliveras-Dolors Prats, 1947 G-183 Doc. 127
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Josep Matamala-Núria Joan, 1947 G-183 Doc. 128
Llicència per contreure en una capella el matrimoni de Pere Garriga-Emilia Vidal, 1947 G-183 Doc. 129
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Informació per a la concessió d’oratori privat a favor de Felicià Puig i Padrola, de Vilaür, 1760, Notul., suppl. 1, núm. 20 Not. suppl. 1 núm. 20
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Professió de fe de Francisco de Miranda, abat d’Amer elegit abat de Gerri, 1740, Notul., suppl. 1, núm. 23. Not. suppl. 1 núm. 23
Establiment de la notaria de Vilabertran, 1740, Notul., suppl. 1, núm. 24. Not. suppl. 1 núm. 24
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Documentació impresa sobre l’elecció de priora de les agustines d’Oriola, 1753, Notul., suppl. 1, núm. 29. Not. suppl. 1 núm. 29
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Ofrenes de preveres i militars per a la construcció de l’església parroquial de la Bisbal, 1723, Notul., suppl. 1, núm. 33. Not. suppl. 1 núm. 33
Institució de la funerària a Sant Feliu de Girona, 1725, Notul., suppl. 1, núm. 34 Not. suppl. 1 núm. 34
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Testament d’Anna Cabrisses, de Cadaqués, 1605, Notul., suppl. 1, núm. 63. Not. suppl. 1 núm. 63
Capítols matrimonials d’Antiga Sampol, de Torroella de Montgrí, amb Agustí Amat, 1532, amb notes sobre el dret de presentació de la família Sempol sobre el benefici de 
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Informació rebuda a favor de Bernat de Cardona, nomenat bisbe de Girona, 1655, Notul., suppl. 1, núm. 80. Not. suppl. 1 núm. 80
Testament de Pere Batlle, domer de Llers, 1667, Notul., suppl. 1, núm. 81. Not. suppl. 1 núm. 81
Ordinacions de l’església de Castelló d’Empúries, 1338 (fragment), Notul., suppl. 1, núm. 82 Not. suppl. 1 núm. 82
Butlla del subsidi, 1456, amb nomenament de col.lectors per a la creuada contra Constantinoble, Notul., suppl. 1, núm. 83. Not. suppl. 1 núm. 83
Taxes dels notaris de Barcelona, s. XVIII, Notul., suppl. 2, núm. 1. Not. suppl. 2 núm. 1
Procés informatiu per a l’oratori privat de Josep Ros, de les Olives, parròquia de Garrigoles, 1761, Notul., suppl. 2, núm. 2. Not. suppl. 2 núm. 2
Oratori privat de Narcís Matutano, de Sant Feliu de Guíxols, 1761, Notul., suppl. 2, núm. 3. Not. suppl. 2 núm. 3
Oratori privat de Joan Viola, de Sant Feliu de Pallerols, 1761, Notul., suppl. 2, núm. 4. Not. suppl. 2 núm. 4
Oratori privat de Martí Quera, de Talaixà, 1761, Notul., suppl. 2, núm. 5. Not. suppl. 2 núm. 5
Oratori privat de Gaietà Alibés, de Sant Privat de Bas, 1762, Notul., suppl. 2, núm. 6. Not. suppl. 2 núm. 6
Oratori privat d’Antoni Cortina, de Sant Miquel de Cladells, 1763, Notul., suppl. 2, núm. 7. Not. suppl. 2 núm. 7
Testament de Josep Gordó, prevere d’Anglès, 1766, Notul., suppl. 2, núm. 8. Not. suppl. 2 núm. 8
Comunicació de Juan de Peñuelas a l’arquebisbe de Tarragona, sobre no apel.lar “omisso medio”, 1766, Notul., suppl. 2, núm. 9. Not. suppl. 2 núm. 9
Drets de delmes dels rectors d’Agullana i la Jonquera, 1767, Notul., suppl. 2, núm. 10. Not. suppl. 2 núm. 10



Acta de la confraria de Sant Martí de calsaters, pallers i robavellers de Girona, per admetre Narcís Boada, 1769, Notul., suppl. 2, núm. 11. Not. suppl. 2 núm. 11
Breu d’oratori privat a favor d’Ignasi Fluvià i de Fontanella, de Girona, 1770, Notul., suppl. 2, núm. 12. Not. suppl. 2 núm. 12
Real Acuerdo a favor dels regidors de Begur contra Joan Geli, domer de Calonge (imprès), 1771, Notul., suppl. 2, núm. 13. Not. suppl. 2 núm. 13
Els religiosos de Castelló exigeixen que a la processó de Corpus l’estandard de la vila els precedeixi, 1772, Notul., suppl. 2, núm. 14. Not. suppl. 2 núm. 14
Indulgències per a la confraria dels Àngels Custodis i Ànimes del Purgatori d’Olot, 1772, Notul., suppl. 2, núm. 15. Not. suppl. 2 núm. 15
Oratori privat a favor de Joan Puigdevall, de Sant Salvador de Bianya, 1762 (deteriorat), Notul., suppl. 2, núm. 16. Not. suppl. 2 núm. 16
Oratori privat a favor de Benet Farró, de Sarrià, 1775, Notul., suppl. 2, núm. 17. Not. suppl. 2 núm. 17
Oratori privat a favor de Miquel Pouplana, de Torroella de Montgrí, 1775, Notul., suppl. 2, núm. 18. Not. suppl. 2 núm. 18
Titol de notari a favor d’Andrés López, de Cuenca, 1776 (còpia) amb una “Oració per passar-se notari”, Notul., suppl. 2, núm. 19. Not. suppl. 2 núm. 19
Pragmàtica sobre matrimonis, 1776, 19 pp. (imprès), Notul., suppl. 2, núm. 20. Not. suppl. 2 núm. 20
Oratori privat a favor de Narcís Salamó, de Sant Feliu de Guíxols, 1777, Notul., suppl. 2, núm. 21. Not. suppl. 2 núm. 21
Indulgències a favor de Miquel Font, de Santa Coloma de Farners, 1777, Notul., suppl. 2, núm. 22. Not. suppl. 2 núm. 22
Comunicació del comte de Ricla sobre drets funeraris a propòsit de militars, 1779, Notul., suppl. 2, núm. 23. Not. suppl. 2 núm. 23
Aranzel de la cúria eclesiàstica de Girona, 1780, Notul., suppl. 2, núm. 24. Not. suppl. 2 núm. 24
Inventari de béns de Josep Campañà, canonge de la Seu, 1780, Notul., suppl. 2, núm. 25. Not. suppl. 2 núm. 25
Comptes de l’economat del benefici de Sant Silvestre de Franciac, 1780, Notul., suppl. 2, núm. 26. Not. suppl. 2 núm. 26
Testament d’Antoni Salamó i Dalmau, de Palafrugell, 1780, Notul., suppl. 2, núm. 27. Not. suppl. 2 núm. 27
Instrucció i tarifa per a dispenses matrimonials a Roma, 1781, Notul., suppl. 2, núm. 28. Not. suppl. 2 núm. 28
Construcció de nou temple a Colera, 1781, Notul., suppl. 2, núm. 29. Not. suppl. 2 núm. 29

Ordre de fer l’exploració de voluntat de Rosa Marca, novícia de les claresses de Castelló, 1786, i exploració de Maria Teresa Nen i Maria Pujolar, Notul., suppl. 2, núm. 30.
Not. suppl. 2 núm. 30

Autèntica de relíquies de Josep de Batlle, de Parets, 1787, Notul., suppl. 2, núm. 31. Not. suppl. 2 núm. 31
Benedicció dels abats de Serrateix, Camprodon, Sant Victorià i Santa Maria de la O., 1787, Notul., suppl. 2, núm. 32. Not. suppl. 2 núm. 32
Benedicció abacial de Josep Gregori de Montero, abat de Banyoles, 1788, Notul., suppl. 2, núm. 33. Not. suppl. 2 núm. 33
Elecció de priora de Bell-lloc de Peralada a favor d’Antonia de Vinyavella, 1789, Notul., suppl. 2, núm. 34. Not. suppl. 2 núm. 34
El bisbe comunica una ordre de la Reial Cambra per limitar el nombre d’electors de l’obtentor del benefici de la confraria de Sant Miquel de Figueres, 1790, Notul., suppl. 
2, núm. 35.

Not. suppl. 2 núm. 35

Relació de cases del pla de Girona, 1790, Notul., suppl. 2, núm. 36. Not. suppl. 2 núm. 36
Benedicció abacial dels abats de Besalú, Sant Pere de Galligants, Santa Maria de la O i Serrateix, 1791, Notul., suppl. 2, núm. 37. Not. suppl. 2 núm. 37
Elecció de priora de Bell-lloc de Peralada a favor d’Antonia de Vinyavella, 1792, Notul., suppl. 2, núm. 38. Not. suppl. 2 núm. 38
Investidura de cavaller de l’orde Constantiniana a favor de Francisco Pablo de Peguera, marquès de Vilana, 1792, Notul., suppl. 2, núm. 39. Not. suppl. 2 núm. 39

Encàrrec de l’ajuntament de Girona a Gabriel Casanovas de fer una poesia pel trasllat de Sant Narcís, a fi de posar-hi música, 1792, Notul., suppl. 2, núm. 40.
Not. suppl. 2 núm. 40

Allegació del bisbe de Lleida al rei, sobre residència dels priors de l’orde de Sant Joan, Notul., suppl. 2, núm. 41. Not. suppl. 2 núm. 41
Augment de còngrua dels vicaris perpetus de Roses, 1793, Notul., suppl. 2, núm. 42. Not. suppl. 2 núm. 42
Compatibilitat dels càrrecs de notari i agent fiscal de la cúria eclesiàstica, 1793, Notul., suppl. 2, núm. 43. Not. suppl. 2 núm. 43
Trasllat de dues claresses de Puigcerdà a les claresses de Girona, 1793, Notul., suppl. 2, núm. 44. Not. suppl. 2 núm. 44
Comissió per a l’elecció d’abadessa del monestir de Sant Antoni de Barcelona, 1793, Notul., suppl. 2, núm. 45. Not. suppl. 2 núm. 45
Formulari per redactar una acta de consagració episcopal i acte de consagració de Pere Nolasc, bisbe de Solsona, 1795, Notul., suppl. 2, núm. 46. Not. suppl. 2 núm. 46
Al.legacions dels mercedaris en causa contra Onofre Glòria, comerciant, sobre testamentaría de Josep Glòria, s.d., Notul., suppl. 2, núm. 47. Not. suppl. 2 núm. 47



Testament d’Agustí Vehí, rector de Palamós, 1796, Notul., suppl. 2, núm. 48. Not. suppl. 2 núm. 48
Sermó de la dedicació de la capella de Gràcia de Palamós, 1796, Notul., suppl. 2, núm. 49. Not. suppl. 2 núm. 49
Oratori privat a favor d’Antoni Antentas, de Besalú, 1799, Notul., suppl. 2, núm. 50. Not. suppl. 2 núm. 50

El bisbe Pérez Arenillas, trobant-se malalt a Fornells, concedeix a tots els ordenands que puguin ascendir a l’orde superior, 1797, Notul., suppl. 2, núm. 51.
Not. suppl. 2 núm. 51

Restabliment de la confraria del Roser del monestir de Camprodon, 1797, Notul., suppl. 2, núm. 52. Not. suppl. 2 núm. 52
Titol d’alferes de caballeria a favor d’Andreu Dòria, 1799, Notul., suppl. 2, núm. 53. Not. suppl. 2 núm. 53
Informe sobre termes a Arbúcies, 1799, Notul., suppl. 2, núm. 54. Not. suppl. 2 núm. 54
Dret de sepultura de Pere Puig de les Alsines a l’església de Begur, 1799, Notul., suppl. 2, núm. 55. Not. suppl. 2 núm. 55
Donació mútua feta pèr Maria Francesca i Maria Antònia Glaudis, donzelles, 1799, Notul., suppl. 2, núm. 56. Not. suppl. 2 núm. 56
Comptes de construcció de l’església de Colera, 1800, Notul., suppl. 2, núm. 57. Not. suppl. 2 núm. 57
Impediments per a la visita pastoral de Sant Llorenç de les Arenes, posats per l’orde de Jerusalem, 1800, Notul., suppl. 2, núm. 58 Not. suppl. 2 núm. 58
Resposta anónima a un recurs presentat al bisbe pel col.legi de procuradors de Girona, s.d., Notul., suppl. 2, núm. 59 Not. suppl. 2 núm. 59
Anunci imprès de celebració pública del Via Crucis a Girona, s.d., Notul., suppl. 2, núm. 60 Not. suppl. 2 núm. 60

Institució de la confraria de la Vetlla del Santíssim a Santa Maria dels Turers de Banyoles, 1798, amb llista de vetlladors i vetlladores, Notul., suppl. 2, núm. 61
Not. suppl. 2 núm. 61

Renda dels beneficis de la catedral de patronat del capítol, 1801, Notul., suppl. 3, núm. 1 Not. suppl. 3 núm. 1
Nota d’haver l’abat de Besalú costejat l’altar major de Colera, 1801, Notul., suppl. 3, núm. 2. Not. suppl. 3 núm. 2
Oratori privat de Francesc Des—cals a Darnius, 1804, Notul., suppl. 3, núm. 3. Not. suppl. 3 núm. 3
Banc d’església a Vallcanera a favor de Miquel Llinàs, 1802, Notul., suppl. 3, núm. 4. Not. suppl. 3 núm. 4
Oratori privat a favor de Francesc Vayreda, d’Olot, 1805, Notul., suppl. 3, núm. 5. Not. suppl. 3 núm. 5
Breu que agrega a França la Vall d’Aran i a Oix el poble de Sant Corneli de Ribelles, 1804, Notul., suppl. 3, núm. 6. Not. suppl. 3 núm. 6
Testament de Bonaventura Manyach, beneficiat de Besalú, 1805, Notul., suppl. 3, núm. 7. Not. suppl. 3 núm. 7
Expedient sobre comptes de l’obra de Sant Julià de Ramis, 1805, Notul., suppl. 3, núm. 8 Not. suppl. 3 núm. 8
Testament d’Eulàlia Prat i Blay, d’Arenys de Munt, 1806, amb inventari, Notul., suppl. 3, núm. 9. Not. suppl. 3 núm. 9
El bisbe estableix l’horari d’oficina de la cúria i el deure d’arxivar els processos, 1806, Notul., suppl. 3, núm. 10. Not. suppl. 3 núm. 10
Llicència de celebrar missa a la capella de Sant Miquel de Pals, erigida en 1724, 1806, Notul., suppl. 3, núm. 11. Not. suppl. 3 núm. 11
Llicència a Inés de Gorgot i de Càrcer de no agenollar-se, per malaltia, a l’església de Figueres, 1807, Notul., suppl. 3, núm. 12. Not. suppl. 3 núm. 12
Oratori de Francesc Joncar i Llongarriu, 1807, Notul., suppl. 3, núm. 13. Not. suppl. 3 núm. 13
Testament de Maria Sutrà, 1803, Notul., suppl. 3, núm. 14. Not. suppl. 3 núm. 14
Venda del mas dit Horta de Farnés, del pla de Girona, a Narcís Borgonyà, hortalà de Fontajau, 1809, Notul., suppl. 3, núm. 15. Not. suppl. 3 núm. 15
Testamentaría de Pau Nualart, de Calella, 1809, Notul., suppl. 3, núm. 16. Not. suppl. 3 núm. 16
Testament de Nicolau Pujades, diaconil d’Hostalric, 1810, Notul., suppl. 3, núm. 17. Not. suppl. 3 núm. 17
Comptes de la confraria del Cordó de Sant Francesc, de Girona, 1812, Notul., suppl. 3, núm. 18. Not. suppl. 3 núm. 18
Comptes del priorat de l’Om, de Masarac, 1808-1814, Notul., suppl. 3, núm. 19 Not. suppl. 3 núm. 19
Fundació de la confraria de la Minerva de Maçanet de la Selva, 1816, Notul., suppl. 3, núm. 20. Not. suppl. 3 núm. 20
Oratori privat de Rafel Pujolar, de Santa Pau, 1817, Notul., suppl. 3, núm. 21. Not. suppl. 3 núm. 21
Acta de consagració del bisbe Allué, 1817, Notul., suppl. 3, núm. 22. Not. suppl. 3 núm. 22
Butlles del bisbe Pérez Arenillas, 1819, Notul., suppl. 3, núm. 23. Not. suppl. 3 núm. 23



Ordinacions del bisbe Pérez sobre la cúria diocesana, 1819, Notul., suppl. 3, núm. 24. Not. suppl. 3 núm. 24
Fascicle de fulls de “Notularum” amb nomenaments, 1819, Notul., suppl. 3, núm. 25. Not. suppl. 3 núm. 25
Fascicle de fulls de “Notularum” amb escriptures vàries, 1819, 32 ff, Notul., suppl. 3, núm. 26. Not. suppl. 3 núm. 26
Llicència de beneir l’oratori d’Esteve Burch, de Sant Pere Espuig, 1819, Notul., suppl. 3, núm. 27. Not. suppl. 3 núm. 27
Oratori d’Andreu Viladecans, monjo de Sant Pere de Rodes, 1820, Notul., suppl. 3, núm. 28. Not. suppl. 3 núm. 28
Banc a favor de Pau Vinyas i Paulí Moreno, de la Jonquera, 1820, Notul., suppl. 3, núm. 29. Not. suppl. 3 núm. 29
El bisbe nomena Manuel Costas jutge de la cúria, 1820, Notul., suppl. 3, núm. 30. Not. suppl. 3 núm. 30
Banc a favor de Baldiri Maruny, de Vall-llobrega, 1821, Notul., suppl. 3, núm. 31. Not. suppl. 3 núm. 31
Gestions sobre testamentaríes de Genís Pagès, rector de Lloret, i de mossèn Rabassa, del mateix lloc, 1820, Notul., suppl. 3, núm. 32. Not. suppl. 3 núm. 32
Testament d’Antoni Horta, paraire d’Arbúcies, 1823, Notul., suppl. 3, núm. 33. Not. suppl. 3 núm. 33
Nomenament d’Esteve Figueres com a substitut de la segretaría del Vicariat, 1823, Notul., suppl. 3, núm. 34. Not. suppl. 3 núm. 34
Reducció de fundacions de Maçanet de la Selva, 1824, Notul., suppl. 3, núm. 35. Not. suppl. 3 núm. 35
Traslació de celebracions fundades a Sant Miquel de Palol de Sabaldória, parròquia de Santa Llogaia, 1824, Notul., suppl. 3, núm. 36. Not. suppl. 3 núm. 36
Nomenament d’escrivans del Vicariat, 1825, Notul., suppl. 3, núm. 37. Not. suppl. 3 núm. 37
Reparació de la rectoria d’Avinyonet, 1825, Notul., suppl. 3, núm. 38 Not. suppl. 3 núm. 38
Capítols matrimonials de Joaquim Puig, de Torroella de Montgrí i Maria Casadevall, 1825, Notul., suppl. 3, núm. 39. Not. suppl. 3 núm. 39
Nomenaments d’escrivans de l’oficialat, 1826, Notul., suppl. 3, núm. 40 Not. suppl. 3 núm. 40
Llicència de postular a favor dels administradors del Sant Crist de Balaguer, 1826, Notul., suppl. 3, núm. 41 Not. suppl. 3 núm. 41
Nomenament de Francisco de la Encina com a provisor i vicari general, 1826, Notul., suppl. 3, núm. 42 Not. suppl. 3 núm. 42
Llicència de banc a Medinyà a favor de Josep M. de Fonsdeviela, marquès de la Torre, 1826, Notul., suppl. 3, núm. 43. Not. suppl. 3 núm. 43
Capítols matrimonials de Ramon Ferrer, de Figueres, i Francesca Joher, de Garrigàs, 1827, Notul., suppl. 3, núm. 44 Not. suppl. 3 núm. 44
Augment de drets de la cúria, atesa la manca d’afers, a fi de poder-se sostenir els escrivans, 1829, Notul., suppl. 3, núm. 45. Not. suppl. 3 núm. 45
Al.legat a favor de Catalunya, signat per Manuel Bretón, s.d., Notul., suppl. 3, núm. 46 Not. suppl. 3 núm. 46
Banc a favor de Joan Aiguabella, de Sant Feliu de Pallerols, 1830, Notul., suppl. 3, núm. 47. Not. suppl. 3 núm. 47
Certificació de mort del marqués de la Torre, 1830, Notul., suppl. 3, núm. 48. Not. suppl. 3 núm. 48
Nomenament d’obrers de Sant Feliu de Girona, 1831, Notul., suppl. 3, núm. 49. Not. suppl. 3 núm. 49
Llicència de fer monument el dijous sant a Guèmol, sufragània de Miànegues, 1831, Notul., suppl. 3, núm. 50. Not. suppl. 3 núm. 50
Enllosat del terreny sota els arcs de casa de Francesc Torres, de la plaça reial de Girona, 1831, Notul., suppl. 3, núm. 51 Not. suppl. 3 núm. 51
Erecció de la congregació del Cor de Jesús al monestir de Bell-lloc de Peralada, 1831, Notul., suppl. 3, núm. 52. Not. suppl. 3 núm. 52
Instàncies per a bancs d’esglésies, 1832, Notul., suppl. 3, núm. 63. Not. suppl. 3 núm. 53
Testament de Josep Riera i Valls, de Calella, 1832, Notul., suppl. 3, núm. 54. Not. suppl. 3 núm. 54
Dies feriats de la cúria, Notul., suppl. 3, núm. 55. Not. suppl. 3 núm. 55
Testament de Francesc Manté, prevere, 1833, Notul., suppl. 3, núm. 56. Not. suppl. 3 núm. 56
Salvi Anglada, rector de Santa Margarida de Bianya, renuncia a fer el sermó del sínode, 1833, Notul., suppl. 3, núm. 57 Not. suppl. 3 núm. 57
Benedicció abacial de Melcior de Rocabruna, 1833, Notul., suppl. 3, núm. 58. Not. suppl. 3 núm. 58
Instàncies de Josep Negre, escultor de Perpinyà, per cobrar la imatge de la Mare de Déu del Paradís de Cornellà de Conflent a Ramon Laberti(sic), capellà de la Salut de 
Terrades, 1834, Notul., suppl. 3, núm. 59.

Not. suppl. 3 núm. 59

Redotació del curat de Pont de Molins, 1834, Notul., suppl. 3, núm. 60. Not. suppl. 3 núm. 60
Despeses del sepeli del bisbe Castaño, 1834, Notul., suppl. 3, núm. 61. Not. suppl. 3 núm. 61



Banc d’església a favor de Jaume Burgada, de Vallmanya, 1836, Notul., suppl. 3, núm. 62. Not. suppl. 3 núm. 62
Petició de crisma, 1836, Notul., suppl. 3, núm. 63. Not. suppl. 3 núm. 63
Instància de la confraria de la Puríssima Sang de Girona, de poder disposar de les rendes de la confraria del Cordó de Sant Francesc, 1836, amb disposicions sobre el culte 
a l’església del Carme, Notul., suppl. 3, núm. 64.

Not. suppl. 3 núm. 64

Jura de la constitució a Girona, 1836, Notul., suppl. 3, núm. 65. Not. suppl. 3 núm. 65
Certificació sobre el benefici de Sant Pere de la Bisbal, 1845, Notul., suppl. 3, núm. 66. Not. suppl. 3 núm. 66
Testament de Matilde Paytius, de Camprodon, 1850, Notul., suppl. 3, núm. 67. Not. suppl. 3 núm. 67
Provisió del benefici de Sant Segimon d’Olot, 1851, Notul., suppl. 3, núm. 68. Not. suppl. 3 núm. 68
Concessió de l’ajuntament i la confraria de la Puríssima Sang de Sant Llorenç de la Muga a favor dels veïns del poble, 1851, Notul., suppl. 3, núm. 69. Not. suppl. 3 núm. 69
Provisió de curat de Santa Coloma de Farners, 1860, Notul., suppl. 3, núm. 70. Not. suppl. 3 núm. 70
Testament de Fèlix Compta, canonge de la Seu, 1863, Notul., suppl. 3, núm. 71. Not. suppl. 3 núm. 71
Venda del mas Plaça de les Encies a favor de Pere Nicolau, de Girona, 1872, Notul., suppl. 3, núm. 72 Not. suppl. 3 núm. 72
Testament de Nicolau Sivilla, 1799, i sanació de venda de terres del benefici de Sant Nicolau de Calella, posseïdes per Josep Garriga i Vergés, feta pel bisbe Sivilla, Notul., 
suppl. 3, núm. 73.

Not. suppl. 3 núm. 73

Terres del rector de Montfullà, 1880, Notul., suppl. 3, núm. 74. Not. suppl. 3 núm. 74
Admissió de Joan Forgas a la comunitat de preveres d’Olot, 1885, Notul., suppl. 3, núm. 75. Not. suppl. 3 núm. 75
Testament de Caterina Viladevall i Marimon, 1886, Notul., suppl. 3, núm. 76. Not. suppl. 3 núm. 76
Altar de Sant Josep i tomba de la família Felip-Sayol a la catedral de Girona, 1893, Notul., suppl. 3, núm. 77. Not. suppl. 3 núm. 77
Comptes del benefici de Sant Josep de Maçanet de Cabrenys, 1896, Notul., suppl. 3, núm. 78. Not. suppl. 3 núm. 78
Drets del rector d’Agullana al terme de la parròquia de la Jonquera, 1898, Notul., suppl. 3, núm. 79. Not. suppl. 3 núm. 79
Testament de Josep Llens i Soy, 1898, Notul., suppl. 3, núm. 80. Not. suppl. 3 núm. 80

Declaració de confiança de Francesc Ventura, rector de Colomers, feta a favor de Narcís Llach i Colls i Joan Cruañas i Escofet, 1899, Notul., suppl. 3, núm. 81.
Not. suppl. 3 núm. 81

Sentència de la Rota de Madrid sobre banc de Miquel Carreres a Santa Maria dels Turers de Banyoles, 1905, Notul., suppl. 3, núm. 82. Not. suppl. 3 núm. 82
Redempció de cens a favor de Joan Coll i Salavía, de Santa Pau, 1905, Notul., suppl. 3, núm. 83. Not. suppl. 3 núm. 83
Drets del rector al cementiri de Garriguella, 1906, Notul., suppl. 3, núm. 84. Not. suppl. 3 núm. 84
Commutació a favor de Teresa Planaferrana i Callís, de sufragis fundats a Sant Salvador de Bianya, 1907, Notul., suppl. 3, núm. 85. Not. suppl. 3 núm. 85





     ferior

   erior













     40













    f. 74



    f. 77

    f. 77

   8)

   8)

   8)



    83

    83

    83

    83

    83

    87
    87







    104

    104





    114v



 



      3 i 4





    27

    27



    2

    45

    45

    6





    56

      . 61v



    59

    60



    67

    67



    74



    76



     82 i 83



    88



  r 11 ff

     98



    101

   mí

    102

    103



    f. 107

    107

   e f. 4



    3 i 14









    f. 50

    f. 50





  e f. 68



    80

    2 i 83

     e f. 83



    90



    96

    96

    97

     de f. 98

    103





    116



    127

    133





   f. 153

    155

    157



    164



     e f. 187

    187





     de f. 207













    58



    63





















    149



    10





    34













    80v







    23



    33



   v









     i 82v





    103

    103



    113





    132

    133



    s de f. 140

    140









   09v





    207







      f. 75















     25 i 26





















      f. 79

    2





    60



































































     92





















    i 38

















































   6





   v



    -194



    i 24

    olt



   solt



























































   3







   8

   v

     60







   v































       77v-178, 178v-179
      2, 159v



      54, 178v

         122, 134v-135, 139, 176v-177, 191





       v, f. 79





     39

    alat



    exe



    84



















   lum



      f. 110.





























   483

























     28)
     28)

















      317)









































































































   198





















   140



























































    se foliar









  140















































    51































   212

































   7



















    v









   1 i 162



    97



   147

   1 i 152





   4



























































   erats















  0



















   106















   8v





















  2



    77v











































   0

   351v-373













   0





   7

    253





 







  1



  3







   2, 55v

   1v



   3-115

  6


	Hoja3

